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Kinga Zdunek
1
 

Społeczne reakcje w obliczu (dys)funkcjonalności 
systemu ochrony zdrowia dzieci w Europie 

1. Wstęp 

Zdrowie dzieci wpływa na przyszłość Europy. Inwestowanie w zdrowie dzieci 
powinno być ogólnospołecznym priorytetem. Społeczeństwo ma obowiązek zapew-
nienia im dostępu do korzystania z usług zdrowotnych.  

Jednym z czynników warunkujących wysoką jakość usług dla dzieci jest sposób 
organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kraju. Sposób finanso-
wania opieki zdrowotnej decyduje o charakterze systemu. Niezależnie od rodzaju 
istniejących mechanizmów finansowania pieniądze zawsze pochodzą ze środków 
obywateli a „jedynie przepływają przez budżet państwa, ubezpieczenia zdrowotne 
lub kanały prywatne” [1]. 

Dostęp do świadczeń może być postrzegany z perspektywy dwóch odmiennych 
systemów wartości [2]. Z jednej strony jest on prawem każdego obywatela, z drugiej 
jest uzależniony od posiadanych środków finansowych. W pierwszym podejściu 
zdrowie jest traktowane jako dobro publiczne i jest to zgodne z zasadami działania 
międzynarodowych instytucji takich jak Unia Europejska czy Światowa Organizacja 
Zdrowia. W drugim aspekcie zdrowie postrzegane jest w kategoriach towaru a jedno-
cześnie dostęp do świadczeń uzależniany jest od indywidualnych chęci i możliwości 
opłacania świadczeń [2]. Zasada ta została sformułowana w 1971 roku przez 
Donabediana, który uważał, że prywatne fundusze powinny być używane tylko 
zgodnie z wolą posiadacza [2]. Odnosił tą prawdę także do zakupu i korzystania ze 
świadczeń medycznych.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji charakteryzujących sposoby 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Odnosząc się do kryterium finansowania 
możemy mówić o modelu ubezpieczeniowym Ottona von Bismarcka, modelu bryty-
skiego systemu opartego na Narodowej Służbie Zdrowia (NHS), którego inicjatorem 
był w 1942 roku sir Wiliam Beveridge, systemie centralnie planowanej i finanso-
wanej ochrony zdrowia zainicjowany przez Komisarza Ludowego ds. Zdrowia 
Nikołaja Siemaszko, oraz o modelu wolnorynkowym, który zazwyczaj nie występuje 
w czystej formie, jednak jego najbardziej zbliżoną postać można zaobserwować 
w Stanach Zjednoczonych [3]. W ostatnim czasie w literaturze coraz częściej 
pojawiają się odwołania do modelu skandynawskiego, który określany jest jako 
hybrydowy. To nowe spojrzenie na sposób organizacji ochrony zdrowia, które łączy 
brytyjskie i niemieckie podejście do świadczenia usług zdrowotnych [2]. 

Na podstawie wyżej wymienionych historycznych koncepcji systemów ochrony 
zdrowia wyłoniło się wiele typów określanych mianem idealnych oraz wiele 
możliwości łączenia dominujących w nich elementów i tworzenia pośrednich typów 
mieszanych. 

                                                                 
1 kinga.zdunek@umlub.pl, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
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Field postrzega system ochrony zdrowia z perspektywy strukturalno-funkcjo-
nalnej i charakteryzuje cztery typy idealne organizacji systemów ochrony zdrowia 
[4]: pluralistyczny, oparty na ubezpieczeniu zdrowotnym, oparty na upaństwowieniu 
większości obiektów przy jednoczesnym zachowaniu autonomicznego charakteru 
oraz uspołeczniony, w którym wszystkie elementy systemu są kontrolowane i nadzo-
rowane przez państwo. Typologia ta opiera się na dwóch głównych wymiarach, 
jakimi są własność i autonomia lekarzy [5].  

Terris dokonuje podziału systemów według trzech kategorii [6]: bazujące na 
pomocy społecznej, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz na narodowej służbie zdrowia. 

Frenk i Donabedian proponują podział systemów ochrony zdrowia według 
kryterium ingerencji państwa i wskazują na dwa kluczowe wymiary [7]. Pierwszy 
jest wyrazem relacji pomiędzy państwem a świadczeniodawcami i zakłada kontrolę 
państwa nad opieką medyczną mierzoną skalą wydatków poniesionych przez 
państwo. Podstawą dla drugiego jest relacja pomiędzy państwem a potencjalnymi 
beneficjentami.  

Według analiz OECD [8] system zdrowotny należy postrzegać przez pryzmat 
trzech wymiarów, mianowicie: finansowanie, ubezpieczenie zdrowotne i prawo 
własności

2
. Na tej podstawie wyodrębniono trzy rodzaje systemów: narodową służbę 

zdrowia, system oparty na społecznych ubezpieczeniach oraz model zdominowany 
przez ubezpieczenie prywatne.  

Marmor i Okma za podstawę dla tworzenia klasyfikacji systemów przyjęli dwie 
perspektywy związane z kwestiami administracyjnymi określającymi, do jakiego 
stopnia rządy dzielą się odpowiedzialnością za zdrowie z innymi podmiotami [5, 9]. 
Rico, Saltman i Boerma analizując systemy opieki zdrowotnej łączą pojęcia rynku, 
hierarchii i sieci z dwiema funkcjami zarządzania: koordynacją i kontrolą [10].  

Moran usiłuje połączyć trzy elementy systemu: finansowanie, świadczenie usług 
i rządzenie z płaszczyznami takimi jak korzystanie i świadczenie usług oraz ich 
wytwarzanie [11]. 

Ramy wypracowane przez Morana prezentują najbardziej obszerną typologię 
w porównaniu z wcześniej omawianymi. Jednocześnie charakteryzuje się ona 
najwyższym poziomem abstrakcji, co w praktyce oznacza, że w mniejszym stopniu 
odzwierciedla realnie istniejące typy krajów opierających się na narodowej służbie 
zdrowia, ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu prywatnym [5]. 

Wendt i inni podkreślają, że zasadniczo wyróżnia się trzy główne zadania 
systemu ochrony zdrowia: finansowanie, świadczenie usług i uregulowania prawne. 
Środki na ochronę zdrowia zazwyczaj pochodzą z trzech źródeł: z podatków, składek 
na ubezpieczenie społeczne i środków prywatnych. Usługi zdrowotne są świadczone 
przez aktorów państwowych, społecznych lub prywatnych działających dla zysku. 
Natomiast uregulowania prawne określają zasady finansowania i świadczenia usług 
zdrowotnych przez publicznych i prywatnych aktorów [5].  

Współcześnie system ochrony zdrowia jest postrzegany przez pryzmat 
organizacji, instytucji i zasobów działających dla zdrowia i jego poprawy [12,13]. 
Sposób ich organizacji, zarządzania i finansowania wpływa na życie ludzi [13].  

Wielość analiz i dyskusji przeprowadzonych nad efektywnymi sposobami 
funkcjonowania systemów ochrony zdrowia wpływa na rozwój świadomości 
społecznej na temat różnych możliwości skutecznej organizacji systemu ochrony 

                                                                 
2 W znaczeniu: funding, coverage, ownership. 
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zdrowia. Konfrontacja wzrastającej świadomości społecznej z rozwojem idei 
społeczeństwa obywatelskiego powoduje coraz częstsze reakcje społeczne wobec 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, w szczególności w odniesieniu do 
zdrowia dzieci.  

2. Cel 

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki badań to rezultat działań podjętych 
w ramach projektu MOCHA (Models of Child Health Appraised), który jest 
realizowany w obszarze strategii Horyzont 2020 i dąży do poprawy zdrowia dzieci 
w Europie. Jego nadrzędnym celem jest ocena istniejących modeli w ochronie 
zdrowia zorientowanych na dzieci.  

Założeniem niniejszego artykułu jest charakterystyka wybranych studiów 
przypadku związanych z (dys)funkcjonalnością systemów ochrony zdrowia żywo 
obecnych w świadomości publicznej w wybranych krajach europejskich, w celu 
podkreślenia aktywnej roli społeczeństwa obywatelskiego w procesie tworzenia 
polityki zdrowotnej i rekonstruowania systemu ochrony zdrowia zorientowanego na 
dzieci. 

3. Materiał i metody 

Metodologia pozyskiwania informacji o sytuacji na poziome krajowym opierała 
się o działalność krajowych ekspertów – Country Agent (CA), stanowiących krajowe 
punkty kontaktowe, centra informacji dla pozostałych członków konsorcjum. 
Krajowi CA to przedstawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii 
i Islandii  

Krajowi Agenci (CA) z 30 krajów Europy zostali poproszeni przez badaczy 
o zidentyfikowanie od 3 do 5 wydarzeń związanych ze zdrowiem dzieci, które 
wzbudziły publiczną debatę w ich krajach. CA dokonali charakterystyki szerszego 
kontekstu tych wydarzeń opisując je w przesłanym przez koordynatorów 
badawczych projektu, kwestionariuszu. 

W badaniach wykorzystano kwestionariusz własnego autorstwa i zastosowano 
analizę tematyczną wybranych studiów przypadku. Materiał gromadzono w okresie 
od czerwca do grudnia 2016 roku. Proces badawczy został przeprowadzony zgodnie 
z logiką postępowania metodologii badań jakościowych. Do analizy wykorzystano 
program Nvivo 11. W rezultacie uzyskano charakterystykę ponad 70 studiów 
przypadku.  

4. Wyniki 

Prezentowane poniżej dane uzyskane od krajowych ekspertów z wybranych 
krajów Unii Europejskiej są egzemplifikacją reakcji społecznych, które pojawiały się 
w sytuacjach zagrożeń zdrowia wynikających z niewłaściwego funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia. 

W kolejnej części artykułu dokonano charakterystyki wybranych studiów 
przypadku, które odzwierciedlają reakcje typowe dla współczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego, a w rezultacie wymuszają na decydentach politycznych wprowa-
dzenie zmian systemowych.  

4.1. Dysfunkcjonalność systemu ochrony zdrowia 

Problem niewłaściwego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zaobserwo-
wano między innymi w Rumunii. W lutym 2016 roku zdiagnozowano 24 przypadki 
poważnych zaburzeń trawienia u dzieci. U 19 z nich rozwinął się zespół 
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hemolityczno-mocznicowy (HUS), 3 z nich zmarło. U 11 z 19 dzieci stwierdzono, że 
czynnikiem etiologicznym zakażenia jest bakteria E Coli O26: H11. Dzieci, które 
zmarły, były jednymi z pierwszych, u których zdiagnozowano chorobę, w ich 
przypadku proces diagnostyczny był powolny. W kolejnych przypadkach zarówno 
diagnoza jak i leczenie były szybsze, dzięki czemu udało się uratować życie 
dzieciom. Grupa ministerialna powołana w celu zbadania źródła problemu 
stwierdziła, że źródłem zakażenia były najprawdopodobniej produkty mleczne 
spożywane przez pacjentów lub przez ich matki. W kilku przypadkach stwierdzono, 
że przyczyną choroby była niewłaściwie przygotowana żywność lub niewłaściwy 
wiek dziecka dla danego typu żywności. Ponieważ źródło infekcji nie mogło być 
udowodnione we wszystkich przypadkach, a producent produktów mlecznych 
przedłożył laboratoryjne dowody na to, że ich produkt nie został zainfekowany, 
dyskusja w mediach wskazywała na nieodpowiednie i powolne procedury 
poszukiwania źródeł infekcji [rumuński CA].  

Reakcje publiczne wiązały się między innymi z opóźnieniem w identyfikacji 
czynników etiologicznych i brakiem otwartości w komunikowaniu informacji na 
temat źródeł zakażenia przez właściwe organy. Rodzicie, opiekunowie dzieci oraz 
media skierowały zarzuty nieudolnego funkcjonowania w stronę Rumuńskiego 
Ministerstwa Zdrowia, Powiatowego Urzędu Zdrowia, Instytutu Immunologii 
i Szczepień „Cantacuzino”, stowarzyszeń rodziców a nawet polityków.  

Sprawa nadal jest obecna w świadomości społecznej, ponieważ źródło infekcji do 
końca nie zostało ustalone. Badania bakteriologiczne przeprowadzone w niemieckich 
i włoskich laboratoriach na zlecenie firmy mleczarskiej wykazały negatywne wyniki.  

Opisany powyżej przypadek nie był jedynym przykładem nieprawidłowego 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Rumunii. W sierpniu 2016 roku 
w jednym ze szpitali w Bukareszcie na oddziale intensywnej terapii wcześniaków 
wybuchł pożar. Jego przyczyną było wadliwe gniazdo elektryczne, do którego 
podłączony był klimatyzator. Gdy wybuchł pożar personel medyczny był nieobecny 
na oddziale. Zaledwie 5 z 11 dzieci przeżyło ten wypadek. Te, które przeżyły, 
cierpiały z powodu urazów zarówno fizycznych i psychicznych. Problem został 
zidentyfikowany jako konsekwencja polityki oszczędnościowej rumuńskiego rządu 
w walce z kryzysem gospodarczym. W krajowej debacie nawiązującej do przyczyn 
wypadku wskazywano na argumenty związane z niedoborami kadrowymi, nie-
właściwie funkcjonującą organizacją systemu w sytuacjach kryzysowych oraz 
niewystarczającą ilością środków przekazywanych na bezpieczeństwo infrastruk-
turalne. Bezpośrednio po incydencie Ministerstwo Zdrowia przyznało środki 
wszystkim 62 jednostkom mu podległym na zakup i instalację systemów ostrzegania 
przed dymem i ogniem, a także przeprowadzono kontrole i naprawy wszystkich 
instalacji elektrycznych i klimatyzatorów [rumuński CA]. W szpitalu, w którym 
doszło do tragedii zastosowano surowe środki bezpieczeństwa.  

4.2. Zmiany w funkcjonowaniu systemu i negocjowanie warunków zmian 

Podczas prowadzonych analiz zaobserwowano dwa kierunki działań społecznych. 
Z jednej strony wiązały się one z reakcjami społecznymi na zmiany proponowane 
centralnie, z drugiej dotyczyły inicjatyw oddolnych, rozumianych jako inicjatywy 
obywatelskie w sytuacji niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych wybranych 
populacji. Ich charakterystyka znajduje się w kolejnej części pracy. 
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4.2.1. Reakcje społeczne na zmiany proponowane centralnie 

Gdy Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zmianę systemu kształcenia 
podyplomowego w Republice Czeskiej, cały system opieki nad dziećmi i młodzieżą 
stał się przedmiotem publicznej dyskusji. Zgodnie z wizją Ministerstwa należało 
znieść egzamin specjalizacyjny i specjalizację medycyny praktycznej dla dzieci 
i młodzieży. „Historycznie funkcjonująca opieka oparta na współpracy zawodu 
lekarza rodzinnego dla dzieci i młodzieży oraz pediatrów została zakwestionowana 
na poziomie Ministerstwa Zdrowia” [czeski CA]. Było to związane ze spadkiem 
liczby młodych świadczeniodawców specjalizujących się w opiece nad dziećmi 
i młodzieżą oraz potrzebą harmonizacji struktury edukacji medycznej z innymi 
krajami Unii Europejskiej. W rezultacie specjalizacja lekarzy rodzinnych dla dzieci 
i młodzieży nie została uwzględniona w proponowanej liście 33 specjalizacji. 
Spotkało się to z dezaprobatą Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych dla Dzieci 
i Młodzieży i przekształciło się w kontrowersyjną dyskusję w środkach masowego 
przekazu. Specjalizacja lekarza rodzinnego dla dzieci i młodzieży jest unikalna 
i charakterystyczna dla Republiki Czeskiej. Wyjątkowość tej dziedziny specjalizacji 
uniemożliwiała migrację czeskich lekarzy za granicę. Za jedną z przyczyn uznaje się 
rywalizację pomiędzy dyscyplinami lekarza rodzinnego dla dzieci i młodzieży oraz 
pediatrii.  

W lutym 2016 r. Rząd Republiki Czeskiej zatwierdził projekt ustawy o kwali-
fikacjach do zawodów medycznych lekarzy, dentystów i farmaceutów. Projekt 
ustawy będzie omawiany przez parlament Republiki Czeskiej. Dyskusja wciąż jest 
obecna w przestrzeni publicznej.  

Nad reformą systemu opieki zdrowotnej debatowano również w Finlandii. 
Obecnie działające gminy (ponad 300), które zapewniają opiekę zdrowotną i opiekę 
społeczną w myśli nowych zasad powinny zostać połączone w 18 regionów. Planuje 
się, że wszystkie usługi opieki zdrowotnej i opieki społecznej zostaną połączone 
w jednolitą strukturę a wszyscy obywatele otrzymają możliwość wyboru między 
dostawcami usług publicznych, prywatnych i pozarządowych. Publiczna reakcja była 
konsekwencją debaty na temat tego, w jaki sposób kliniki położnicze i ośrodki opieki 
nad dziećmi zostaną umieszczone w nowym systemie. Głównym problemem było to 
czy kliniki położnicze, kliniki opieki nad dziećmi oraz medycyna szkolna będą 
świadczyły usługi w równie wysokiej jakości w jakiej świadczone były w systemie 
publicznym. Zrodziło to obawę, że jednolity system równościowego świadczenia 
usług zostanie przerwany. W debatę zaangażowało się wielu ekspertów. Ostatecznie 
usługi związane z opieką zdrowotną i społeczną nad dziećmi zostały wyłączone 
z reformy. Najprawdopodobniej publiczne kliniki opieki nad matkami i dziećmi będą 
w przyszłości funkcjonowały głównie publicznie, ale ostateczne decyzje nie zostały 
jeszcze podjęte” [fiński CA]. 

4.2.2. Inicjatywy oddolne jako konsekwencje niezaspokojonych potrzeb 

Sposób funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej jest oceniany również przez 
pryzmat warunków pracy personelu medycznego. W Polsce strajk pielęgniarek 
żądających wyższych płac i poprawy warunków pracy sparaliżował funkcjonowanie 
największego specjalistycznego szpitala dziecięcego w Polsce, gdyż wiązało się to 
z zawieszeniem opieki nad pacjentami. Sytuacja rozwinęła się do tego stopnia, że na 
pewnym etapie protestu podjęto decyzję o zamknięciu niektórych oddziałów 
szpitalnych. Sprawa ta wywołała intensywne reakcje społeczne i sprowokowała 
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dyskusję w mediach na temat tego, czy pielęgniarki powinny stosować tę formę 
strajku. Niektórzy rodzice chorych dzieci, a także politycy partii rządzącej, wska-
zywali, że rezygnacja z opieki nad pacjentem i zamknięcie niektórych oddziałów 
może być szkodliwe dla zdrowia i życia pacjentów. Inni twierdzili, że taka decyzja 
nie wpływa negatywnie na zdrowie pacjentów i została podjęta, jako ostatnia szansa 
na osiągnięcie kompromisu w dotychczas nieudanych negocjacjach z kierownictwem 
szpitala. Strajk zakończył się po 16 dniach podpisaniem porozumienia przez 
kierownictwo szpitala i pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka. Obie strony 
uzgodniły mechanizmy umożliwiające stopniowe wdrażanie ustalonych zasad oraz 
poprawę warunków pracy. Porozumienie dotyczyło nie tylko zakończenia strajku, ale 
także zawieszenia sporu (trwającego od grudnia 2014 roku) z kierownictwem 
szpitala do końca 2016 r. [polski CA]. 

Dyskusja na temat warunków pracy pielęgniarek nie została jednak ostatecznie 
zakończona. Problem niewystarczających płac odnosi się do całej społeczności 
pielęgniarek w Polsce i wymaga całościowego i systemowego podejścia. 

Debata nad rozporządzeniem w sprawie zaświadczeń o stanie zdrowa dzieci, 
które były niezbędne, aby dziecko mogło uczestniczyć w obozie letnim toczyła się na 
Węgrzech do 2012 r. Takie zaświadczenia powinny być wydawane przez lekarzy 
medycyny szkolnej nie później niż 4 dni przed planowanym obozem. Rodzice 
rozpoczęli dyskusję ze względu na fakt, że szkoły były zamknięte w okresie letnim 
i taki warunek w wielu przypadkach nie mógł zostać spełniony. Wielu rodziców 
w celu uzyskania właściwego dokumentu korzystało z usług lekarza pierwszego 
kontaktu lub tego, który świadczył usługi w nagłych wypadkach, co niejednokrotnie 
wiązało się z dodatkową opłatą za wystawienie dokumentu. W rezultacie sprowo-
kowało to silną reakcję społeczeństwa. W 2012 r. Stowarzyszenie Węgierskich 
Pediatrów Pierwszego Kontaktu ogłosiło, że wystawianie zaświadczeń o zdolności 
do uczestnictwa dziecka w obozie letnim nie jest częścią ich zadań, a obowiązkiem 
lekarzy szkolnych, gdyż to im Fundusz Narodowego Ubezpieczenia Zdrowotnego 
zwraca koszty poniesione w związku z wystawieniem takiego dokumentu, dlatego 
też uzasadnione jest pobieranie dodatkowej opłaty za wystawienie dokumentu przez 
pediatrów (węgierski CA) Interwencja odpowiedniego ministra i rzecznika praw 
obywatelskich doprowadziła do wzmocnienia pozycji opiekunów dzieci, ponieważ 
prawny przedstawiciel dziecka stał się odpowiedzialnym za informowanie o jego 
stanie zdrowia. Stało się to podstawą do udziału dziecka w obozie wakacyjnym. 

Kwestie związane z upodmiotowieniem rodziców i ich prawami były dyskuto-
wane na Węgrzech w odniesieniu do zasiłków chorobowych. Rodzice mieli prawo do 
takiej wypłaty, gdy opiekowali się niemowlętami karmionymi piersią w szpitalu 
i chorymi dziećmi do 12 roku życia w domu. Rodzice starszych dzieci nie otrzymy-
wali zasiłku chorobowego, co w wielu przypadkach doprowadziło do nieetycznych 
zabiegów rodziców, aby go uzyskać. „W 2013 roku Stowarzyszenie Węgierskich 
Pediatrów Pierwszego Kontaktu wsparło inicjatywę dotyczącą zmiany regulacji na 
temat zasiłku chorobowego dla rodziców dzieci leczonych w szpitalach. Nowa 
ustawa wprowadziła zmiany w zasiłku chorobowym dla rodzica hospitalizowanego 
dziecka do 12 roku życia na korzyść rodzica. Zmiany zostały dobrze przyjęte 
zarówno przez media i rodziców [węgierski CA]. 

We Włoszech funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia zostało naruszone przez 
niewłaściwe funkcjonowanie innych systemów. Problem szeroko dyskutowany 
publiczne miał podłoże środowiskowe i wpłynął na stan zdrowia populacji 
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w regionie Campana. Ten duży obszar w południowych Włoszech jest silnie 
zanieczyszczony przez obecność toksycznych odpadów i liczne spalanie odpadów. 
Potocznie jest on nazywany „krainą pożarów” i obejmuje obszar 1076 km², na 
którym znajduje się 57 gmin, i mieszka prawie 2,5 mln ludzi” [włoski CA]. Na tym 
obszarze „odpady, nielegalnie składowane przy wiejskich drogach, są podpalane, 
a wraz z dymem rozprzestrzeniane są toksyczne substancje (w tym dioksyny). 
Zanieczyszczenie ziemi dioksynami jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ 
wprowadza toksyczne substancje do łańcucha pokarmowego zwierząt co oznacza, że 
może być także niebezpieczne dla ludzi powodując zwiększone ryzyko zachorowania 
na raka” [włoski CA]. Problem nielegalnej działalności związanej z usuwaniem 
toksycznych odpadów został podkreślony w policyjnym raporcie z 1996 r., który był 
konsekwencją obszernego dochodzenia prowadzonego w tym obszarze. Termin 
„kraina pożarów" był szeroko dyskutowany w mediach. Stał się sławny na całym 
świecie dzięki Roberto Saviano i jego książce „Gomorra”. System opieki zdrowotnej 
także musiał na to zareagować. Ministerstwo Zdrowia podjęło odpowiednie kroki 
zapobiegawcze. W latach 2005-2011 Narodowy Instytut Zdrowia przeprowadził 
badania nad śmiertelnością i hospitalizacją w 55 gminach w prowincjach Neapolu 
i Caserty. W 17 z tych gmin można było również zbadać występowanie chorób 
onkologicznych. W lipcu 2014 r. dane zostały opublikowane przez Wyższy Instytut 
Zdrowia, a we wrześniu 2015 r. opublikowano je w serii raportów ISTISAN” [włoski 
CA]. 

5. Analiza wyników 

Różnica pomiędzy dobrze i źle funkcjonującym systemem jest wyrażana na 
podstawie wskaźników śmiertelności, niepełnosprawności, stopnia ubóstwa, poni-
żenia i desperacji [13]. Wszystkie systemy pełnią funkcje związane z osobowym lub 
nieosobowym świadczeniem usług zdrowotnych, generowaniem niezbędnych 
zasobów ludzkich, pozwalających na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych populacji, 
zwiększanie dochodów wykorzystywanych w celu pozyskania środków na zakup 
usług zdrowotnych oraz zarządzanie nimi zgodnie z oczekiwaniami [13].  

Społeczne oczekiwania są wyrażane poprzez aktywne zaangażowanie społe-
czeństwa obywatelskiego w sposób kształtowania i modyfikowania zarówno systemu 
ochrony zdrowia jak i polityki zdrowotnej, zwłaszcza zorientowanej na dzieci.  

Prezentowane w niniejszej pracy dane wskazują, że intensywne społeczne reakcje 
towarzyszą debatom dotyczącym funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 
Z jednej strony wiązały się one z dysfunkcjonalnością systemu (Rumunia) z drugiej 
strony dotyczyły wprowadzania zmian w funkcjonowaniu systemu i negocjowaniu 
warunków tych zmian. Wśród tych ostatnich wyodrębniono dwa rodzaje działań: 
reakcje społeczne na zmiany proponowane centralnie (Republika Czeska, Finlandia) 
oraz ruchy oddolne, inicjowane jako konsekwencje niezaspokojonych potrzeb 
(Polska, Węgry, Włochy).  

Dobrze funkcjonujący system opieki zdrowotnej powinien odpowiadać potrze-
bom i oczekiwaniom populacji. Dysfunkcja systemu w mojej interpretacji 
charakteryzuje się w niewłaściwie funkcjonującej organizacji systemu w sytuacjach 
kryzysowych, niewystarczającymi środkami, które nie pozwalają zapewnić 
właściwego bezpieczeństwa infrastrukturalnego. Z drugiej strony dobrze funkcjo-
nujący system opieki zdrowotnej odpowiada na potrzeby pacjenta. Dlatego należy 
zwrócić uwagę na prawidłowy rozwój struktur organizacyjnych i odpowiednie 
zarządzanie zasobami ludzkimi. 
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Aby połączyć efektywne działania z zaspokojeniem potrzeb populacji istnieje 
konieczność nie tylko włączania społeczeństwa w proces wdrażania zmian 
systemowych czy politycznych, ale i wsłuchiwania się w ich jasno zdefiniowane 
potrzeby zdrowotne. Społeczeństwo nie pozostaje obojętne wobec zaniedbań 
systemowych w obszarze zdrowia dzieci, co powinno wymusić na decydentach 
politycznych konieczność konstruowania odpowiednich modeli komunikacji 
pomiędzy poziomami makro-, mezo- i mikrospołecznymi w obszarze zdrowia. 

6. Podsumowanie 

Społeczeństwo obywatelskie coraz częściej reaguje na treści polityki zdrowotnej 
zorientowanej na dzieci. Obserwuje się również wzrost aktywności społecznej 
w procesie tworzenia polityki zdrowotnej zorientowanej na dzieci. Opinia społeczna 
powinna mieć i ma znaczenie w tych obszarach, ponieważ są one regulowane 
publicznie.  

Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że społeczne reakcje 
przynoszą efekty prowokując decydentów politycznych do uwzględnienia 
społecznych żądań.  
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Społeczne reakcje w obliczu (dys)funkcjonalności systemu ochrony zdrowia 
dzieci w Europie  

Streszczenie 
Wstęp. Społeczeństwo ma obowiązek zapewnienia dzieciom dostępu do korzystania z usług zdrowotnych. 
Projekt MOCHA realizowany w ramach strategii Horyzont 2020 dąży do poprawy zdrowia dzieci 
w Europie.  
Cel pracy. Eksploracja determinantów polityki zdrowotnej zorientowanej na dzieci w Europie. 
Materiał i metody. W procesie badawczym wykorzystano metody jakościowe i kwestionariusz własnego 
autorstwa. Krajowi Agenci (CA) z 30 krajów Europy zidentyfikowali wydarzenia związane ze 
zdrowiem dzieci, które wzbudziły publiczną debatę w ich krajach. Badania przeprowadzono w 2016 
roku.  
Wyniki. Społeczne reakcje towarzyszyły debatom dotyczącym funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia. Z jednej strony wiązały się one dysfunkcjonalnością systemu, która przejawiała się 
w nieudolnym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Z drugiej strony dotyczyły wprowadzania zmian 
w funkcjonowaniu systemu i negocjowania warunków tych zmian.  
Wnioski. Społeczeństwo obywatelskie coraz częściej reaguje na treści polityki zdrowotnej 
zorientowanej na dzieci. Obserwuje się wzrost aktywności społecznej w procesie tworzenia polityki 
zdrowotnej zorientowanej na dzieci. Opinia społeczna powinna mieć i ma znaczenie w tych obszarach, 
ponieważ są one regulowane publicznie. Społeczne reakcje przynoszą efekty prowokując decydentów 
politycznych do uwzględnienia społecznych żądań.  
Słowa kluczowe: Zdrowie dzieci, polityka zdrowotna, społeczna odpowiedzialność, Europa. 

Societal reactions to the (dys)functionality of child health care system in Europe 

Abstract 
Background. The study is a part of the Horizon 2020 Models of Child Health Appraised (MOCHA) 
project which aims to assess the varied patterns of children’s primary care in Europe.  
Aim. Exploration of the child-centric health policy determinants. 
Material and method. A qualitative approach was used. A questionnaire was sent to the project’s 
Country Agents (CA), experienced contact points in each of the 30 participating countries. CAs were 
asked to identify strong public and professional discussions related to child health services in their 
countries. Data collection was is 2016.  
Results. The debates on the functioning of the organization of child health care were accompanied by 
the strong societal reactions. On the one hand, they were associated with the dysfunctionality of the 
system, which was linked with inefficient political response to the critical events. On the other hand, 
they were correlated with the introduction of changes in the functioning of health care system and 
negotiating the conditions of these changes. 
Conclusions. Civil society is increasingly responding to the content of child health policy. There is an 
increase in societal activity in the process of creating a child-centred health policy. Public opinion is 
significant as the child health issues are also socially regulated. Societal reactions provoke policymakers 
to take into account social demands in the policy-making process. 

Keywords: Child health, health policy, societal responsibility, Europe. 
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Analizy ekonomiczne  

a kształt polityki zdrowia w Polsce 

1. Wstęp 

Ekonomia zaliczana jest do nauk społecznych. Opisuje ona zachowania 

charakterystyczne gospodarce – produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dostępnych 

dóbr i usług. Głównymi tematami, które stanowią podstawowe obszary badawcze 

ekonomistów są między innymi zachowania podmiotów gospodarczych [1]. Do tej 

grupy, w zależności od założeń badania ekonomicznego, zalicza się mikroprzed-

siębiorstwa oraz makroprzedsiębiorstwa, gospodarki krajowe a także szeroko 

pojmowany sektor prywatny. Wszystkie one, jako obiekty badań ekonomicznych, 

analizowane są pod kątem dostępności na rynku danego dobra a także ewentualnej 

możliwości zaspokojenia wyrażanego przez społeczeństwo popytu [2]. W większości 

zrealizowanych już projektów naukowych, obserwacjami, które nieustannie się 

powielały, niezależnie od przyjętego w badaniu podmiotu badanego, były opinie iż: 

 dostępne na rynkach dobra są ograniczone;  

 potencjalny poziom wykorzystania tych zasobów jest nieograniczony [3]. 

Zgodnie z powyższym, jednym z coraz częściej omawianych w literaturze 

przypadkiem ograniczenia dostępności dóbr jest rynek świadczeń i usług medycz-

nych. Sektor ochrony zdrowia już z założenia nie jest w stanie zagospodarować tyle 

dóbr, by sprostać oczekiwaniom społeczeństwa [3]. System ochrony zdrowia 

definiowany jest, jako zespół instytucji/osób mających przede wszystkim zapewnić 

opiekę medyczną ludności zamieszkującej dany kraj. Innym ujęciem jest 

zorganizowanie i skoordynowanie działań mających na celu realizację świadczeń 

a także usług profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, służących zabez-

pieczeniu i poprawie ogólnego stanu zdrowia jednostki, a co za tym idzie, również 

społeczeństwa.  

Zważając na założenie, iż ochrona zdrowia jest dobrem ekonomicznym, to tak jak 

w przypadku innych systemów, konsekwencje dalszego postępowania decyzyjnego, 

są znamienne. Tyczy się to przede wszystkim obligatoryjnego wyboru ilości oraz 

metod wytwarzania danych dóbr – świadczeń medycznych a także sposobu 

finansowania ich realizacji [4]. Podaż, którą przedstawia ochrona zdrowia nie jest 

nieograniczona. W celu racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami, 
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polityka zdrowotna wykorzystuje wiedzę oraz dostępne narzędzia ekonomiczne 

(HTA).  

Charakterystyka funkcjonowania gospodarczego kraju, różnorodność problemów 

związanych z jej działalnością – chęć zaspokajania najważniejszych potrzeb 

społeczeństwa, stanowi podstawę do tworzenia oraz wykorzystywania nowych 

narzędzi badawczych a co za tym idzie, wyodrębniania nowych dziedzin naukowych 

o charakterze interdyscyplinarnym. 

2. Polityka zdrowia w Polsce 

Rola i działanie państwa we współczesnych czasach przechodzą diametralną 

zmianę. To, co jest obserwowane od kilkudziesięciu lat, to zdecydowane odejście od 

charakteru państwa opiekuńczego [5]. Wcześniejsza zasada gwarantowania jak 

największej liczby dóbr w celu ogólnego zaspokojenia oraz zadowolenia 

społeczeństwa, przyczyniła się do konieczności wprowadzenia usystematyzowanego 

działania w kwestii prawidłowej pracy systemu państwa [6]. Ochrona zdrowia 

odgrywa szczególnie ważną rolę dla każdego społeczeństwa, co też wiąże się ze 

szczególnym zainteresowaniem tą kwestią wśród polityków górnego szczebla. 

Zagwarantowanie należytego dostępu do świadczeń medycznych leży po stronie 

państwa [7]. Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce nie są 

wynikiem opinii i zachowań osób postronnych. Za wygląd oraz kształt, strukturę 

a także sposób realizacji działań odpowiadają różnej rangi akty prawne (Konstytucja, 

ustawy, rozporządzenia na mocy ustaw, dyrektywy Unii Europejskiej, akty prawne 

miejscowe). Konsekwencją realizacji zadań publicznych, określanych jako „przejęte 

przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb człowieka, 

wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach” jest zagwarantowanie każdej 

jednostce, członkowi danego społeczeństwa, dostępu do dobra publicznego [8]. 

Niewystarczająca ilość środków pieniężnych przeznaczanych na opiekę zdrowotną  

– w konsekwencji nierówny dostęp do konkretnych świadczeń medycznych a także 

ich poddana dyskusji jakość, przyczynia się do powszechnego niezadowolenia 

społeczeństwa z realizowanych w ramach polityki zdrowotnej praktyk.  

3. Ekonomiczne ujęcie oceny zdrowia 

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości we współczesnym społeczeństwie. 

Zważając na powyższe, realizacja założeń oraz optymalizacja procesów polityki 

zdrowotnej, nabiera wyjątkowego znaczenia. Koncepcję wpływu stanu zdrowia 

społeczeństwa na gospodarkę krajową opisał już Arystoteles. Jego filozofia, z której 

wynika społeczny obowiązek zachowania jak najlepszego zdrowia oraz ewentualnej 

konieczności jego poprawy, przyczyniła się do włączenia na stałe badań ekono-

micznych zachowań jednostek do kanonu analiz ekonomicznych [9]. W badaniach 

opierających się na powyższych założeniach, w ujęciu makroekonomicznym, coraz 

częściej obecna jest teza mówiąca, iż stan zdrowia społeczeństwa jest istotną 

składową rozwoju oraz wzrostu gospodarczego [10]. W ujęciu mikroekonomicznym, 

obserwuje się: wpływy konsekwencji wynikających z doświadczenia jednostki, 

subiektywnego sposobu postrzegania zdrowia lub stosowania programu profi-

laktycznego na produktywność jednostek czy też gospodarstw domowych [11]. 

W skali makroekonomicznej dokonywane są oceny, analizy wpływu stanu zdrowia 
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na charakterystyczne wielkości makroekonomiczne, tj.: wielkość dochodu narodo-

wego lub produktu krajowego brutto lub produktu krajowego brutto per capita. 

Dodatkowym aspektem tego typu obserwacji jest końcowa analiza porównawcza 

otrzymanych wskaźników/wyników z informacjami skali międzynarodowej [10].  

Dokonując obserwacji systemu ochrony zdrowia przy procedurze planowania 

ilości świadczeń i usług medycznych, zważając na problemy, z którymi boryka się 

gospodarka państwowa a co za tym idzie, również, system ochrony zdrowia, 

kwestiami koniecznymi do poruszenia a także przeanalizowania są: 

 jakie dobra powinny zostać wyprodukowane;  

 jak powinna wyglądać procedura produkcji, kto za nią winien odpowiadać, 

gdzie ma zostać ona zrealizowana; 

 kto ma być odbiorcą produktu, czy będzie na niego popyt;  

 kto ma być osobą odpowiedzialną oraz nadzorującą ten proces.  

Odpowiedzi na powyższe pytania, jednostki samorządów terytorialnych 

otrzymują wykorzystując Health Treatment Assessment (ocena technologii 

medycznych, HTA).  

3.1. Health Treatment Assessment  

Głównym celem prowadzenia procedur oceny technologii medycznych jest 

gromadzenie oraz systematyzowanie informacji stanowiących podstawę do opraco-

wywania oraz podejmowania zoptymalizowanych a także bezpiecznych decyzji, 

skupionych wokół polityki zdrowotnej. Działania te, ukierunkowane na dobro oraz 

zadowolenie pacjentów a także na osiągnięcie jak najbardziej satysfakcjonujących 

wyników, określane są mianem obowiązku leżącego po stronie państwa [12]. Oceny 

technologii medycznych (z ang. Health Treatment Assessment; HTA), składająca się 

z trzech podstawowych elementów – analiz, tj.: 

 ekonomicznej,  

 efektywności klinicznej,  

 oddziaływania na ochronę zdrowia – system.  

Przeprowadzenie pełnoskładowej oceny technologii medycznej wymaga 

skonfrontowania ewentualnych korzyści wynikających z wydłużenia ludzkiego życia 

i dalszej dbałości o jego jakość w przypadku wcześniej występującej choroby 

z kosztami poświęconymi na ten cel po uwzględnieniu porównania poziomu 

skuteczności alternatywnych metod jego osiągania [10]. W tym przypadku, decyzja 

nie może być podjęta bez wcześniejszego zapoznania się z oceną potencjalnych 

korzyści a także negatywnych konsekwencji, realizowanych działań a także 

nakładów pieniężnych. Ta kwestia opierana jest głównie na w/w elemencie HTA, 

jakim jest analiza ekonomiczna. Nauką, która traktuje o ewentualnej efektywności 

kosztowej przy wykorzystaniu analiz ekonomicznych z uwzględnieniem charakte-

rystycznych im wskaźników, jest farmakoekonomika [13]. Mając na uwadze 

kontrowersje stojące za „wycenianiem” życia i zdrowia ludzkiego, stworzono pulę 

mierników służących do podejmowania decyzji o ewentualnej alokacji zasobów 

pieniężnych [10]. Połączenie wielowymiarowych skutków towarzyszących inter-

wencjom medycznym w jeden usystematyzowany indeks skalarny (QALY), 

pozwoliło na opisanie optymalnego zbioru usług i dóbr medycznych.  
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Jak prezentuje literatura z dziedziny ekonomii zdrowia a także farmako-

ekonomiki, obecnie wyróżniane są trzy najczęściej wykorzystywane, alternatywne 

metody ekonomicznej wyceny zdrowia [10]. W założeniu, porównują one wszystkie 

otrzymane w wyniku zastosowania danej interwencji medycznej korzyści a także 

poniesione na ten poczet wydatki. Owymi analizami są: 

 analiza efektywności – kosztów (z ang. Cost-Effectiveness Analysis, CEA); 

 analiza użyteczności – kosztów (z ang. Cost-Utility Analysis, CUA);  

 analiza korzyści – kosztów (z ang. Cost-Benefits Analysis, CBA) [15].  

Ze względu na podmiot zlecający wykonanie analizy farmakoekonomicznej, 

wyróżnia się kilka perspektyw badania, tj.: 

 perspektywa pacjenta; 

 perspektywa płatnika;  

 perspektywa społeczna;  

 perspektywa podmiotów odpowiedzialnych za zagwarantowanie dostępu do 

świadczeń zdrowotnych,  

Znając problem badawczy oraz towarzyszącą mu specyfikę, farmakoekonomiści 

zobligowani są do wyboru odpowiedniej opcji. Przykład stanowić może grupa 

chorób rzadkich. Mała populacja, obarczona rzadkim typem schorzenia w badaniach 

ekonomicznych jest połączona niezmiennie z nieporównywalnie większym kosztem 

wspomagania medycznego jej dedykowanego. Podmiotem zainteresowanym 

rezultatem badania kosztów oraz korzyści, a także interpretacją wyników w stosunku 

do warunków refundacyjnych, będzie świadczeniodawca [15].  

Powyższe składowe HTA pozwalają na podsumowanie informacji o aspektach 

społecznych, społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych a także etycznych. Groma-

dzone bazy danych, prowadzone w sposób usystematyzowany oraz systematyczny, 

umożliwiają wykonanie pełnej oceny technologii medycznej. Jej realizacja, 

w ogólnym założeniu, powinna jest zmierzać do wybrania jak najbardziej korzystnej 

oferty spośród prezentowanych. Rekomendacje, powstałe na podstawie analiz 

ekonomicznych ułatwiają proces podejmowania racjonalnych decyzji z zakresu 

finansowania szeroko rozumianych świadczeń opieki zdrowotnej – m.in. refundacji 

farmakoterapii, wprowadzania na rynek usług medycznych nowej, wysokokosztowej 

procedury diagnostycznej czy współfinansowania procesu leczenia pacjentów ze 

zdiagnozowanymi chorobami rzadkimi. W Polsce, organizacją stojącą za opinio-

waniem procedur medycznych przy wykorzystaniu HTA jest Agencja Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

3.2. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie AOTM z dnia 30 czerwca 

2006r. (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 13, poz. 56) [16], Agencja Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji jest jednostką finansowaną ze środków budżetowych 

państwa, podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w Polsce. W roku 2009 

na mocy ustawy z dnia 25 czerwca o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, AOTMiT 

uzyskała status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną 

[17]. Zgodnie z zapisem przytoczonej podstawy prawnej, zmianie uległa struktura 
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organizacji. Na jej czele zasiada Prezes wykonujący swoje obowiązki przy pomocy 

Wiceprezesa.  

Zadaniem obligatoryjnym AOTMiT jest realizacja zleceń związanych z oceną 

procedur oraz technologii medycznych. Jako zadania główne wymienia się groma-

dzenie, udostępnianie do opinii publicznej a także przede wszystkim, upowszech-

nianie baz danych/wyszczególnionych informacji o przeprowadzonych ocenach  

– dokonanych w Polsce oraz porównawczo – w innych krajach, charakterystyce 

metodologii wykonanych prac, sposobie opracowania uzyskanych wyników a także 

rekomendacjach – zrealizowanych na ich podstawie. AOTMiT zajmuje się także  

– między innymi: 

 Przygotowywaniem analiz weryfikacyjnych w kwestii oceny leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych; 

 Wydawaniem rekomendacji przez Prezesa Agencji w sprawie: 

 kwalifikacji danego świadczenia medycznego jako świadczenia 

gwarantowanego,  

 usunięcia danego świadczenia z rejestru dóbr gwarantowanych,  

 zmian poziomów bądź sposobów finansowania lub współfinansowania 

danych dóbr i usług medycznych [18].  

HTA, ocena technologii medycznych, komponowana na potrzeby Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i taryfikacji, wykorzystywana następnie przez niezależny 

organ w/w urzędu – Radę Przejrzystości, stanowi podstawę m.in. do sporządzania 

rekomendacji – opinii/uzasadnienia wprowadzenia czy też podtrzymania decyzji 

o finansowaniu danej procedury, świadczenia zdrowotnego ze środków publicznych.  

Celem prowadzenia ocen technologii medycznych jest przede wszystkim 

zapewnienie wysokiego standardu rzetelności wykonywanych ocen w Polsce.  

3.3. Analiza rekomendacji AOTMiT w 2017 roku 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w roku 2017, z polecenia 

Ministerstwa, podjęła się przedstawienia 207 rekomendacji z zakresu działań 

w obszarze ochrony zdrowia. Nie wszystkie doczekały się ukończenia w roku ich 

zlecenia. Trzy zlecenia zostały wycofane. Zdecydowaną przewagę, bo aż 85% 

wszystkich projektów, stanowiły te, które dotyczyły oceny leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego (N=177). 

Zlecenie dotyczące przeanalizowania programu profilaktycznego/programu 

zdrowotnego (13% wszystkich zgłoszonych projektów) odnotowano 25 razy. Tylko 5 

pozycji znajdujących się na liście BIP AOTMiT stanowiły zlecenia oceny 

technologii medycznch/nowych rozwiązaniach w dziedzinie badań diagnostycznych, 

co w odniesieniu do całkowitej liczby 207 projektów, dało zaledwie 2%.  

3.3.1. Uzasadnienie podjęcia analizy 

Ekonomia oraz medycyna są dziedzinami powiązanymi. Uwarunkowania gospo-

darcze a także analizy ekonomiczne m.in. analizy rentowności stały się jednymi 

z podstawowych czynników decydujących o wielkościach nakładów finansowych 

przeznaczanych rocznie na poczet ochrony zdrowia. Jedną z organizacji opiniujących 

finansowanie określonych procedur czy technologii medycznych a także wykazu-
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jących ich rentowność poprzez wydawanie rekomendacji na zlecenie Ministerstwa 

Zdrowia jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Celem 

poniższej krótkiej analizy dokumentów opublikowanych przez AOTMiT, jest 

wskazanie najważniejszych błędów i problemów występujących w zgłaszanych do 

AOTMiT projektach w celu ich zaopiniowania przez w/w urząd. Ponadto, celem 

drugorzędowym jest wskazanie wpływu analiz farmakoekonomicznych na proces 

kształtowania polityki zdrowotnej oraz wykazanie faktycznego powiązania pomiędzy 

opiniodawstwem AOTMiT a działaniami Ministerstwa Zdrowia – ewentualnym 

wprowadzaniem na rynek nowych procedur/technologii medycznych czy 

farmaceutyków pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT. 

3.3.2. Materiały i metody 

Na potrzeby niniejszej pracy przeanalizowano dostępne na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

rekomendacje, opinie a także wytyczne opublikowane przez w/w urząd w roku 2017 

wydane przez Prezesa AOTMiT lub Radę Przejrzystości działającą przy Prezesie 

AOTMiT a także treść Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Rok: 2017. Pozycja: 

844).  

3.3.3. Wyniki  

Najczęstszymi błędami i problemami wskazanymi przez Radę Przejrzystości 

działającą przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w zgłoszonych do urzędu projektach programów/wprowadzenia nowych technologii 

medycznych, były: 

 nieuwzględnienie wielkości grupy osób objętych działaniem projektu bądź też 

zbyt mała grupa badana – zgłoszone do zaopiniowana projekty w żaden sposób 

nie argumentowały wielkości proponowanych działań poprzez wskazanie 

konkretnej liczebności grupy; 

 brak wskazań co do liczebności obsługującego projekt personelu – znaczna 

część projektów, zwłaszcza tych, które potencjalnie realizowane miałyby być 

przez jednostki samorządów terytorialnych, nie informowała o ilości czy też 

m.in. wymaganym wykształceniu u osób, które stanowiłyby personel danego 

projektu; 

 brak uwzględnienia wskaźników epidemiologicznych w projektach – w wielu 

opiniowanych programach, zwłaszcza lekowych, nie występowały żadne 

informacje o charakterze epidemiologicznym – śmiertelności, zapadalności czy 

też chorobowości na daną – poddaną obserwacji jednostkę chorobową; 

 posługiwanie się niepotwierdzonymi informacjami, jako dowodami naukowymi 

– w opisie działań oraz argumentacji podjęcia się projektu/programu, nie 

występowały odwołania do literatury fachowej; 

 występujące w projekcie błędy analizy statystycznej oraz ekonomicznej  

– poddane opinii programy zawierały w swojej treści mylnie użyte pojęcia 

z zakresów statystyki oraz ekonomii a co za tym idzie, błędnie skonstruowane 

wnioski a także przewidywane efekty; 
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 brak wskazania charakteru badania epidemiologicznego – projekty, których 
metodologia opierała się na przeprowadzeniu badań epidemiologicznych, nie 
określały w wystarczająco jasny sposób, charakterystyki oraz przebiegu 
kolejnych prac.  

Zdecydowana większość projektów zaopiniowanych pozytywnie przez Agencję 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
wprowadzana jest do realizacji w ramach działań polityki zdrowia. Potencjalny 
wykonawca projektu, po opublikowaniu przez Agencję opinii, może przedstawić 
swoje wątpliwości oraz uwagi zwrotne – projekt poddany jest dyskusji. Zlecone do 
analizy AOTMiT programy, mogą otrzymać ocenę pozytywną, z uwagą o ich 
wprowadzeniu po wcześniejszym naniesieniu korekty według otrzymanych zaleceń. 
Wydanie oceny negatywnej nie jest jednoznaczne z niemożliwością realizacji danego 
projektu czy programu.  

4. Wnioski  

Analizy ekonomiczne, HTA, wykonywane na zlecenie Ministra Zdrowia przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, są jednym z najważniejszych 
narzędzi wykorzystywanych w działaniach skupiających się wokół polityki zdrowia. 
Poprzez opiniowanie zgłaszanych projektów oraz programów zdrowotnych, Agencja 
bezpośrednio wpływa na jej kształt. Zdecydowana większość działań, które 
otrzymują opinię pozytywną, realizowana jest w ramach działań budżetowych. 
Celem prowadzenia ocen technologii medycznych, przede wszystkim, jest 
zapewnienie wysokiego standardu rzetelności wykonywanych ocen w Polsce.  
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Analizy ekonomiczne a kształt polityki zdrowia w Polsce 

Streszczenie 
Ekonomia oraz medycyna są dziedzinami powiązanymi. Jedną z organizacji analizujących procedury 
czy technologie medyczne a także wykazujących ich rentowność poprzez wydawanie rekomendacji na 
zlecenie Ministerstwa Zdrowia jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Celem pracy 
jest wskazanie zależności pomiędzy ekonomią i jej narzędziami a faktycznym kształtem polityki 
zdrowotnej w Polsce. Ponadto – wskazanie najważniejszych błędów i problemów występujących 
w zgłaszanych do AOTMiT projektach w celu ich zaopiniowania przez w/w urząd.  
Na potrzeby badania przeanalizowano dostępne w BIP AOTMiT opinie opublikowane przez w/w urząd 
w roku 2017 wydane przez Prezesa AOTMiT lub Radę Przejrzystości AOTMiT a także treść Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
Jak wykazały wyniki, najczęstszymi uwagami wskazanymi przez AOTMiT były: 
 nieuwzględnienie wielkości grupy osób objętych działaniem projektu bądź też zbyt mała grupa 

badawcza;  
 posługiwanie się niepotwierdzonymi informacjami, jako dowodami naukowymi;  
 występujące w projekcie błędy analizy statystycznej oraz finansowej; 

 brak wskazania charakteru badania epidemiologicznego. 
Analizy ekonomiczne mają duży wpływ na formę prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia polityki. 
AOTMiT poprzez opiniowanie zgłaszanych projektów, wykazuje zasadność ich wprowadzenia bądź 
neguje tego typu działanie wpływając pośrednio na stan dostępności oraz jakości usług medycznych. 
Zdecydowana większość pozytywnie rozpatrzonych projektów realizowana jest przez zleceniodawcę.  
Słowa kluczowe: HTA, ochrona zdrowia, AOTMiT, farmakoekonomika. 

Economic analyses – health policy in Poland 

Abstract 
Economics and medicine are related fields. One of the organizations analyzing medical procedures or 
technologies and showing their profitability by issuing recommendations on behalf of the Ministry of 
Health is the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System (AOTMiT). The aim of the 
work is to show the relationship between economics and its tools and the actual shape of health policy in 
Poland. In addition – an indication of the most important errors and problems occurring in projects 
submitted to AOTMiT in order to give their opinion on the above-mentioned office. 
For the purpose of the study, opinions published by the AOTMiT BIP published by the aforementioned 
office in 2017 issued by the President of AOTMiT or the AOTMiT Transparency Council as well as the 
Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds were analyzed. 
As results showed, the most frequent remarks indicated by AOTMiT were: 

 disregarding the size of the group of people covered by the project or too small study group; 
 using unconfirmed information as scientific evidence; 

 errors in statistical and financial analysis occurring in the project; 
 no indication of the nature of the epidemiological study. 

Economic analyzes have a large impact on the form of the policy pursued by the Ministry of Health. 
AOTMiT, by issuing opinions on submitted projects, demonstrates the legitimacy of their imple-
mentation or negates this type of action indirectly affecting the state of accessibility and quality of 
medical services. The vast majority of positively considered projects are carried out by the client 
Keywords: HTA, healthcare, AOTMiT, pharmaeconomics. 
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Koordynowana opieka zdrowotna – analiza stosowania 

na przykładzie wybranego rozwiązania niemieckiego 

1. Wstęp 

Pojęcie koordynowanej opieki zdrowotnej jest popularnym polskim tłumaczeniem 

angielskiego sformułowania managed healthcare lub managed care. W 2014 r. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała nową definicję opieki skon-

centrowanej na osobie: „Koordynowana opieka zdrowotna to usługi medyczne 

zarządzane i dostarczane osobom w sposób zapewniający uzyskanie kontinuum 

promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, 

rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, na różnych poziomach oraz 

w różnych miejscach systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z zapotrzebowaniem, 

w okresie całego życia, i w formie stałej dyskusji z pacjentami” [1]. 

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących 

pojęcia opieki koordynowanej oraz analizę stosowania tego typu rozwiązania na 

wybranym przykładzie realizowanym w Niemczech. Materiał badawczy stanowiły 

ogólnodostępne informacje zawarte w lokalnych bazach danych, opracowaniach 

i artykułach naukowych, Głównym Urzędzie Statystycznym, jak również własne 

obserwacje poparte opinią specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia.  

Praca ma charakter studyjny oparty na unikalnej formule powierzenia zarządzania 

opieką koordynowaną wybranemu podmiotowi na przykładzie rozwiązania 

zastosowanego w Niemczech. 

Do napisania pracy wykorzystano artykuły naukowe indeksowane w bazie 

PUBMED, raporty oraz artykuły prasowe, które ukazały się między 2013 a 2018 

rokiem. 

2. Koncepcja Koordynowanej Opieki Zdrowotnej 

Alternatywne, rzadziej stosowane w Polsce terminy, to „opieka kierowana”, 

„zintegrowana opieka zdrowotna” lub „kompleksowa opieka zdrowotna”. 

Przytoczone określenia mają na celu zawarcie w nazwie celu, jak i nastawienia do 

opieki zdrowotnej w modelu managed care. Główną rolę odgrywa w niej kierowanie 

(zarządzanie), a w nim z kolei ważne są zarazem koordynacja i integracja różnych 

poziomów opieki medycznej świadczących szeroki kompleks usług zdrowotnych, jak 
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również ich sposób finansowania. Organizowanie opieki obejmuje kierownictwo nad 

personelem oraz innymi potrzebnymi zasobami do przeprowadzenia niezbędnych 

działań w zakresie opieki nad pacjentem. Często jest realizowane dzięki wymianie 

informacji między uczestnikami odpowiedzialnymi za inne aspekty współpracy [2]. 

Inicjatywa koordynowanej opieki zdrowotnej (KOZ) narodziła się w Stanach 

Zjednoczonych. Głęboko zakorzeniła w amerykańskiej kulturze. Przyczyniła się do 

powstania nie jednej organizacji, która kierowała się jej zasadami, czego skutkiem 

tego było zrewolucjonizowanie działania amerykańskiego sektora opieki zdrowotnej. 

Aby zachęcić pracowników do podejmowania pracy w odległych od miejsca 

zamieszkania przedsięwzięciach budowlanych pracodawcy przygotowali oferty 

dodatkowych benefitów, w tym gwarancji opieki medycznej dla pracowników i ich 

rodzin. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie zrealizowane przez lekarza Henry’ego 

Kaisera polegało na uiszczaniu przedpłat w zamian za opiekę medyczną robotników.  

Można znaleźć jej fragmenty w wielu systemach ochrony zdrowia (Wielka 

Brytania, Hiszpania, Węgry, Australia, Niemcy, Szwajcaria, czy kraje Azji Połud-

niowo-Wschodniej). Jednostki medyczne współdziałające w sieci świadczenio-

dawców mają możliwość być równocześnie wewnętrznymi jednostkami dużych 

zakładów, jak i oddzielnymi jednostkami mającymi osobowość prawną [2]. 

Dzisiejszy zakres opieki koordynowanej jest szeroki. Obejmuje on usługi 

w dziedzinie zdrowia psychicznego na zewnątrz i wewnątrz szpitala psy-

chiatrycznego, integrację opieki nieformalnej (przez opiekunów i pacjentów) oraz 

formalnej (przez specjalistów), integrację podstawowej opieki zdrowotnej i zdrowia 

publicznego, zintegrowany system opieki paliatywnej, oraz integrację usług 

socjalnych i zdrowotnych [3].  

Według amerykańskiej komisji rządowej koordynacja opieki obejmuje 6 faz :  

 Całkowity brak koordynacji: faza fragmentacji; 

 Wzajemna świadomość istnienia innych pracowników opieki zdrowotnej; 

 Incydentalna współpraca; 

 Ujednolicenie pomiędzy grupami zawodowymi, ale bez powiązań osobistych; 

 Praca zespołowa oraz partnerstwo; 

 Pełna integracja, np. w przypadku połączenia organizacji, które obsługują różne 

populacje. 

Opieka koordynowana powinna się przejawiać ciągłością opieki. W klasyfikacji 

stworzonej przez Haggerty i wsp. wyróżnić można cztery różne rodzaje ciągłości, 

które można zaprezentować za pomocą przykładów: 

 Ciągłość relacji: pacjent utrzymuje kontakt z jednym pracownikiem służby 

zdrowia tak długo, jak to możliwe; 

 Ciągłość leczenia: jeżeli pracownik służby zdrowia osiąga z pacjentem jedno-

myślność odnośnie celów leczenia, inny pracownik nie powinien przekształcać 

ich bez przedyskutowania tego z poprzednim pracownikiem; 

 Ciągłość organizacyjna: jeśli członek zespołu kieruje pacjenta do kolegi 

specjalisty, nie powinno to wpływać na czas oczekiwania; 

 Ciągłość informacji: pozostali członkowie zespołu POZ, którzy komunikują się 

z pacjentem, powinni mieć pełny dostęp do wcześniej zebranych informacji [3].  
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Zgodnie z definicją National Library of Medicine ,,koordynowana opieka 

zdrowotna to zestaw działań mających na celu osiągniecie wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia przy ograniczeniu zbędnych kosztów opieki zdrowotnej dzięki 

stosowaniu szeregu mechanizmów, takich jak: 

 zachęty ekonomiczne dla lekarzy i pacjentów motywujące do wyboru 

optymalnych form opieki; 

 ocena medycznej konieczności dostarczania wybranych usług; 

 wyważenia podziału kosztów ponoszonych przez beneficjenta; 

 ustanowienie zachęt do prowadzenia zabiegów w trybie ambulatoryjnym; 

 kontrole przyjęć szpitalnych i długości pobytu; 

 selektywne kontraktowanie dostawców usług opieki zdrowotnej, intensywne 

zarządzanie w wypadkach wysokich kosztów opieki zdrowotnej [4]. 

Za kreatorów nowoczesnej idei KOZ uznaje się doktora Paula Elwooda oraz 

ekonomistę Alaina Enthovena. Przyczynili się do opracowania koncepcji organizacji 

systemu, pojawiają się dwie pożądane formy rywalizacji: konkurencja ceną 

i konkurencja jakością. Koncepcję tę, stworzoną w języku medycyny i ekonomii, na 

język prawa i polityki przełożył zarząd prezydenta Nixona, który w 1973 roku 

doprowadził do przyjęcia ustawy o opiece koordynowanej. Stworzony akty prawny 

zapoczątkował dynamiczny rozwój amerykańskich organizacji KOZ, trwający do 

dziś, łącznie z bieżącymi działaniami reformatorskimi administracji prezydenta 

Obamy.  

Współczesne określenie opieki koordynowanej przybliża znaczenie zarządzania 

opieką zdrowotną poprzez wykorzystanie technik finansowania (kapitacyjnego oraz 

jego modyfikacji), tworzenie relacji kontraktowych pomiędzy podmiotami sektora 

zdrowia, a także obszernej gamy instytucji zarządzania decyzjami klinicznymi 

w celu nadzorowania kosztów i jakości usług medycznych. W koordynowanej opiece 

zdrowotnej zarządzanie opieką to fachowe tworzenie i wykorzystywanie bodźców, 

które ma na celu motywowanie profesjonalistów medycznych do rozpoczynania 

działań optymalnych z punktu widzenia jakości i efektywności wytwarzanych usług. 

W koncepcji KOZ – w różnym stopniu – spotykamy się z integracją roli dostawcy 

i nabywcy zarówno szeroko rozumianej ochrony zdrowia, jak i pojedynczych 

świadczeń zdrowotnych [5]. 

3. Przyjęcie podejścia systemowego 

Przyjęcie perspektywy systemowej ukazuje, że na ogólny dobry stan zdrowia nie 

ma wpływu funkcjonujący system i nie decyduje o nim. Wręcz przeciwnie – system 

ochrony zdrowia odpowiada tylko za około 10% ogólnego stanu zdrowia danej 

osoby. Wybrany styl życia, środowisko, czynniki genetyczne mają większy wpływ 

na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa, niż w przypadku usługi opieki 

zdrowotnej. 

Ów fakt pozwala lepiej uzmysłowić sobie wagę przyjęcia podejścia, w którym 

uwzględniony zostanie całokształt systemu i całokształt zarządzania (WHO Europa) 

oraz wymaga przyjęcia koncepcji zdrowia we wszystkich planach politycznych. 

Każda decyzja podjęta przez rząd, czy to na poziomie lokalnym, regionalnym czy 

krajowym, może wpływać na stan zdrowia i na kondycję społeczeństwa [6]. 
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4. Angażowanie pacjentów i społeczności 

Koncepcja opieki koordynowanej od samego początku głosiła potrzebę, by 
pacjent znalazł się w centrum działań podejmowanych w celu ulepszenia 
świadczonych usług, lecz dopiero niedawno potrzeby, oczekiwania i ich punkt 
widzenia stały się przedmiotem rozmów na temat opieki koordynowanej. Rzadko 
kiedy pacjenci, ich rodziny aktywnie angażują się w proces podejmowania decyzji, 
projektowanie i świadczenie usług. Tego typu podejście jest kluczowe do 
pomyślnego świadczenia opieki podczas ich życia. Zdecydowaną większość czasu to 
pacjent dba o swoje zdrowie i ma ogromny wpływ na jego stan oraz na dobre 
samopoczucie – nie wzięcie pod uwagę głosu samych zainteresowanych jest ostrą 
ignorancją i zaniedbaniem oraz główną przyczyną wpływającą na wzrost 
zachorowań na choroby przewlekłe oraz spadek przeżywalności. 

Słowa ,,zaangażowanie”, „wzmacnianie roli pacjentów”, ,,aktywacja” mają 
szerokie znaczenie. To grupa docelowa formuje sposób, w jaki pojęcia te są 
rozumiane i co oznaczają w praktyce w różnych kontekstach. W dalszym fragmencie 
termin „ludność” oznacza wszystkie osoby, zaczynając od pacjentów, ich rodzin, 
opiekunów, społeczności, kończąc na populacji.  

Aby wzmocnić zaangażowanie pacjentów i społeczności zostały wyznaczone 
cele, których realizacja przyniesie efekt:  

 wsparcie zaangażowania i większej roli ludności w prowadzeniu aktywnego 
i zdrowego trybu życia w ciągu całego jego trwania;  

 wsparcie ludności, aby ta w lepszym stopniu dbała o osoby od siebie zależne;  

 wsparcie ludności, aby miała ona swój wkład w zmianę i ulepszenie systemu 
opieki i świadczonych usług;  

 wsparcie zaangażowania i aktywnej roli ludności w procesie transformacji 
środowisk, w których żyje oraz postępowania według społecznych deter-
minantów dobrego stanu zdrowia; 

 wsparcie ludności, aby ta uczestniczyła w realizacji otrzymywanych przez nią 
usług opieki;  

 wsparcie zaangażowania ludności narażonej na nierówności w dostępie do usług 
opieki zdrowotnej oraz podejmowanie działań skierowanych na wzmocnienie 
roli ludności w całym procesie, tak aby jej głos miał znaczenie w jej własnej 
opiece i w całym systemie [7]. 

Zasadnicze jest usytuowanie ludności w samym centrum opieki, kierowanie się 
jej preferencjami i potrzebami w procesie planowania systemu. 

Zauważając fakt, iż wiele z głównych zasad opieki koordynowanej polega na 
mocnej roli świadczeniobiorcy, to brak uwzględnienia kwestii związanych ze 
świadczeniobiorcą podczas wdrażania i opracowywania inicjatyw opieki koordyno-
wanej w przeszłości powinno budzić pewne uwagi.  

W tej sytuacji ważne jest podejście holistyczne, które bierze pod uwagę wszystkie 
zainteresowane grupy, określając przy tym sposoby angażowania mniejszości, dzięki 
czemu opieka koordynowana dostępna będzie dla wszystkich [7]. 

Ludność potrzebuje bodźców do aktywnego wspierania i utrzymywania tych 
zmian we wciąż ewoluującym systemie ochrony zdrowia. 

Poszczególne narzędzia służące realizacji tych celów mogą być zorientowane na 
pojedyncze osoby, określone podgrupy lub szersze społeczności. Przy tym 
zagadnieniu Jordi Garcés Ferrer wyodrębnił cztery zasadnicze strategie: 
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Samoleczenie i dbałość o własny stan zdrowia. Obejmuje wsparcie w nabywaniu 
wiedzy, umiejętności oraz pewności potrzebnych w samoleczeniu (samoopiece), 
opiece przy określonym schorzeniu czy rekonwalescencji po epizodzie pogorszonego 
stanu zdrowia.  

Wspólne podejmowanie decyzji, które obejmuje wsparcie pacjentów w podejmo-
waniu decyzji dotyczących własnego stanu zdrowia, w analizie różnych dostępnych 
opcji, w tym podczas podejmowania decyzji o podjęciu lub niepodjęciu określonych 
działań, przy ważeniu ryzyka i potencjalnych korzyści, oraz przy analizie, w jaki 
sposób dostępne opcje odpowiadają wartościom wyznawanym przez świadcze-
niobiorców i ich preferencjom.  

Działania wzajemne wspierają pacjentów w niesieniu pomocy i otrzymywaniu 
pomocy od osób znajdujących się w podobnym położeniu, na zasadzie wzajemności 
i w oparciu o wzajemne zrozumienie.  

Wsparcie rodzin i opiekunów. Ma na celu pogłębianie wiedzy, umiejętności oraz 
sposobów działania, tak aby umożliwić ludności sprawowanie opieki nad sobą oraz 
nad innymi osobami [8]. 

5. Dążenie do realizacji potrójnego celu 

Koncepcja potrójnego celu zakłada jedność polityki. Każda ze stron aspiruje do 
tych samych celów. Tego typu polityka dotyczy nie tylko opieki leczniczej, ale 
obejmuje też interwencje zapobiegawcze. Centrum trójkąta ukazuje różne aspekty  
– podmiot finansujący, dostawców opieki zdrowotnej oraz pacjenta. Strony razem 
dążą do polepszenia trzech dziedzin trójkąta: niższych kosztów na jednego 
mieszkańca, lepszego zdrowia i wyższej jakości opieki. 

Koordynatorem może zostać jedna osoba lub zespół, który zarządza. Holen-
derskie firmy konsultingowe w wyznaczyły siedem kardynalnych kompetencji 
charakteryzujących koordynatora. Zastosowanie tej listy kompetencji sprawia, że 
praktyka zawodowa integratora jest mniej istotna. W sieci opieki zdrowotnej 
dotyczącej osób z chorobami przewlekłymi, koordynatorem może zostać lekarz POZ, 
doradca medyczny dla firmy ubezpieczeń zdrowotnych, specjalista medyczny, 
dyrektor grupy opieki bądź były radny. W sieciach skupiających się na innych 
grupach docelowych może być to inny rodzaj profesjonalisty. Najważniejsze jest, by 
kierownik sieci zyskał sympatię wszystkich partnerów sieciowych i postępował 
zgodnie z wyznaczoną misją skupiającą się na grupie docelowej i dawał opiekę 
potrzebną tej grupie [9]. 

6. Cele opieki koordynowanej  

6.1. Lepsze zdrowie i profilaktyka 

W 2011 roku Huber i wsp. określili zdrowie jako: „zdolność człowieka do 
adaptacji oraz zachowania autonomii w świetle fizycznych, emocjonalnych 
i społecznych wyzwań życiowych” [10]. Definicja ta obejmuje większe zagadnienia 
niż definicja WHO: „Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym 
i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania”. Inaczej mówiąc, 
kiedy człowiek jest zdrowy, może prawdziwie cieszyć się darem życia. Dobry stan 
zdrowia oznacza wysoki poziom czystej energii, równowagę emocjonalną, 
odporność na choroby zakaźne, jasność umysłu, co w rezultacie prowadzi do 
spowolnienia procesu starzenia i długiego życia. 
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Istnieje powiedzenie – lepiej zapobiegać niż leczyć. Pierwszy cel składowy koncepcji 
potrójnego celu – lepsze zdrowie – mógłby także nosić nazwę „profilaktyka”, jednak 
profilaktyka to tylko instrument i nie może stanowić celu samego w sobie. Medycyna 
wyróżnia trzy typy profilaktyki: profilaktyka pierwotna (zapobieganie chorobom, np. 
szczepienie ochronne), profilaktyka wtórna (wczesne wykrycie chorób, np. poprzez 
badanie przesiewowe) oraz zapobieganie (ponownemu pojawianiu się choroby lub 
incydentu).  

6.2. Poprawa jakości opieki oraz obniżenie kosztów opieki 

Definicja jakości brzmi ,,stopień, w jakim każda usługa świadczona pacjentowi, 
dostarczana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, podnosi prawdopodobieństwo 
uzyskania pożądanego wyniku opieki i redukuje prawdopodobieństwo, niepo-
żądanych rezultatów” [11] 

Ocena świadczenia opieki zdrowotnej (jako produktu) ma różne aspekty 
uzależnione od tego, kto ją wyraża.  

Pacjenta (świadczeniobiorcy):  

 dostępność;  

 akceptacja;   
 efektywność. 
Pracownika udzielającego świadczenia: 

 efektywność;  
 bezpieczeństwo. 
Zarządzającego: 
 akceptacja;  

 zadowolenie pacjenta;  

 bezpieczeństwo. 
 Płatnika:  

 efektywność; 
 jakość; 

 dostępność. 
Organu założycielskiego: 

 dostępność;  

 efektywność; 
 akceptacja;  

 zadowolenie pacjenta. 
Obniżenie kosztów na osobę to trzecie zadanie w ramach potrójnego celu. Koszt 

na osobę oznacza koszt przypadający na osobę włączoną do programu opieki 
koordynowanej. Koszty odnoszą się do bezpośrednich kwot za opiekę. Koszty 
pośrednie, takie jak: absencja, stracone lata życia oraz niepożądane efekty społeczne 
(np. nagła epidemia choroby zakaźnej) nie są brane pod uwagę. 

Wśród innych wskaźników ilustrujących efekty wdrażania opieki koordynowanej 
można wymienić tekże readmisje szpitalne, udział w badaniach, czy przyspieszenie 
diagnostyki. 

7. Opieka koordynowana GESUNDES KINZIGTAL, NIEMCY  

Jednym z przykładów stosowania rozwiązania opieki koordynowanej 
w Niemczech jest model Gesundes Kinzigtal (GK), który od 2006 roku pokazuje, 
w jaki sposób ukierunkowanie na jednostkę prowadzi do osiągnięcia wielkich 
korzyści w ochronie zdrowia populacji, to jest do trzech głównych założeń: poprawy 
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zdrowia społeczeństwa, obniżenia kosztów per capita oraz polepszenia doświadczeń 
pacjentów w kontakcie ze służbą zdrowia. Dzięki pomocy silnej organizacji koor-
dynującej, specyficznemu systemowi zarządzania danymi, a także więzi opartych na 
zaufaniu pomiędzy społecznościami i partnerami, model GK poskutkował 
wypracowaniem lepszych rezultatów u wszystkich zaangażowanych partnerów. 
Elementy GK są obecnie integrowane w różnych regionach w Europie, np. w Belgii 
i Holandii [5]. 

7.1. Struktura rynku 

Niemiecki system opieki zdrowotnej charakteryzuje się znaczą federalizacją, tj. 
„Laender” (stany federalne). Są one odpowiedzialne za wdrażanie państwowych 
przepisów zdrowotnych. Kasy chorych i zakłady ubezpieczeń zdrowotnych to 
kluczowi interesariusze opracowania i wdrożenia świadczeń opieki zdrowotnej 
w obrębie regionalnym i lokalnym. Wyróżnia się podział na organizacje typu non-
profit lub prywatne. Wszystkie konkurują ze sobą nawzajem na rynku ewentualnych 
świadczeniobiorców. Obywatele Niemieccy posiadają (zasadniczo) swobodę wyboru 
prywatnego zakładu lub publicznego ubezpieczyciela typu non-profit, jednakże mają 
również obowiązek prawny posiadania ubezpieczenia (nie mogą zrezygnować 
z udziału w programie). Model Bismarcka narodził się w niemieckim systemie 
ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to ściśle nadzorowany, ale również wysoce konku-
rencyjny system. Charakteryzują go również częste reformy państwowego systemu 
opieki zdrowotnej, lecz nie zaburzają one głównych założeń publicznie finanso-
wanego systemu opieki zdrowotnej, potężnych spółek interesariuszy i decentralizacji 
zarządu, struktury finansowania oraz odpowiedzialności.  

Model Gesundes Kinzigtal (GK) został stworzony zgodnie z zasadą trzech 
założeń oraz opiera się na kompromisie między wszystkimi interesariuszami na rzecz 
zdrowia populacji. Prywatna i niezależna organizacja koordynująca Optimedis, 
spełnia funkcję regionalnego koordynatora, zrzesza interesantów zaangażowanych 
w udzielanie świadczeń i monitoruje systematycznie wdrożenie modelu GK. Model 
GK bazuje na rozbudowanym systemie zarządzania danymi. Obejmuje również 
obszar kształcenia ustawicznego stanowiący napęd do dalszego rozwoju 
oferowanych programów i świadczeń. 

Mimo sukcesu pozostaje on niedużą, miejscową inicjatywą obsługującą 33 000 
osób z całej populacji wynoszącej 71 000 na tym obszarze (na podstawie kodu 
pocztowego). Ponieważ podstawową zasadą niemieckiego systemu jest swoboda 
wyboru świadczeniodawcy, uczestnictwo w programie jest dobrowolne ze strony 
pacjenta, jak i świadczeniodawcy. Wstęp uzyskuje się poprzez zawarcie kontraktu 
z koordynatorem regionalnym (świadczeniodawca) bądź też podpisanie deklaracji 
zgody z wybranym „przewodnikiem zdrowotnym” (pacjent). Optimedis podpisał 
kontrakt na współdzielenie zaoszczędzonych pieniędzy z AOK (największą kasą 
chorych w Niemczech) oraz inną mniejszą powszechną kasą chorych. Konsekwencją 
jest to, iż osoby ubezpieczone u innych ubezpieczycieli lub w innej kasie chorych 
mogą nie być uprawnione do dostępu oferowanych świadczeń. W związku 
z pomyślnymi rezultatami modelu w zakresie „trzech założeń”, kontrakt z AOK 
został przedłużony na czas nieokreślony [5]. 

Aktualnie świadczenia obejmują tylko zdrowie, lecz w tym zakresie zawierają 
wszystkie możliwości. Opierając się na powyższym narzędzia dotyczące zarządzania 
zdrowiem populacji i zdrowiem publicznym stanowią nierozłączną część oferty. 
Dlatego też punkty fitness, kluby zdrowotne i lokalne działania społecznościowe 
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tworzą część sieci i mają zawarte kontrakty z koordynatorem regionalnym. GK jest 
modelem, który uznaje pełną integrację, co przekłada się dodatkowo na szerszą sieć 
współpracy na rzecz zdrowego i aktywnego trybu życia na danym obszarze. Aby 
osiągnąć ten cel organizacja współpracuje z lokalnymi radami miejskimi i innymi 
świadczeniodawcami, którzy zgadzają się z jej założeniami. Pewne partnerstwa są 
zawarte formalnie, inne są bardziej nieformalne i powiązane z konkretnymi 
wydarzeniami. 

7.2. Zarządzanie, odpowiedzialność, koordynacja 

GK funkcjonuje według zasad Berwicka [12]. Obowiązki regionalnego koordy-
natora, opiekuna i twórcy modelu sprawuje Optimedis, niepubliczna firma zarzą-
dzająca. Rozporządza ona udzielaniem świadczeń dla interesantów wraz z siecią 
lekarzy oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gesundes Kinzigtal. Odpo-
wiedzialna za strategie jest rada dyrektorów reprezentująca tych trzech partnerów, 
podczas gdy firma GK odpowiada za koordynację. Zarządzanie personelem jest 
ograniczone wyłącznie do pracowników zatrudnionych w firmie, gdyż wszyscy 
świadczeniodawcy są partnerami kontraktowymi. 

 Świadczeniodawcy w umowach zawartych z GK obligują się do przestrzegania 
zasad GK i zostają częścią systemu pomiaru skuteczności. Owe narzędzie technolog-
giczne utworzono od początku projektu. Na każdym etapie świadczeniodawcy 
dostają szczegółowy i regularny raport przy użyciu panelu nawigacyjnego, a ich 
rezultaty oraz rezultaty ich pacjentów są porównywane z wynikami innych świad-
czeniodawców należących do modelu oraz ze średnimi regionalnymi i krajowymi. 
Noty stanowią fundament spotkań oceniających między koordynatorem regionalnym 
a świadczeniodawcami. GK posiada certyfikat ISO. 

 Firma GK ponosi odpowiedzialność wobec swoich partnerów kontraktowych, jak 
i względem płatników: jest to regionalna kasa AOK i mniejsza regionalna kasa 
chorych dla rolników. W ramach wspólnego konta oszczędności musi udowodnić 
osiągnięcie trzech założeń, w tym czy była w stanie oszczędzić pieniądze kasy 
chorych przy równoczesnej poprawie jakości. Omawiana w artykule forma opieki 
jest kontynuowana na podstawie wyników analiz przekrojowych i analiz podłużnych 
(kohortowych) wybranych wskaźników spośród danych administracyjnych 
ubezpieczycieli zdrowotnych oraz danych z grup kontrolnych. Wśród wybranych 
przez ubezpieczycieli do analiz wskaźników wskazać należy dwie główne grupy: 
wskaźniki procesu oraz wskaźniki wyniku. W szczególności wskaźniki jakościowe 
wzięte pod uwagę przez decydentów z Kas Chorych w zakresie procesu odnosiły się 
do nadmiaru lub niedomiaru procedur diagnostycznych zalecanych przez wytyczne, 
liczby i częstotliwości wizyt kontrolnych lub leków. W zakresie wskaźników wyniku 
brano pod uwagę liczbę załamań, liczbę hospitalizacji ze względu na szczególne 
warunki opieki ambulatoryjnej oraz poziom śmiertelności w populacji objętej 
omawianą formą opieki. W przypadku wizyt kontrolnych analizowano wizyty 
pacjentów z cukrzycą u okulisty oraz pacjentów z niewydolnością serca u kardiologa. 
Natomiast w przypadku złamań analizowano przypadki złamań u pacjentów 
z osteoporozą, których liczba od momentu włączenia opieki koordynowanej wzrastał 
istotnie wolniej niż w grupie kontrolnej [13].  

7.3. Finansowanie 

Finansowanie koniecznego ubezpieczenia zdrowotnego działa zgodnie z zasadą 
solidarności w postaci składki zależnej od dochodów. Aktualnie wynosi ona 15,5% 
i jest rekompensowana mniej więcej po połowie przez pracobiorców i pracodawców. 
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Ubezpieczeni mogą wybrać kasę chorych spośród około 135 obecnie istniejących. 
Kasa chorych musi zawrzeć kontrakt z każdym, kto ją wybrał, bez dokonywania 
badania indywidualnego ryzyka. Podopieczni posiadają prawo wyboru lekarza 
i szpitala, a za zdecydowaną większą część świadczeń nie ponoszą kosztów. 
W Niemczech – nie ma odnotowania udziału własnego pacjentów w wydatkach 
leczenia, z wyjątkiem kilku sytuacji, jak dopłaty do protez dentystycznych lub leków. 
Społeczne ubezpieczenie zdrowotne opiewa niemal 90% obywateli. Osoba, której 
przychody brutto przewyższają pułap obowiązkowego (społecznego) ubezpieczenia 
zdrowotnego (ok. 5 2200 euro na rok), jest zatrudniona jako urzędnik lub prowadzi 
samodzielną działalność, jest uprzywilejowana (w miejsce ubezpieczenia społecznego) 
do wyboru prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w jednej z 48 prywatnych kas 
chorych. 

Wysoki poziom opieki jest związany z dużymi kosztami. Całościowe wydatki na 
opiekę zdrowotną w państwie Niemieckim to 11,1% PKB, z tego 75,9% stanowią 
wydatki publiczne, a 24,1% wydatki prywatne. Daje to 4372 USD PPP na osobę 
[14], przekraczając o ponad 1000 USD średnią OECD [15]. 

7.4. Model świadczenia opieki zdrowotnej 

Firma GK przeniosła się do nowego wybudowanego budynku, w której mieści się 
zarząd operacyjny, ośrodek edukacyjno-szkoleniowy oraz Akademia Zdrowia. 
Natomiast same świadczenia są udzielane w siedzibie pracy partnerów, tj. 
w placówkach, w aptekach i w domach. 

Cyklicznie odbywają się spotkania dotyczące przypadków oraz zgromadzenie 
partnerów, podczas których analizowane są metody udzielania świadczeń, jak też 
tematy rozwoju i koordynacji. Partnerzy i świadczeniodawcy powinni w danym roku 
wziąć udział w określonej liczbie konferencji. Każdy pacjent typuje „przewodnika 
zdrowotnego”, który ma funkcję dobrowolnego kontrolera uprawnień do świadczeń 
(tzw. „gatekeeping”). Razem przygotowują plan opieki zdrowotnej z określonymi 
założeniami. Dodatkowym atutem i korzyścią dla pacjentów są rozmaite bezpłatne 
programy w ramach GK, tj. zajęcia fitness, działania środowiskowe i świadczenia 
Akademii Zdrowia (informacje zdrowotne i edukacja podopiecznych). GK jest 
organizatorem corocznych festiwali, wydarzeń sportowych i zdrowotnych itd. w celu 
popularyzacji świadczeń i angażowania lokalnych mieszkańców. Zgodnie z powyż-
szym firma GK wprowadziła złożony i możliwy do sprawdzenia system rozwoju 
jakości i skuteczności. Od samego początku jest on oceniany pod kątem badań 
naukowych. Dowiódł swojej skuteczności w zakresie trzech założeń, jak  
i w aspektach: jakości życia i satysfakcji zawodowej świadczeniodawców, wspierania 
zdrowej siły roboczej w regionie oraz budowania społeczności i zabezpieczania 
opieki zdrowotnej w regionie [3, 5]. 

8. Podsumowanie 

Wnioski, jakie pojawiają się po analizie jednej z niemieckich praktyk 
z wprowadzania koordynowanej opieki zdrowotnej, tyczą trzech obszarów: systemu 
kontraktowania świadczeń, motywacji finansowych kasy chorych, jak i świadcze-
niodawców do finansowania i prowadzenia koordynowanej opieki zdrowotnej oraz 
programów zarządzania chorobami. 

„Zwiększeniu zainteresowania świadczeniodawców sprzyja stosowanie zachęt 
finansowych dla lekarzy i podmiotów medycznych szczebla ambulatoryjnego. Brak 
podobnych narzędzi motywacji ze strony kas chorych dla wyższych szczebli  
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– sektorów opieki zdrowotnej, powoduje, że KOZ nie przekracza na dużą skalę 
utrwalonych granic pomiędzy np. opieką ambulatoryjną a szpitalną czy długo-
terminową. Aby tak się stało niezbędne są intensywniejsze działania po stronie kas 
chorych. Rozwój KOZ na szerszą skalę niż tylko opieka ambulatoryjna wymaga 
inwestycji. Są one możliwe zarówno ze strony kas chorych, jak i integratorów 
podmiotów leczniczych (np. prywatnych sieci szpitali czy centrów medycznych), 
którzy w sieciowym modelu działania i integracji różnych szczebli opieki widzieć 
będą korzyści. Niemieckie doświadczenia z wprowadzenia na szeroką skalę 
programów zarządzania chorobami przewlekłymi są bez wątpienia dowodem na to, 
że przy metodycznym podejściu i dobrej współpracy pomiędzy Ministerstwem 
Zdrowia, a ekspertami z zakresu medycyny i ekonomii zdrowia, nawet przy tak dużej 
mnogości płatników i rozdrobnieniu świadczeniodawców, można osiągnąć sukces. 
W Polsce przy jednym płatniku i jednolitych zasadach kontraktowania świadczeń 
w całym kraju, wprowadzenie takich programów jako standardu postępowania 
terapeutycznego skorelowanego z odpowiednimi motywatorami dla lekarzy 
i pacjentów nie powinno zatem nastręczać zbyt wielu problemów. Sukces, jaki w tym 
zakresie odniesiono w Niemczech, powinien zachęcać nas do jak najszybszego 
wdrożenia podobnych rozwiązań w Polsce. Uważamy, że realizacja takiego działania 
przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ mogłaby być jednym z ważniejszych kroków 
w reformowaniu polskiej opieki medycznej i wdrażaniu w naszym kraju elementów 
KOZ” [5].  

Opieka koordynowana od dłuższego czasu postrzegana jest jako opłacalne 
rozwiązanie, które pozwoli rozwiązać problemy organizacji świadczeń, a przy tym 
poprawi efektywność, jakość oraz skuteczność świadczonych usług. Narodowy 
Fundusz Zdrowia podjął współpracę z Bankiem Światowym w zakresie projektów 
wprowadzających modele opieki koordynowanej na różnych poziomach systemu 
ochrony zdrowia. Pacjenci, ich rodziny oraz społeczności lokalne powinni odgrywać 
w tym procesie aktywną rolę, aby upewnić się, że ich potrzeby zostaną zaspokojone, 
a opinia uwzględniona. Aby system mógł świadczyć usługi promujące zdrowie, które 
skupione są na doświadczeniach pacjenta, zakres opieki koordynowanej musi zostać 
poszerzony, by było możliwe likwidowanie luk występujących wewnątrz systemu 
opieki zdrowotnej, jak również pomiędzy opieką zdrowotną i społeczną. Zrealizo-
wanie tych działań wymaga pokonania wielu ograniczeń wynikających zwłaszcza 
z różnic pomiędzy zakresem opieki oferowanym przez przedstawicieli różnych 
zawodów medycznych oraz z różnic w prezentowanych postawach. 

Przy odpowiednim podejściu i dobrej współpracy między Ministerstwem 
Zdrowia, a ekspertami z zakresy medycyny i ekonomii zdrowia można osiągnąć 
sukces, przykładem są Niemcy. 
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Koordynowana opieka zdrowotna – analiza stosowania na przykładzie 
rozwiązań niemieckich 

Streszczenie 
Pojęcie koordynowanej opieki zdrowotnej jest popularnym polskim tłumaczeniem angielskiego 
sformułowania managed healthcare lub managed care. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie 
teoretycznych zagadnień dotyczących pojęcia opieki koordynowanej oraz analizę stosowania tego typu 
rozwiązania na wybranym przykładzie stosowanym w Niemczech. Materiał badawczy stanowiły 
ogólnodostępne informacje zawarte w lokalnych bazach danych, opracowaniach i artykułach 
naukowych, Głównym Urzędzie Statystycznym, jak również własne obserwacje poparte opinią 
specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia.  
Słowa kluczowe: koordynowana opieka zdrowotna, zarządzanie, system opieki zdrowotnej. 

Managed healthcare – application analysis based on the example of German 
solutions 

Abstract 
The concept of managed healthcare is a popular Polish translation of the English word managed 
healthcare or managed care. This work aims to present theoretical issues concerning the concept of 
coordinated care and an analysis of the application of this type of solution on the one example of 
Germany. The research material was publicly available information contained in local databases, studies 
and scientific articles, the Central Statistical Office, as well as its own observations supported by the 
opinion of specialists in the field of health protection. 
Keywords: managed healthcare, management, health care system. 
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Wybrane prawne problemy medycznie wspomaganej 

prokreacji (Uwagi de lege lata) 

1. Wstęp 

Niewątpliwie sfera ochrony zdrowia jest przykładem obszaru, w którym postęp 

techniki medycznej prowadzi do zasadniczego pytania czy wszystko to, co jest 

technicznie możliwe, powinno być prawnie dopuszczalne? Czy można wyko-

rzystywać zdobycze techniki medycznej, np. do leczenia niepłodności ludzkiej, 

a jeśli tak, to na jakich zasadach to robić i jak rozwiązać prawne problemy 

powstające w związku z jej zastosowaniem? Jaką metodę regulacji obrać?  

Udzielenie odpowiedzi na te pytania, wymaga krótkiego wprowadzenia na temat 

pojęcia niepłodności, metod leczenia niepłodności oraz rozpoznania ich charakteru 

w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności [1] i ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych [2]. To dopiero umożliwi prezentację wyłaniających się prawnych 

problemów medycznie wspomaganej prokreacji, a następnie analizę wybranch.  

2. Pojęcie niepłodności i metody leczenia niepłodności oraz charakter 

procedur medycznie wspomaganej prokreacji 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych medycznych definicji niepłodności, jest 

określenie opracowane przez rządową organizację międzynarodową Światowa 

Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization; WHO)
 
[3, 4] powołaną do 

życia na mocy Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia Porozumienia zawartego 

przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w dniu 22 

lipca 1946 r. w Nowym Jorku. Zgodnie z nim „niepłodność to niemożność uzyskania 

ciąży w obrębie heteroseksualnej dojrzałej pary ludzkiej: kobiety i mężczyzny (przy 

tym parę stanowią małżonkowie, ewentualnie partnerzy pozostający w innym niż 

małżeństwo związku o trwałym charakterze) po przynajmniej roku regularnego 

współżycia (2-3 razy w tygodniu) bez stosowania żadnych środków antykon-

cepcyjnych; przy takim współżyciu płciowym, przy którym w normalnym toku 

zdarzeń może dojść do poczęcia i urodzenia dziecka” [5].  

WHO jednoznacznie zakwalifikowała ten stan jako chorobę, co znalazło 

również wyraz w rozdziale XIV Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems – ICD – 10) [6]. W wymienionym doku-

mencie problem niepłodności został rozważony z uwzględnienim płci. Pod numerem 

statystycznym N46 wymieniono niepłodność męską, która przyjmuje dwie postaci  

– brak żywych plemników w płynie nasiennym (azoospermia) albo małą liczbę 

plemników w płynie nasiennym (oligospermia) [6]. Natomiast niepłodności kobiecej, 
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która obejmuje niezdolność do zajścia w ciążę, bezpłodność żeńską, przypo-

rządkowano kategorię N97 [6]. Spotkało się to z częściową aprobatą środowiska 

medycznego [7-9], prezentowane są bowiem i inne stanowiska. Te nie tyle 

podważają uznanie niepłodności za chorobę, co dokonując pewnego uproszczenia 

wskazują, że jest to choroba specyficzna, czy choroba w kontekście społecznym, 

ponieważ dotyka dwojga ludzi (pary) i do wyleczenia dochodzi w następstwie 

uzyskania ciąży i porodu zdrowego dziecka, co wcale nie oznacza, że osoby 

dotknięte niepłodnością odzyskały zdolność rozrodu [10-12]. 

W odpowiedzi na problem niepłodności stosowane są różne metody leczenia, 

które można podzielić na trzy podstawowe grupy: leczenie farmakologiczne, leczenie 

chirurgiczne oraz techniki wspomaganego rozrodu (ang. assisted reproductive 

technology w skrócie ART) [11]. Wymienione dwie pierwsze grupy metod wykazują 

się charakterem terapeutycznym, co niekoniecznie tyczy się metod wymienionych 

w trzeciej grupie, które polegają m.in. na inseminacji męskimi komórkami rozrod-

czymi, transferze gamet, tranferze (zarodka) embrionalnym, zapłodnieniu poza-

ustrojowym i transferze zarodka, które przyjmuje różne postacie [11, 13, 14]. Te, jak 

zauważył M. Safjan, są bowiem „jedynie paliatywem terapii nie usuwającym rzeczy-

wistych przyczyn, które uniemożliwiają poczęcie dziecka w drodze natruralnej” [15]. 

W następstwie zastosowania osiąga się tylko efekt podobny do urodzenia dziecka 

w sposób naturalny, gdyż często dalej pozostaje się bezpłodnym [12].  

Należy zgodzić się więc z tezą postawioną przez A. Niżnik-Muchę, że 

ostateczną decyzję, w kwestii kwalifikacji metod medycznie wspomaganej prokreacji 

do kategorii medycznych czynności terapeutycznych, czyli takich, których cel 

skierowany jest na chorobę w sensie biologiczno-medycznym i zmierza do jej 

profilaktyki, diagnozy, terapii bądź rehabilitacji osoby dotkniętej stutkami choroby, 

podejmuje ustawodawca, który poddając tę problematykę regulacji prawnej 

równocześnie przesądza o prawnie dopuszczalnym celu ich stosowania [16]. 

Odnosząc powyższe do polskiego stanu prawnego w zakresie dopuszczalności 

korzystania z technik medycznie wspomaganej prokreacji, należy podkreślić, że 

ustawodawca expressis verbis uznał charakter leczniczy procedur medycznie 

wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienia pozaustrojowego, o czym świadczy 

i tytuł podjętego aktu – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności  

– i treść poszczególnych przepisów, m.in. art. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 u.d.l., 

statuujących procedury medycznie wspomaganej prokracji w katalogu sposobów, 

metod leczenia niepłodności. Zatem procedury medycznie wspomaganej prokreacji 

zyskały charakter świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 5 pkt 40 u.ś.o.z. w zw. 

z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [17], które 

w języku nauki prawa określane są medycznymi czynnościami terapeutycznymi.  

Z powyższego płyną następujące wnioski. Po pierwsze, świadczenia zdrowotne 

jako konstrukcje pozwalające na realizację ochrony zdrowia – zadania publicznego  

– są działaniami składającym się na treść procesu leczenia i z tego procesu 

wynikającymi [18]. Bez względu na sposób finansowania świadczeń oraz charakter 

podmiotu udzielającego, pozostają w sferze interesu publicznego, ponieważ 

wykazują związek z przedmiotem działania administracji i wypełniają treść zadania 

publicznego [18]. Po drugie, możliwość korzystania z tych świadczeń, w sensie 

prawa do świadczeń zdrowotnych w ramach szerszej kategorii świadczeń opieki 
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zdrowotnej, wynika z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia1997 r. Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej [19] statuującego to prawo. Bez wątpienia jest ono 

pochodną konstytucyjnie określonego podmiotowego prawa do ochrony zdrowia (art. 

68 ust. 1), którego treść stanowi m.in. możliwość korzystania z systemu ochrony 

zdrowia na zasadach określonych ustawodawstwem zwykłym [20]. Skoro więc 

ustawodawca uznał charakter medycznie wspomaganej prokreacji jako świadczenia 

zdrowotnego, a z obowiązującej Konstyutcji wynika prawo do świadczeń zdro-

wotnych, które realizowane jest na zasadach określonych w ustawodawstwie 

zwykłym, to można obronić tezę, że jednostki mają prawo do medycznie wspo-

maganej prokreacji rozumianej jako świadczenia zdrowotne, dla których udzielania 

znaczenie mają zasady ogólne określone w u.ś.o.z. i zasady wprowadzone w u.l.n.  

3. Prawne problemy medycznie wspomaganej prokreacji w świelte 

ustawy o leczeniu niepłodności  

W związku z realizacją prawa do medycznie wspomaganej prokreacji jako 

świadczenia zdrowotnego powstają liczne prawne problemy. Jednym jest ustalenie 

zakresu podmiotowego prawa do medycznie wspomaganej prokreacji w świetle 

postanowień u.l.n., a co z tym się wiąże celu medycznie wspomaganej prokreacji, 

realizacji konstytucyjnej zasady równości wobec prawa oraz zasady równości 

obywateli w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych niezależnie od ich sytuacji materialnej, a także wymogów skuteczności 

zgody na świadczenie z zakresu procedur medycznie wspomaganej prokreacji. 

Z problemem ustalenia zakresu podmiotowego prawa do medycznie wspomaganej 

prokreacji w związku pozostaje także problem ochrony danych osobowych 

świadczeniobiorców – dawców/biorców komórek rozrodczych lub zarodków.  

Inny prawny problem medycznie wspomaganej prokreacji wiąże się z zakresem 

przedmiotowym tego prawa. W świetle postanowień art. 2 pkt 21 u.l.n. procedury 

medycznie wspomaganej prokreacji to czynności prowadzące do uzyskania oraz 

zastosowania komórek rozrodczych lub zarodków wewnątrz lub pozaustrojowo 

u biorczyni w celu prokreacji; obejmują bezpośrednie i inne niż bezpośrednie użycie 

komórek rozrodczych i zarodków. Stosownie zaś do art. 17 ust. 1 u.l.n. zastosowanie 

komórek rozrodczych i zarodków polega na przeniesieniu męskich komórek rozrod-

czych do organizmu biorczyni, pozaustrojowym utworzeniu zarodków (zapłodnienie 

pozaustrojwe), testowaniu komórek rozrodczy i zarodków, przeniesieniu utwo-

rzonych zarodków do organizmu biorczyni. Jak bowiem wynika z treść art. 5 ust. 1 

pkt 5 w zw. z art. 9 ust. 1 u.l.n., procedury medycznie wspomaganej prokreacji 

objemują procedury medyczne, w których wykorzystywane są wcześniej pobrane 

komórki, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie 

wspomaganej prokreacji.  

Zastosowanie reguł wykładni do powołanych przepisów [23]
2
 prowadzi do 

zasadniczego wniosku, który podzielają w literaturze przedmiotu m.in. D. Kaczan 

                                                                 
2 W kosekwencji braku znaków interpunkcyjnych w art. 2 ust. 1 pkt 21 u.l.n. w zdaniu do średnika oraz 

posłużeniem się w zdaniu po średniku różnymi spójnikami – koniunkcji i alternatywy możliwe jest odczytanie 

przepisu na kilka sposobów stosownie do propozycji J. Haberko: „a) czynności prowadzące do uzyskania 

komórek rozrodczych oraz czynności prowadzące do zastosowania komórek rozrodczych wewnątrz 

u biorczyni w celu prokreacji lub pozaustrojowo u biorczyni w celu prokreacji, b) czynności prowadzące do 
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oraz A. Niżnik – Mucha, że ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 21 u.l.n. stworzył 

szeroką definicję procedury medycznie wspomaganej prokreacji [16, 21]. Świadczy 

o tym uczynienie przedmiotem procedury medycznie wspomaganej prokreacji 

stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 21 u.l.n. komórek rozrodczych i zarodków łącznie, jak 

i samych komórek rozrodczych albo zarodków [22, 23]. Przy tym ich zastosowanie 

w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji nie zawsze będzie oznaczać 

zastosowanie pozaustrojowe [15, 23, 24]. Należy bowiem pamiętać, że w ramach 

leczenia niepłodności podejmuje się różne procedury, między innymi zapłodnienie 

pozaustrojowe [23].  

Stosownie więc do aktualnej wiedzy medycznej ustawodawca uregulował kilka 

procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Pierwszą stanowi inseminacja 

męskimi komórkami rozrodczymi, czyli komórkami rozrodczymi przekazanymi 

w celu dawstwa partnerskiego
3
 albo dawstwa innego niż partnerskie (tzw. sztuczna 

inseminacja albo sztuczne zapłodnienie wewnątrzustrojowe [25], w zależności od 

wykorzystanego materiału biologicznego homologiczne albo heterologiczne).  

Druga procedura medycznie wspomaganej prokreacji, to transfer gamet, czyli 

oocytów i plemników, który może przyjmować różne odmiany, np. transferu do 

jajowodów, przezmacicznego dojajowodowego przeniesienia gamet, czy dootrzew-

nowego przeniesienia gamet [16].  

Trzecia procedura medycznie wspomaganej prokreacji, o której dopuszczeniu 

stosowania możnaby rozważać uwzględniając postanowienia ustawy, to transfer 

zarodka (embrionalny) [24] do macicy biorczyni. Zasadniczy problem w jej 

przypadku polega na tym, jak zauważa W. Lang, że sprowadza się do przeniesienia 

zarodka z macicy jednej do macicy drugiej kobiety. Natomiast w świetle posta-

nowień u.l.n. do transferu wykorzystuje się zarodek utworzony in vitro z komórek 

rozrodczych pobranych w ramach dawstwa innego niż partnerskie albo zarodek 

utworzony dla innej pary, ale nieprzeniesiony do macicy pierwotnej biorczyni [16]. 

To może wskazywać na zamiar ustawodawcy poddania regulacji prawnej innej 

formy medycznie wspomaganej prokreacji [24]. 

Czwarta procedura medycznie wspomaganej prokreacji to zapłodnienie 

pozaustrojowe i transfer zarodka (tzw. zapłodnienie zewnątrzustrojowe, w skrócie 

zapłodnienie in vitro) [24], która w świetle aktualnej wiedzy przyjmuje różne 

postacie, odmiany
 
[9, 13, 14], których ustawodawca nie wymienia. Sankcjonuje więc 

określone postępowanie medyczne, ale nie przecyzuje na czym ono polega [26]
4
, nie 

                                                                 

uzyskania zarodków oraz zastosowania zarodków wewnątrz u biorczyni w celu prokreacji lub pozaustrojowo 

u biorczyni w celu prokreacji, c) czynności prowadzące do uzyskania komórek rozrodczych oraz czynności 

prowadzące do zastosowania zarodków wewnątrz u biorczyni w celu prokreacji lub pozaustrojowo 

u biorczyni w celu prokreacji 
3 Na potrzeby analizowanej ustawy pojęcie dawstwa partnerskiego objaśniono w art. 2 ust. 1 pkt 8 u.l.n. jako 

przekazanie komórek rozrodczych przez dawcę – mężczyznę w celu zastosowania ich w procedurze 

medycznie wspomagnej prokreacji u biorczyni pozostającej z dawcą w związku małżeńskim albo we 

wspólnym pożyciu potwierdzonym zgodnym oświadczeniem dawcy i biorczyni; w dawstwie partnerskim 

stosowane są komórki rozrodcze biorczyni.  
4 Można zauważyć za M. Safjanem, że „prawo nigdy nie będzie w stanie nadążyć za postępem medycyny, 

nigdy też – ze swej natury – nie będzie dostatecznie precyzyjne i kazuistyczne zarazem, aby 

stworzyć dostatecznie pewny grunt dla oceny pojawiających się nowych zjawisk i konfliktów interesów. 

W chwili dokonywania pierwszych zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego nikt nie przewidywał jeszcze 
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określa przy jakich konkretnych wskazaniach medycznych i zdiagnozowanej postaci 

niepłodności są wdrażane. Zdecydował się więc na przyznanie pierwszeństwa 

normom medycznym, technicznym, prakseologicznym przed normami prawnymi, 

normami prawa administracyjnego, które to na pewnym etapie zatrzymują się 

i ustępują im miejsca [26].  

Zaliczenie expressis verbis zapłodnienia pozaustrojowego do procedur medycznie 

wspomaganej prokreacji, metod leczenia niepłodności (zob. argument z łącznej 

wykładni art. 5 ust. 1 pkt 5 u.l.n. w zw. z art. 5 ust. 2 u.l.n. i w zw. z art. 9 ust. 2 

u.l.n.) rodzi dalsze szczegółowe problemy, jak: status prawny zarodka; prawnie 

dopuszczalne postępowania na zarodkach – tworzenie zarodków nadliczbowych, 

tworzenie hybryd i chimer, kriokonserwacja zarodków, eksperymenty na zarodkach; 

diagnostyka preimplantacyjna – czy i jakie metody diagnostyki preimplantacyjnej 

stosować; ingerencji w ludzki genom mającej na celu klonowanie prokreacyjne 

i klonowanie terapeutyczne; wybór płci dziecka; porzucenie zarodków, los zarodków 

po śmierci albo rozstaniu się małżonków/osób pozostajacych we wspólnym pożyciu; 

zapłodnienie post mortem i posmortalna implementacja zarodka, czy jeszcze 

problemy filiacyjne, a także związane z nimi problemy poznania biologicznego 

pochodzenia przez dziecko i prawnego wymogu dochowania anonimowości 

dawcy/dawców gamet/zarodka [16].  

W związku z problemem zakresu przedmiotowego prawa do medycznie 

wspomaganej prokreacji pozostaje problem rozpoznania świadczeń medycznie 

wspomaganej prokreacji jako świadczeń gwarantowanych, czyli w całości albo 

części finansowanych ze środków publicznych.  

Kolejna grupa problemów ma charakter organizacyjny, wiąże się z organizacją 

procesu udzielania świadczeń z zakresu medycznie wspomaganej prokreacji i jego 

monitorowaniem. Ustawodawca przewidział bowiem, że tylko podmioty spełniające 

określone ustawą wymogi – m.in. ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji
5
, 

w tym i fachowy personel tych podmiotów, będą mogły uczestniczyć w realizacji 

poszczególnych etapów procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Zaś 

w kwestii monitorowania tego procesu należy wskazać, że ustawodawca utworzył dwa 

rejestry: dawców komórek rozrodczych oraz zarodków, rejestr ośrodków medycznie 

wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków [27]. 

Warto jeszcze dodać, że wykorzystanie technik medycznie wspomaganej prokreacji 

może prowadzić do powstania odrębnej grupy problemów odpowiedzialności 

prawnej – odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku ze stosowa-

niem metod medycznie wspomaganej prokreacji, czy odpowiedzialności karnej za 

przestępstwa przeciwko zdrowiu popełnione w związku z udzielaniem świadczeń 

z zakresu medycznie wspomagnaej prokreacji regulowanej art. 76-89 u.l.n., czy 

jeszcze odpowiedzialności administracyjnoprawnej w postaci kar pieniężnych 

                                                                 

dylemnatów związanych z rozdzielelniem rodzicielstwa genetycznego od biologicznego czy transferem 

embrionalnym i nie formułował prawa każdej osoby, by urodzić się jako w pełni zdrowa jednostka”.  
5 Wyjątkiem jest sytuacja podmiotu określona w art. 44 ust. 2 u.l.n. – pobieranie komórek rozdrodczych od 

dawców w dawstwie partnerskim do bezpośredniego użycia nie wymaga statusu ośrodka medycznie 

wspomaganej prokreacji (pozwolenia), może mieć miejsce w podmiocie leczniczym wykonującym 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
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nakładanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze decyzji 

administracyjnej stosownie do art. 90 u.l.n.  

Wymienione, choć nie skatalogowane enumeratywnie, problemy można 

analizować w ramach różnych ujęć poza zaproponowanym podmiotowym, przed-

miotowym, finansowym i organizacyjnym czy wskazanymi problemami odpo-

wiedzialności prawnej z tytułu stosowania medycznie wspomagnaej prokreacji. Na 

przykład można rozpatrywać problemy administracyjnoprawne, m.in. związane 

z działalnością organów administracji w znaczeniu ustrojowym w zakresie proble-

matyki medycznie wspomaganej prokreacji; problemy cywilnoprawne, np. pełnej 

zdolności do czynności prawnych biorczyni komórek rozrodczych oraz ważności 

zgody na zastosowanie u niej komórek rozrodczych pobranych od dawcy w celu 

dawstwa partnerskiego albo dawstwa innego niż parnterskie w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji oraz problemy karnoprawne, jak odpowie-

dzialność karna z tytułu naruszenia postanowień ustawy w zakresie prowadzenia 

ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji lub banku komórek rozrodczych 

i zarodków bez wymaganego pozwolenia. Ponadto zasadne wydaje się ujęcie 

wyłaniających się prawnych problemów medycznie wspomaganej prokreacji 

w grupach problemów: kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem metod medycznie 

wspomaganej prokreacji, np. ustalenie zakresu podmiotowego prawa, realizacji 

świadczenia z zakresu medycznie wspomaganej prokreacji, np. podmiotu upraw-

nionego do udzielania świadczeń z zakresu medycznie wspomaganej prokreacji oraz 

problemów etapu po udzieleniu świadczenia i urodzeniu dziecka, np. problemów 

filiacyjnych oraz prawnospadkowych powstających w przypadku zapłodnienia post 

mortem w świetle treści art. 62 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy [28] oraz art. 927 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny [29]. Ponadto powstające na gruncie u.l.n. prawne problemy można odnieść 

do realizacji prawa do medycznie wspomaganej prokreacji w ogólności oraz do 

realizacji prawa do konkretnego świadczenia medycznie wspomaganej prokracji, np. 

zapłodnienia pozaustrojowego.  

4. Wybrane prawne problemy realizacji prawa do leczenia metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego – ograniczenia podmiotowe, 

przedmiotowe, finansowe i organizacyjne  

Realizacja prawa do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego podlega 

licznym ograniczeniom wprowadzonym przez ustawodawcę w u.l.n. Pierwsze, 

dotyczy zakresu podmiotowego prawa do zapłodnienia pozaustrojowego. Należy 

wskazać, że wejście w życie u.l.n. spowodowało ograniczenie dostępu do leczenia 

z wykorzystaniem tej metody kilku kategoriom podmiotów. W konsekwencji 

powiązania metody in vitro z leczeniem niepłodności z zakresu podmiotowego prawa 

do zapłodnienia pozaustrojowego wyłączono osoby płodne, ale obciążone chorobami 

genetycznymi – chore na ciężkie choroby genetyczne, jak i będące nosicielami genu 

bądź genów wywołujących takie choroby [16].  
Po drugie, leczenie w drodze procedury zapłodnienia pozaustrojowego zostało 

zarezerowane dla małżeństw oraz par pozostających we wspólnym pożyciu, który to 
fakt wymaga potwierdzenia przez złożenie zgodnego oświadczenia przez oboje 
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partnerów
6
. Przy tym małżeństwo, stosownie do przepisów art. 18 Konstytucji oraz 

art. 1
 

k.r.o., to ważnie zawarty związek kobiety (żony) i mężczyzny (męża). 
Podobnie pary pozostające we wspólnym pożyciu, to kobieta i mężczyzna o czym 
świadczą postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 8 u.l.n., art. 2 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust 1 
pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 2 pkt 6 lit. b tiret 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 7 
lit. b u.l.n. Zatem z zakresu podmiotowego wyłączono małżenstwa jednopłciowe 
zawarte zgodnie z prawem państwa obcego, np. Hiszpanii, Holandii czy Belgii oraz 
pozostające we wspólnym pożyciu osoby tej samej płci. 

Ponadto w konsekwencji powyższych postanowień z zakaresu podmiotowego 
prawa do zapłodnienia pozaustrojowego z chwilą wejścia w życie u.l.n. wyłączono 
samotne kobiety, które przed tym dniem mogły skorzystać z procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego i zdeponowały zarodki powstałe z ich komórki rozrodczej 
i komórki anonimowego dawcy. W chwili obecnej, z uwagi na uregulowanie 
zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego oraz dawstwa 
innego niż partnerskie, kobiety te nie będąc w związku małżeńskim ani wspólnym 
pożyciu z mężczyzną nie mogą wykorzystać utworzonych zarodków. Powyższe 
budzi wątpliwości w świetle treści art. 47 Konstytucji gwarantującego prawo do 
prywatności, z którego ochrony korzystały samotne kobiety zwracając się o utwo-
rzenie zarodka, a następnie decydując się na jego wykorzystanie [30]. Ponadto 
w konsekwencji wprowadzenia w art. 97 u.l.n. wymogu przekazania zarodków 
utworzonych i przechowywanych przed dniem wejścia w życie ustawy do dawstwa 
zarodka, powstaje pytanie o zgodność tego rozwiązania z zasadą ochrony zaufania 
obywateli do państwa i stanowionego prawa wyprowadzaną z zasady demokra-
tycznego państwa prawnego. Jest bowiem oczywiste, że w jego efekcie kobiety 
samotne, które zdecydowały się na utworzenie i zdeponowanie zarodków z własnej 
komórki rozrodczej i komórki anonimowego dawcy, zostają pozbawione możliwości 
implementacji zarodka i urodzenia dziecka, jak i wpływu na wykorzystanie 
zarodków przez inną parę w przyszłości [30].  

Warto również odnotować, że wejście w życie u.l.n. ogranicza prawa repro-
dukcyjne samotnego mężczyzny, który hipotetycznie, podobnie jak samotna kobieta 
w poprzednim stanie prawnym, mógł zdeponować zarodki utworzone z własnych 
komórek rozrodczych i komórek anonimowej dawczyni. W tym jednak przypadku 
sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ realizacja praw reprodukcyjnych 
samotnego mężczyzny wymagałaby dopuszczenia możliwości stosowania instytucji 
macierzyństwa zastępczego [16].  

W uzupełnieniu powyższych wywodów należy także wskazać na treść art. 33 
u.l.n., z którego wynika, że zarodki powstałe w wyniku dawstwa partnerskiego mogą 
być przeniesione do organizmu biorczyni po śmierci dawcy komórek rozrodczych, 
z których utworzono zarodek

7
 [31]. Nie rozstrzyga się jednak, co z zarodkami 

powsta-łymi w wyniku takiego dawstwa po śmierci biorczyni? Warto pamiętać, że 
ustawodawca nie uregulował możliwości korzystania z instytucji macierzyństwa 
zastępczego i zadecydował o losie zarodków w przypadku upływu określonego 

                                                                 
6 Z chwilą wejścia w życie u.l.n. ograniczono również krąg pdmiotów uprawnionych do inseminacji 

heterologicznej. Procedura ta jest ograniczona dla małżeństw oraz par pozostających we wspólnym pożyciu, 

co wymaga potwierdzenia zgodnym oświadczeniem partnerów. 
7 Niedopuszczalne jest natomiast utworzenie zarodka w procedurze in vitro po śmierci mężczyzny dawcy 

komórek rozrodczych, zdeponowanych za jego życia (zob. art. 18 ust. 1 pkt 2 u.l.n.). 
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w umowie terminu przechowywania albo śmierci obojga dawców zarodka (art. 21 
ust. 3 pkt 1-2 u.l.n.).  

Realizacja prawa do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez 
określone podmioty obwarowana jest także szczególną formą zgody. Uwagi na ten 
temat należy rozpocząć od wskazania, że problematykę tę reguluje ustawa o leczeniu 
niepłodności, która stanowi lex specialis w stosunku do postanowień ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [32], a także ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty [33].  

W przypadku realizacji przez pacjentów prawa do zapłodnienia pozaustrojowego 
bez względu na to, czy do zapłodnienia pozaustrojowego wykorzystane zostaną 
komórki rozrodcze pobrane w ramach dawstwa partnerskiego, czy w ramach dawstwa 
innego niż parterskie, czy zarodek przekazany do dawstwa zarodka, wyrażana przez 
nich zgoda ma charakter złożony, składa się bowiem z kilku aktów woli, które 
w zależności od przypadku mogą być spersonifikowane obustronnie albo nie, np. 
spersfonikowane są zgody męża (dawcy komórek rozrodczych) i żony – (biorczyni) 
na pobranie i wykorzystanie ich komórek rozrodczych w procedurze zapłodnienia 
pozaustrojowego w celu utworzenia zarodka, a następnie zgody na przeniesienie 
zarodka (art. 29 ust. 1 pkt 5 w zw. z pkt 7 u.l.n. w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 5 u.l.n. 
w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1 u.l.n.).  

W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż 
partnerskie w jego ramach pobranie komórek rozdrodczych od dawcy następuje na 
rzecz anonimowej biorczyni, dawca ten nie ma możliwości jej wskazania, 
a biorczyni wyboru dawcy, czyli zgoda nie jest spersonifikowana obustronnie, dalej 
ma jednak charakter złożony, ponieważ koniecznych jest kilka aktów woli – zgoda 
dawcy na pobranie komórek dawcy, biorczyni na utworzenie i zastosowanie zarodka, 
jej męża albo mężczyzny, z którym pozostaje we wspólnym pożyciu na zastosowanie 
zarodka (art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 5 u.l.n. w zw. z art. 32 ust. 2 pkt 
6 lit. a, b tiret 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 2 u.l.n.). Gdy zaś chodzi o przeniesienie 
zarodka przekazanego do dawstwa, to w tej sytuacji, zgoda ma charakter 
niespersonifikowany i jest złożona z kilku aktów woli – zgody na przekazanie 
zarodka przez dawców dla których został pierwotnie utworzony z ich komórek 
rozrodczych oraz zgody biorczyni na przyjęcie i zastosowanie zarodka w procedurze 
medycznie wspomaganej prokreacji, a także zgody męża biorczyni albo mężczyzny, 
z którym pozostaje we wspólnym pożyciu na zastosowanie zarodka (art. 36 ust. 1 pkt 
7 i pkt 10 u.l.n.). Ponadto w przypadku pary pozostającej we wspólnym pożyciu, 
jeżeli stosowane są komórki rozrodcze pobrane w celu dawstwa innego niż 
partnerskie albo zarodek przekazany w celu dawstwa, mężczyzna składa oświad-
czenie zgodnie z art. 75

1 
§ 1 k.r.o., w którym uznaje ojcostwo mającego się w urodzić 

dziecka w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z ich 
zastosowaniem

8
.  

Należy zauważyć, że we wszystkich przypadkach pobrania komórek rorodczych 
oraz stosowania zarodków zgoda jest objaśniona, czyli poprzedzona uzyskaniem 
informacji. Przy tym obowiązek informacyjny obejmuje dwie zasadnicze grupy 
informacji. Po pierwsze, informacje medyczne, których zakres jest podobny: 
o rodzaju, zakresie zabiegu, wiążącym się z nim ryzykiem, następstwach, charakterze 

                                                                 
8 W przypadku gdy biorczyni pozostaje w związku małżeńskim i stosowane są komórki rozrodcze pobrane 

w ramach dawstwa innego niż partnerskie albo zarodek przekazany do dawstwa, do przeniesienia zarodka do 

organizmu birczyni wystarcza pisemna zgoda biorczyni i jej męża (art. 20 ust. 1 pkt 2 u.l.n.). 
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dokonywanych czynności, zabezpieczeniu wyników, zakresie tajemnicy lekarskiej 
(zob. art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 30 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 32 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 32 
ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 36 ust. 1 pkt 5 lit. a u.l.n.). Po drugie, obejmuje informacje 
odpowiednio o skutkach prawnych zgody na przekazanie komórek rozrodczych, na 
przekazanie zarodków, na zastosowanie komórek rozrodczych lub zarodków. Zatem 
zakres przekazywanej informacji o skutkach prawnych różni się, np. w przypadku 
dawstwa partnerskiego dawca jest informowany o skutkach prawnych stosowania 
pobranych od niego komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego wyni-
kających z przepisów k.r.o., w tym o sytuacji prawnej dziecka urodzonego w wyniku 
zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji (art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. 
a u.l.n.), zaś w przypadku dawstwa innego niż partnerskie komórek rozrodczych 
dawcy należy przekazać inormacje o braku dostępu do danych na temat dalszego 
postępowania z przekazanymi komórkami rozrodczymi, jakichkolwiek praw wobec 
dziecka, które się urodzi w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji 
oraz o zakresie informacji go dotyczących, z którymi ma prawo zapoznać się 
biorczyni komórk rozrodczych i osoba urodzona w wyniku procedury medycznie 
wspomaganej prokreacji po osiągnięciu pełnoletniości (art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. a-c u.l.n.).  

Ponadto w świetle u.l.n. zgoda udzielana jest na piśmie – należy stanąć na 
stanowisku, że dochowanie tej formy następuje w celach dowodowych (art. 29 ust. 1 
pkt 5, art. 30 ust. 1 pkt 7, art. 32 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 6, art. 36 ust. 1 pkt 7 
u.l.n.). Z przepisów u.l.n. wynika również, że zgoda dawców komórek rozrodczych, 
zarodka, biorczyni, jej małżonka albo partnera jest oświadczeniem odwołanym. 
Odwołanie zgody następuje na piśmie, pozostałe wymogi odwołanie – czas 
i podmiot, któremu należy złożyć oświadczenie o odwołaniu zgody – wymagają 
ustalenia ad casum – np. odwołanie zgody na dawstwo inne niż partnerskie komórek 
rozrodczych albo dawstwo zarodków następuje na podstawie pisemnego 
oświadczenia złożonego wobec osoby zatrudnionej w banku komórek rozrodczych 
i zarodków (art. 29 ust. 2 i 3 u.l.n., art. 30 ust. 2 i 3 u.l.n.). 

Zgoda dawców, biorczyni legalizuje działania personelu medycznego na 
poszczególnych etapach postępowania i jest wyrazem akceptacji przez pacjentów 
ryzyka i przejęcia go na siebie w granicach typowych i zwykłych skutków, o których 
powinni być poinformowani. Ponadto nie można jeszcze zapomnieć o jej wymiarze 
prawnym, który wydaje się szczególny w przypadku zgody męża albo partnera 
biorczyni na zastosowanie zarodków. W konstrukcji tej zgody znajduje odzwier-
ciedlenie specyfika niepłodności jako choroby dwojga osób. Choć interwencja 
medyczna „ma miejsce bezpśrednio w ciele kobiety”, to mężczyzna wyraża na 
zgodę, by zaakceptować skutki medyczne także względem siebie – osiągnięcie ciąży, 
co nie było możliwe naturalnie ani z wykorzystaniem innych metod medycznie 
wspomaganej prokreacji, a ponadto skutki prawnorodzinne.  

Co się zaś tyczy charakteru prawnego zgody należy wskazać, że jest to 
oświadczenie woli o złożonym konstrukcyjnie charaketrze [34], co pozwala na 
stosowanie wprost do zgody przepisów k.c. dotyczących oświadczenia woli, wad 
oświadczenia woli, a także przepisów o czynnościach prawnych, m.in. ich formach 
i przyczynach nieważności z mocy prawa. Zatem ustawodawca w celu udzielania 
świadczenia zapłodnienia pozaustrojowego wymaga oświadczenia woli sensu stricto 
w rozumieniu prawa cywilnego.  

W kwestii ograniczeń przedmiotowych prawa do zapłodnienia pozaustrojowego 
należy zauważyć, że świetle art. 5 ust. 2 u.l.n. wykorzystanie tej metody leczenia 
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niepłodności może mieć miejsce po wyczerpaniu innych metod leczenia prowa-
dzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Ma więc charakter subsydiarny. 
Oznacza to, że zostanie wdrożona po uprzednim zachowawczym leczeniu 
farmakologicznym, leczeniu chirurgicznym lub wykorzystaniu procedury medycznie 
wspomaganej prokreacji in vivo. I choć metody te układają się w pewien algorytm 
postępowania w sytuacji leczenia niepłodności, to nie wszystkie etapy tego 
postępowania zostaną każdorazowo wdrożone [23]. Znaczenie terminu „wyczerpanie 
innych metod” należy bowiem ustalać ad casum – muszą to być metody dostępne 
w danym czasie i wskazane w konkretnym przypadku z uwagi na schorzenia 
pacjentów. Ponadto okoliczność leczenia przez okres co najmniej 12 miesięcy 
wymaga dowodu z dokumentacji medycznej, a ten spoczywa na pacjentach [23]. 

Wyjątkowo procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez 
wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od 
rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie 
jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod. Powód 
uzasadniający odstąpienie od tych wymogów należy każdorazowo odnotować 
w dokumentacji medycznej (art. 5 ust. 3 u.l.n.). W związku z powyższym przychylić 
należy się do stanowiska J. Haberko, że z art. 5 ust. 2 zd. 2 u.l.n. wynikają dwa 
dodatkowe wymogi, które muszą być spełnione, by można było odstąpić od 
subsydiarnego charakteru leczenia in vitro – wymóg rozpoczęcia leczenia wcześniej 
zdiagnozowanej u pary niepłodności oraz wymóg zgodności z aktulaną wiedzą 
medyczną [23].  

Charakter ograniczenia przedmiotowego wykazują postanowienia art. 9 ust. 2 
u.l.n., w którym stanowi się o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie żeńskich komórek 
rozrodczych poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu. Zasadniczo w ramach 
procedury zapłodnienia pozaustrojowego można zapłodnić nie więcej niż 6 żeńskich 
komórek rozrodczych, chyba że ukończenie przez biorczynię 35. roku życia lub 
wskazania medyczne wynikające z choroby współistniejącej z niepłodnością lub 
dwurotnego nieskutecznego wcześniejszego leczenia metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego uzasadniają zapłodnienie większej liczby. Powód zapłodnienia większej 
liczby zarodków jest każdorazowo odnotowywany w dokumentacji medycznej (art. 9 
ust. 3 u.l.n.).  

Warto pamiętać, że na mocy postanowień u.l.n. do zapłodnienia pozaustrojowego 
można wykorzystać komórki rozrodcze pobrane w ramach dawstwa partnerskiego 
albo innego niż partnerskie, które ma miejsce, gdy co najmniej jedna z komórek 
rozdrodczych – męska albo żeńska – pochodzi od anonimowego dawcy [27] (tzw. 
zapłodnienie ustrojowe heterologiczne). W przypadku pozaustrojowego zapłodnienia 
heterologicznego ustawodawca wprowadza dodatkowe ograniczenia związane 
z ustaleniem na podstawie danych fenotypowych podobieństwa z dawcą komórek 
rozrodczych (art. 32 ust. 2 pkt 2 u.l.n.). Również jednym z warunków 
dopuszczalności dawstwa zarodka jest stwierdzenie na podstawie danych 
fenotypowych podobieństwa osób, które wyraziły zgodę na przeniesienie zarodka, 
z dawcami zarodka (art. 36 ust. 1 pkt 4 u.l.n.). Inne ograniczenie, o charakterze 
liczbowym, wynika natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 5 u.l.n. – niedopuszczalne jest 
zastosowanie w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji komórek 
rozrodczych pobranych od dawcy heterologicznego, jeżeli w wyniku wcześniejszego 
zastosowania komórek rozrodczych urodziło się już dziesięcioro dzieci.  
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Z uwagi na dopuszczenie zapłodnienia co do zasady maksymalnie sześciu 
żeńskich komórek rozrodczych i wynikające z nauk medycznych ograniczenia 
możliwości bezpośredniego ich użycia [9, 11, 14], pozostałe zdolne do prawid-
łowego rozwoju zarodki będą poddane kriokonserwcji w celu wykorzystania przy 
kolejnych próbach zapłodnienia pozuastrojowego u tej samej albo u innej pary 
w następstwie dawstwa zarodka (art. 23 w zw. z art. 20 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 3 
u.l.n.). Przy tym krionkserwacja ma miejsce w banku komórek rozrodczych 
i zarodków, który spełnia określone ustawą warunki, na podstawie umowy 
o przechowywanie zarodków zawartej z osobami, dla których zarodki zostały 
utworzone (art. 45 w zw. z art. 46 ust. 1 u.l.n.).  

Następne analizowane ograniczenie realizacji prawa do zapłodnienia pozaustro-
jowego ma charakter finansowy. Do roku 2013, w którym zaczął obowiązywać 
ministerialny program zdrowotny pt. Program: Leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016, przyjęty na podstawie art. 48 ust. 1 
u.ś.o.z., procedura ta nie była finansowana ze środków publicznych. Należy 
podkreślić, że nie została rozpoznana jako świadczenie gwarantowane w przepisach 
wykonawczy do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych wydanych na podstawie art. 31d. Problemu finansowania 
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego nie uregulowano 
również w ustawie o leczeniu niepłodności, w której art. 3 ust. 1 u.l.n. in fine 
wskazuje się, że leczenie to ma być finanoswane w zakresie, w sposób i na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych.  

W tym miejscu warto zauważyć, że uznanie terapeutycznego charakteru procedur 
medycznie wspomaganej prokreacji w u.l.n. nie oznacza, że wszystkie z tych 
procedur są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w u.ś.o.z. 
Jak wynika bowiem z uzasadnienia do projektu ustawy o leczeniu niepłodności 
intencją prawodawcy nie było zwiększenie dostępności do tych świadczeń [27]. 
Ustadowawca dążył jedynie do stworzenie ram prawnych wykonywania świadczeń 
medycznie wspomagnaej prokreacji, czyli regulacji właściwego postępowania 
z komórkami rozrodczymi i zarodkami, bezpieczeństwa dawców i biorczyń komórek 
rozrodczych i zarodków oraz dzieci urodzonych w wyniku zastosowania procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji. Od chwili zakończenia Programu w czerwcu 
2016 r. procedura nie jest finansowana ze środków publicznych. To stawia pod 
znakiem zapytania realizację konstytucyjnej zasady równości obywateli w dostępie 
do świadczeń zdrowotnych niezależnie od sytuacji materialnej, ponieważ z uwagi na 
wysoki koszt może z niego skorzystać wąski krąg osób zamożnych. Ponadto poddaje 
w wąpliwość wykonalność postanowień ustawy o leczeniu niepłodności oraz 
postanowień u.p.p., w której stanowi się o prawie pacjentów do świadczeń zdro-
wotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz zadaniach 
Rzecznika związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony praw pacjenta [30]. 

Kolejne ograniczenie realizacji prawa do zapłodniania pozaustrojowego 
o charakterze organizacyjnym wynika z art. 5 ust. 1 pkt 5 u.l.n., w którym wskazuje 
się, że jest to procedura prowadzona w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. 
Regulację dotyczącą organizacji udzielania świadczeń z zakresu procedur medycznie 
wspomagnej prokreacji wprowadzono w rozdziale 7 ustawy, w którym stanowi się, 
że postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami w celu przeprowadzenia 
porcedury medycznie wspomaganej prokreacji mogą podejmować takie podmioty, 
jak ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz banki komórek rozrodczych 
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i zarodków, w zakresie różnych czynności, zasadniczo po uzyskaniu pozwolenia 
ministra właściwego do spraw zdrowia udzielanego w drodze decyzji admini-
stracyjnej, po spełnieniu licznych ustawowych wymogów

9
, działając przez 

wykwalifikowane osoby (art. 48 w zw. z art. 49 i art. 50 u.l.n.)
10

. Ustanowienie 
wymogu uzyskania pozwolenia oraz działania poprzez wykwalifikowane osoby jest 
oczywiście podyktowane koniecznością ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 
a wydawanie pozwoleń stanowi przejaw funkcji reglamentacyjnej administracji 
publicznej [18]. Udzielenie pozwolenia jest przykładem ustanowienia uprawnienia 
przez właściwy organ w akcie konkretnie-indywidualnym, zrelatywizowanym do 
zakazu względnego [35]. Jak zauważa E. Bojanowski uzyskanie przez indywi-dualny 
podmiot konkretnego uprawnienia jest możliwe, gdy ten spełni określone prawem 
warunki, co zostanie poddane ocenie organu i wyrażone w decyzji [35]. 

Nie bez znaczenia dla organizacji procesu udzielania świadczeń zapłodnienia 
pozaustrojowego jest działalność dwóch rejstrów utworzonych przez ministra 
właściwego do spraw zdrowia w celu wykonania postanowień art. 10 ust. 1 i 2 
dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, 
przetwarzaia, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek 
ludzkich [37]. Pierwszy, to rejestr dawców komórek rozrodczych oraz zarodków, 
który ma zapewnić koordynowanie i nadzorowanie dawstwa komórek rozrodczych 
oraz zarodków. Natomiast drugi, rejestr ośrodków medycznie wspomaganej 
prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków

11
 [28], stanowi źródło 

informacji na temat podmiotów, które posiadają odpowiednie pozwolenia dające 
prawo do prowadzenia leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego oraz prawo 
do gromadzenia, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków 
przeznaczonych do zastosowania u ludzi w procedurach medycznie wspomaganej 
prokreacji. 

Ponadto należy zaznaczyć, że odpowiedniemu zorganizowaniu procesu udzielania 
świadczeń służą kontrola i nadzór sprawowane przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia na zasadach określonych w rozdziale 10 u.l.n., a także nałożony na osoby 
uprawnione do wykonywania poszczególnych czynności na komórkach rozrodczych 
oraz zarodkach przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie 
wspomaganej prokreacji obowiązek podnoszenia kwalifikacji (art. 50 ust. 3 u.l.n.). 

5. Podsumowanie  

Nie ulega wątpliwości, że z chwilą uchwalenia ustawy o leczeniu niepłodności 
Polska przeszła ze stanu braku regulacji prawnej medycznie wspomagnej prokreacji 

                                                                 
9 Należy pamiętać, że podmioty lecznicze muszą równeiż spełniać wymogi formalne określone innymi 

ustawami – ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej. Należy bowiem podkreślić, że mimo znacznego zróżnicowania 

podmiotów leczniczych wszystkie muszą spełniać określone prawem wymogi: po pierwsze takie, które 

można określić mianem fachowo-sanitarnych i technicznych, po drugie wymogi formalne związane 

z wykonywaniem działalności leczniczej rozumianej jako działalność regulowana zgodnie z postano-

wieniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
10 Reglamentacji podlega także przywóz/wywóz komórek rozrodczych oraz zarodków z terytorium/na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 8 ustawy). 
11 Ustawodawca krajowy postanowił, że czynności przewidziane dla banków komórek rozrodczych 

i zarodków będą poza bankami wykonywać także ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji, dlatego rejestr 

obejmuje dwie kategorie podmiotów. 
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do stanu reglamentacji prawnej dostępu do procedur medycznie wspomagnaej 
prokreacji [38, 39]. Przyjęta regulacja zakłada, że leczenie niepłodności odbywa 
się z poszanowaniem godności człowieka, prawa do życia prywatnego i rodzinnego 
ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony życia, zdrowia, dobra i praw 
dziecka i dlatego jest obwarowane licznymi wymogami podmiotowymi, przedmio-
towymi i organizacyjnymi. Tym samy działania podmiotów udzielających świadczeń 
z zakresu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, poddano 
w przeważającej mierze regulacji prawnoadministracyjnej wspartej normami prawa 
cywilnego oraz karnego.  

 W uzupełnieniu należy wskazać, że obowiązujące w tym zakresie przed dniem 
wejścia w życie u.l.n. normy etyczne, moralne, wiedzy, poparte głównie normami 
cywilnymi były niewystarczające do zapewnienia sterowania procesami społecznymi 
przy poszanowaniu praw i wolności jednostek, dla ich dobra, w zgodzie z dobrem 
wspólnym [39]. Konieczne wydaje się podkreślenie, że cywilistyczna metoda 
regulacji stosunków prawnych ma dwie zasadnicze wady [40]. Pierwsza, ujawnia się 
w przypadku braku równowagi ekonomicznej stron stosunku, gdy jedna ma silniejszą 
pozycję na rynku i wykorzystując swoja przewagę narzuca stronie słabszej warunki 
korzystne dla siebie. Druga natomiast polega na niewielkiej kontroli państwa nad 
czynnościami cywilnoprawnymi i jego ograniczonych możliwościach oddziaływania 
na sferę ekonomiczną.  

Zatem to prawo administracyjne, które jest „systemem przepisów prawnych, za 
pomocą których państwo tworzy warunki wszechstronnego rozwoju społeczeństwa” 
[41], jest odpowiednim do tego narzędziem. To normami prawa administracyjnego 
wyznaczane są zasady, warunki, i granice w jakich jednostki realizują prawo do 
zapłodnienia pozaustrojowego. To dzięki normom prawa administracyjnego 
w przedmiocie stosowania medycznie wspomaganej prokreacji dokonuje się ochrona 
zdrowia ogółu i jednostek poprzez określenie standardów i zasad organizacji procesu 
udzielania świadczeń z zakresu medycznie wspomaganej prokreacji. 

Przejście od stanu braku regulacji prawnej medycznie wspomaganej prokreacji do 
stanu reglamentacji z wykorzystaniem publicznoprawnej metody normowania 
stosunków społecznych, ze wspierającymi je normami prawa cywilnego oraz 
karnego należy ocenić pozytywnie, ponieważ prawo administracyjne, które stoi na 
straży i intresu publicznego i interesu indywidualnego, umożliwia „względne 
rozsądzenie” społecznych konfliktów o podłożu aksjologicznym i determinuje model 
regulacji prawnej wspomaganej prokracji. Jako prawo bieżącego funkcjonowania 
państwa może zakresem obejmować tyle dziedzin, iloma w danych okolicznościach 
zaisteresowane jest samo państwo [42]. Z uwagi więc na niewątpliwy postęp 
cywilizacyjny, a co z tym jest zwiazane rozwój nowych technologii, można 
powiedzieć o „ekspansji” tego prawa, które ma gwarantować zaspokajanie bieżących 
potrzeb społecznych [44], także w sferze ochrony zdrowia, a konkretnie dostępu do 
medycznie wspomaganej prokreacji.  
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Wybrane prawne problemy medycznie wspomaganej prokreacji  
(Uwagi de lege lata) 

Streszczenie  
Celem niniejszej pulikacji jest prezentacja wybranych prawnych problemów medycznie wspomagnaej 
prokreacji, które powstały w następstwie poddania problematyki leczenia niepłodności regulacji ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 865). 
Niewątpliwie sfera ochrony zdrowia jest przykładem obszaru, w którym postęp techniki medycznej 
prowadzi do zasadniczego pytania czy wszystko to, co jest technicznie możliwe, powinno być prawnie 
dopuszczalne? Czy można wykorzystywać zdobycze techniki medycznej do leczenia niepłodności 
ludzkiej, a jeśli tak, to na jakich zasadach to robić? Jak rozwiązać liczne prawne problemy powstałe 
w związku z zastosowaniem techniki do leczenia niepłodności? Po jaką metodę regulacji prawnej należało 
sięgnąć – publiczno- czy prywatnoprawną? Czy prawo administracyjne jako prawo bieżącego 
funkcjonowania państwa, jako prawo obywatelskie jest w stanie sprostać regulacji stosunków społecznych 
w tej sferze uwzględniając, że to co nie jest nim objęte w zakresie relacji państwo a jednostka, w istocie nie 
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istnieje? Czy może jednak prawo cywilne z właściwą sobie prywatnoprawną metodą normowania 
stosunków społecznych zapewniłoby sterowanie procesami społecznymi przy poszanowaniu praw 
i wolności jednostek, dla ich dobra, w zgodzie z dobrem ogółu? 
By udzielić odpowiedzi na te pytania tytułem wprowadzenia omówiono pojęcie niepłodności oraz metod 
medycznie wspomaganej prokreacji. Następnie analizie poddano obowiązującą ustawę o leczeniu 
niepłodności oraz powiązane z nią akty prawne, a także aktualną literaturę przedmiotu. W pracy 
wykorzystano więc właściwą szczegółowym naukom prawnym metodę dogmatyczno-prawną. W wyniku 
przeprowadzonych badań wykazano charakter medycznie wspomaganej prokreacji jako świadczeń 
zdrowotnych oraz przedstawiono powstałe w konsekwencji liczne prawne problemy. Z ich katalogu, 
w celu dogłębniejszej anazlizy, wybrano problemy związane z ustaleniem zakresu podmiotowego, 
przedmiotowego, finansowego i organizacyjnego prawa do zapłodnienia pozaustrojowego.  
Zasadniczy wniosek, jaki się nasunął, dotyczy wykorzystania przez ustawodawcę do regulacji 
problematyki medycznie wspomaganej prokreacji metody publicznoprawnej normowania stosunków 
społecznych. Zatem przechodząc od stanu braku regulacji prawnej do stanu reglametnacji porcedur 
medycznie wspomaganej prokreacji posłużono się normami prawa administracyjnego, które wsparto 
normami prawa cywilnego i karnego. Powyższe oceniono pozytywnie z uwagi na właściwości norm prawa 
administracyjnego, które stoją na straży interesu publicznego i indywidualnego oraz umożliwiają względne 
rozsądzenie konfliktów społecznych o podłożu aksjologicznym, a następnie zaspokajanie potrzeb 
społecznych. Z uwagi na skomplikowanie prawnej problematyki stosowania medycznie wspomaganej 
prokreacji uczyniono ją przedmiotem dalszych badań w ramach opracowania monograficznego.  
Słowa kluczowe: niepłodność, medycznie wspomagana prokreacja, zapłodnienie pozaustrojowe.  

Selected legal problems of medically assisted procreation  
– de lege lata conclusions 

Abstract  
The main purpose of the contribution is to present selected legal problems of medically assisted 
procreation, which arose as a result of subjecting the problem of the treatment of human infertility to 
legal regulations included in the Act of 25 June 2015 on the treatment of infertility (Consolidated text 
Journal of Laws 2017, item 865). 
Undoubtedly, the sphere of health protection is an example of an area in which the progress of medical 
technology leads to the fundamental question of whether everything that is technically possible should 
be legally permissible. Is it possible to use the achievements of medical technology for the treatment of 
human infertility, and if so, which principles should be applied? How to solve numerous legal problems 
arising from the application of technical achievements to infertility treatment? Which legal regulation 
method should be used – typical for public or private law? Does administrative law as the law regulating 
the current functioning of the state and as the law of citizen's rights is able to meet the requirements of 
the regulation of social relations in this sphere, taking into account that what is not covered by it in 
regard to relations between the state and an individual, in fact does not exist? Or maybe is it civil law 
with its private law method of normalizing social relations that would ensure the control over social 
processes while respecting the rights and freedoms of individuals, for their good, in accordance with the 
common good?  
In order to answer these questions, the author presents and discusses in the introduction the terms 
“infertility” and “methods of medically assisted procreation”. Next, the provisions of the Act of 25 June 
2015 on the treatment of infertility and related acts as well as the current literature on legal and medical 
problems of medically assisted procreation have been analyzed. The contribution is based on dogmatic 
legal method which is distinctive for specific legal sciences. The research has been concluded with the 
recognition of medically assisted procreation as a health benefit and the presentation of numerous legal 
problems arising from the above mentioned issues. In order to conduct a detail analysis the problems 
related to the subjective, substantive, financial and organizational aspects of the right to in vitro 
fertilization were selected. The main conclusion is, that the Polish legislator has used public legal 
method of regulating social relations to regulate medically assisted procreation. Therefore, the norms of 
administrative law supported by the norms of civil and criminal law were used to move from the lack of 
legal regulation to the legal limitation of the procedures of medically assisted procreation. This was 
positively assessed taking into consideration the attributes of the norms of administrative law which 
protect public and individual interests as well as enable the arbitration of social conflicts based on 
axiology and satisfy social needs. Because of the complexity of legal problems related to the access to 
medically assisted procreation, they have been subject to further research in the in-depth monographic 
study.  
Keywords: infertility, medically assisted procreation, in vitro fertilization.  
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Studium przypadku w projektowaniu urządzeń 

do zachowania higieny osobistej mieszkańców 

Azji Południowo-Wschodniej 

1. Wstęp 

Projektowanie wzornictwa przemysłowego jest zawodem kreatywnym. Projektant 

styka się z poszukiwaniem rozwiązań związanych z zaspokojeniem codziennych 

potrzeb ludzi, kreowaniem nowych produktów, aby polepszyć standard życia 

konsumentów oraz generować zysk dla producentów. Coraz bardziej zglobalizowany 

świat wygenerował możliwości pracy projektanta dla konsumentów mieszkających 

w innej części ziemie o odrębnej kulturze. Różnica kulturowa stanowi wyzwanie dla 

projektantów z Europy, gdyż zaprojektowane przez nich produkty muszą spełnić 

określone oczekiwania odbiorców, które nie występuje w kulturze europejskiej. 

Takie różnice dotyczą wielu aspektów życia codziennego. W artykule przeana-

lizowany został przykład odmiennych czynności związanych z utrzymywaniem 

higieny osobistej w Azji Południowo-Wschodniej. Nader istotne są studia nad daną 

kulturą oraz potrzebami odbiorców. Autorzy przedstawiają w niniejszej pracy studia 

nad projektowaniem produktów wyposażenia łazienek w Indonezji, które zostały 

wykonane poprzez zbieranie i analizę danych oraz uwag teoretycznych dotyczących 

metod projektowania, różnicy kulturowej, zasad higieny osobistej. Rynek Azji 

Południowo-Wschodniej jest olbrzymi i daje mnóstwo możliwości dla polskich 

projektantów. Zrozumienie różnic wynikających z odmienności funkcjonalnej 

i kulturowej jest niezbędne do podjęcia zlecania projektowego. Przeprowadzili próby 

i eksperymenty prowadzące do rozwiązania napotykanych problemów. Zastosowana 

została metoda badawcza ilościowo-jakościowa. 

2. Co to jest wzornictwo przemysłowe (industrial design) 

Słowo design ma wiele znaczeń i definicji. Używa się go w kontekście wielu 

procesów i działań twórczych człowieka. Bardzo często bywa nadużywane, gdyż 

często opisuje procesy odtwórcze, które niewiele mają wspólnego z tworzeniem 

nowych myśli i idei. Jedynym ograniczeniem dla prawdziwego designu jest 

wyobraźnia twórcy. Tylko od wyobraźni i twórczej płodności zależy, jaka potrzeba 

poprzez design zostanie zaspokojona i jakie marzenie będzie spełnione. Każdy z nas 

jest designerem. Wszyscy projektujemy własne życie osobiste i zawodowe. 

Decydujemy o miejscu, w którym żyjemy i przedmiotach, jakimi się otaczamy. 

Kształtujemy relacje z najbliższymi i innymi ludźmi. Staramy się żyć w ładzie 

i porządku. 
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Projektant form przemysłowych ma szczególne zadanie i winien je wypełniać 

profesjonalnie. Praca ta nie może opierać się jedynie na intuicji, ale przede wszyst-

kim na wiedzy, którą zdobywa się w procesie kształcenia i podczas współpracy 

z ludźmi odpowiedzialnymi za procesy technologiczne oraz marketingowe. To 

właśnie dzięki bezpośredniej obserwacji sposobu wytwarzania produktów można już 

w fazie koncepcyjnej tworzyć wzory, które ułatwią i skrócą cały proces tworzenia 

projektu. Tam gdzie są ludzie, tam również są emocje. Te relacje są również bardzo 

istotne. Tylko poprzez dobrą współpracę, wzajemną wymianę szczerych myśli, 

słuchanie i refleksję, możliwe jest pomyślne zakończenie procesu projektowego. 

Oczekiwania przedsiębiorstw wobec projektantów wykraczają poza kształtowanie 

formy i funkcjonalności produktu i obejmują obszary związane z marketingiem, 

sprzedażą, logistyką, dystrybucją i obsługą klienta [1].
 
 

Dieter Rams, główny projektant w firmie Braun sformułował w latach osiem-

dziesiątych ubiegłego wieku dziesięć zasad dobrego projektowania. Są one credem 

po dziś dzień dla projektantów zajmujących się wzornictwem przemysłowym. 

Zasada 1. 

„Dobry design jest innowacyjny. Nie można całkowicie wyczerpać możli-

wości innowacji. Rozwój technologiczny zawsze otwiera dostęp do nowych 

rozwiązań umożliwiających innowacyjny design. Z tym, że musi się on 

rozwijać w parze z technologią i nie może stanowić celu sam w sobie [2]”.
 
 

Zasada 2. 

„Dobry design czyni produkt użytecznym. Produkty kupuje się po to, aby ich 

używać. Mają spełniać określone wymogi, nie tylko funkcjonalne, ale także 

psychologiczne i estetyczne. Dobry design podkreśla użyteczność produktu, 

eliminując jednocześnie wszystko, co mogłoby wywrzeć na nią negatywny 

wpływ [2]”.
 
 

Zasada 3. 

„Dobry design jest estetyczny. Estetyka produktu jest bezpośrednio związana 

z jego użytecznością, ponieważ rzeczy, z których korzystamy każdego dnia 

wywierają wpływ na nasze samopoczucie, a więc kształtują naszą 

rzeczywistość [2]”.
 
 

Zasada 4. 

„Dobry design czyni produkt zrozumiałym. Design czyni budowę 

i przeznaczenie projektu czymś jasnym i zrozumiałym. Ten lepszy, może 

sprawić, że produkt niejako przemówi do nas. Natomiast design najwyższej 

klasy, sprawia wrażenie rozwiązania najbardziej oczywistego. Zwykle trudno 

jest sobie wyobrazić, że dany produkt mógłby być zaprojektowany jakoś 

inaczej [2]”.
 
 

Zasada 5. 

„Dobry design nie narzuca się. Produkty, których celem jest spełnienie 
określonego zadania są jak narzędzia. Nie stanowią ani dekoracji, ani dzieła 
sztuki. Sposób, w jaki zostały zaprojektowane powinien być, więc możliwie 
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naturalny oraz ograniczony tak, aby korzystający z nich użytkownik miał 
możliwość wyrażenia samego siebie [2]”.

 
 

Zasada 6. 

„Dobry design jest szczery. Design nie powinien powodować wrażenia, że 
produkt jest bardziej innowacyjny, potężny lub wartościowy, niż 
w rzeczywistości. Projektant nie powinien manipulować klientem, składając 
obietnice bez pokrycia [2]”.

 
 

Zasada 7. 

„Dobry design wytrzymuje upływ czasu. Unika podążania za modą i dzięki 
temu nigdy nie sprawia wrażenia przestarzałego. W przeciwieństwie do 
mody, najwyższej klasy design może przetrwać wiele lat. Także we 
współczesnym, bardzo często zmieniającym gusta społeczeństwie [2]”.

 
 

Zasada 8 

„Dobry design jest przemyślany do ostatniego szczegółu. Nic nie może być 
pozostawione przypadkowi. Uwaga i dokładność na etapie projektowania 
jest sposobem okazania szacunku konsumentowi. Byle, jaki projekt, to byle 
jaki produkt [2]”.

 
 

Zasada 9 

„Dobry design jest przyjazny środowisku. Stanowi istotny wkład w ochronę 
środowiska naturalnego poprzez oszczędne wykorzystanie materiałów oraz 
minimalizuje zarówno fizyczne, jak i estetyczne zanieczyszczenie środo-
wiska i to przez cały okres życia produktu [2].”

 
 

Zasada 10 

„Dobry design jest tak oszczędny jak to tylko możliwe. Koncentruje się na 
kluczowych aspektach produktu i nie obciąża go niepotrzebnymi dodatkami. 
Jest powrotem do czystości i prostoty. Mniej znaczy lepiej [2].”

 
 

Każda z tych zasad jest ważna. I żadna z nich nie jest bardziej lub mniej istotna 
dla procesu projektowego. „Dobry design jest niezwykle ważny, ale nie ma, co się 
łudzić, że bez dobrego i solidnego wykonania oraz odpowiedniej promocji, 
marketingu, dany produkt ma szansę na rynkowy sukces” [2]. 

3. Globalizacja usług przemysłowych 

Obecnie projektant zmaga się w swojej pracy z nowymi problemami, których 
w czasie, kiedy Dieter Rams pisał zasady dobrego projektowania nie występowały 
lub nie były tak powszechne jak w teraźniejszości. Nastąpił zanik tak zwanych 
„wielkich narracji”. Dotyczy to zjawisko wszystkich dziedzin, filozofii, nauk 
społecznych, kultury i polityki. Nie ma spójnych, ogarniających całość życia idei, na 
które można było się powołać. Stąd bezpośrednio ma swoje źródło kryzys wartości 
moralnych, postrzeganie świata, własnego miejsca w nim w oparciu o etykę, lecz 
spłyconą estetykę. Żyjemy w czasach gwałtownego i szybkiego rozwoju technologii 
i przechodzeniu z czasów przemysłowych do ery cyfryzacji. Na to wszystko nakłada 
się niestabilność ekonomiczna, która już przestała mieć charakter lokalny, a globalny. 
W ślad za przenikaniem się kultur i tworzeniem się nowego społeczeństwa neo-
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plemiennego zaniknęły dawne granice terytorialne. Skutkuje to powstaniem zjawiska 
globalizacji, która również dotyczy usług produkcyjnych i projektowych. 

Istnieje obecnie bardzo dużo zakładów produkcyjnych w różnych państwach, 
oferujących szereg możliwości technologicznych w systemie Original Equipment 
Manufacturer (OEM) [3]

3
. Mogą one wyprodukować gotowe produkty lub kom-

ponenty dla innych producentów [4]. Jest to korzystny sposób dla firmy w kreowaniu 
produktów o kompleksowych metodach wytwarzania bez większych inwestycji we 
własnym zakładzie produkcyjnym. OEM także zmniejsza czas i koszty logistyczne, 
co skutkuje szybciej trafiającym produktem na docelowy rynek [4].  

Możliwości te tworzą wielką szansę dla projektantów, którzy razem z produ-
centami krajowymi lub zagranicznymi mogą zaproponować produkty, spełniające 
potrzeby mieszkańców z odległych zakątku świata. 

4. Różnica kulturowa i jej korzyści dla projektantów 

W niniejszej pracy autorzy wybrali zagadnienie dotyczące różnicy kulturowej 
związanej z czynnościami zachowania higieny osobistej w Europie i Azji Połud-
niowo-Wschodniej. 

Według Geerta Hofstedego tendencje człowieka do reagowania na określone 
środowisko – takie jak kontekst edukacyjny – można podzielić na czynniki naturalne, 
kulturowe i indywidualne [5].  

 

Rysunek 1. Trzy poziomy ludzkiego systemu mentalności [5] 

Sposoby i zwyczaje w wykonywaniu czynności zachowania higieny osobistej, 
jako praktyka nauczona nalezą do tendencji reagowania człowieka na środowisko 
w kategorii kulturowej. Znaczy to, że niektóre zwyczaje i związane z nimi produkty 
są głęboko zakorzenione w danej kulturze i trudno jest je zmienić. W Azji 
Południowo-Wschodniej widzimy wiec produkty, które są specyficzne i nie mogą 
być zastąpione typowymi produktami w stylu europejskim. 

Azję Południowo-Wschodnią zamieszkuje ponad 600 milionów mieszkańców, 
a kultura zachowania higieny osobistej w tym regionie wiąże się z wielkim rynkiem, 
w który europejscy (np. polscy) projektanci mogą celować. Projektanci europejscy 
powinni rozumieć tą odrębną kulturę, aspekty socjalne, psychologiczne i ekono-
miczne oraz istniejące problemy. Dopiero po jej dogłębnym poznaniu mogą 
zaproponować rozwiązanie.  

                                                                 
3 Dosłownie producent oryginalnego wyposażenia. Istnieją liczne firmy specjalizujące się w produkcji na 

rzecz OEM i nigdy nie sprzedają produktów pod własną marką – są to tzw. producenci kontraktowi. Niektóre 

firmy zajmują się zarówno produkcją, jak i działalnością typu OEM. 
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Różnica kulturowa nie tylko stanowi wyzwanie, ale jest to także korzyść. Według 
Mohammad Razzaghi i Mariano Ramirez Jr. (2006), procesy projektowania 
produktów nie są kontrolowane tylko przez aspekty fizyczne, takie jak struktura, 
materiały i metody produkcyjne, ale także przez aspekty niefizyczne, czyli kulturę, 
wartości, emocję i preferencje estetyczne samego projektanta [6]. Fakt, że europejscy 
projektanci również pochodzą z innej kultury w stosunku to mieszkańców Azji 
Południowo-Wschodniej, ma znaczenie. Mogą oni również zaskoczyć rynek 
świeżymi pomysłami i zaproponować trafne rozwiązania i produkty z dodatkowymi 
zaletami (ang. product's added value) [7]

4
. 

5. Kultura higieny osobistej w Azji Południowo-Wschodniej 

Higiena to słowo, które w Europie po raz pierwszy weszło do użytku na początku 
XIX wieku. Nie określa ono tylko zdrowia, ale całość środków i umiejętności 
sprzyjających jego utrzymaniu. „Dobrze oczyszczona skóra jest bardziej giętka, 
funkcjonuje i oddycha lepiej, skóra, bowiem oddycha tak jak płuca, a sen w takich 
warunkach daje wypoczynek o wiele bardziej regenerujący, nadający organizmowi 
tężyznę, nową energię” [8]. 

Region Azji Południowo-Wschodniej obejmuje państwa na obszarze tropikalnym, 
takie jak: Indonezja, Singapur, Malezja i Brunei, oraz państwa o klimacie subtro-
pikalny, takie jak: Tajlandia, Kambodża, Wietnam i Filipiny. Z powodu specyfi-
cznego położenia na styku oceanów Spokojnego i Indyjskiego, w tym regionie 
panuje klimat monsunowy, co przyczynia się do ogromnego natężenia opadów 
deszczu [9].

5
 W rejonie tym, a w szczególności w Indonezji i w Filipinach znajdują 

się łańcuchy wulkanicznych gór [9]. Dzięki temu tereny te charakteryzują się żyzną 
glebą i dużą ilością rzek. Łagodny klimat i korzystne warunki dla uprawy sprawiają, 
że Azja Południowo-Wschodnia znana jest z pięknych pól ryżowych oraz licznej 
populacji. 

 
Rysunek 2. Mapa Azji Południowo-Wschodniej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10] 

                                                                 
4 Dodatkowe zalety w projektowaniu dotyczą np. innowacyjności, ponad standardowej wygody i prostoty 

użytkowania, unikalnego designu, funkcjonalności, jakości i itp. 
5 Pora sucha nie oznacza braku deszczu przez kilka miesięcy. Jest to okres charakteryzujący się minimalnymi 

opadami, w przeciwieństwie do pory deszczowej, podczas której występują największe opady deszczu 

w ciągu roku. 
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W naturalny sposób duża liczba rzeki ma wpływ na kulturę zachowania higieny 

osobistej mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej [11]. Zagospodarowanie pól 

ryżowych wiąże się z rozprowadzeniem wody do wszystkich zakątków uprawianego 

obszaru, tak aby każda działka otrzymywała taką samą ilość wody. W Indonezji 

sposób ten nazywano Subak [11].
6
 Wraz z rozprowadzeniem wody powstały punkty, 

gdzie ludzie korzystają z wody do czynności związanych z zachowaniem higieny 

osobistej. Tak powstały łazienki publiczne zlokalizowane przy korytach systemów 

nawadniających, nad rzeką, nad polami ryżowymi lub nad stawami rybnymi. Dopro-

wadzano wodę także do wioski, gdzie w domach znajdują się łazienki prywatne. 

Temperatura powietrza w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej waha 

się pomiędzy 17°C, a 35°C [11]. Lokalna ludność przyzwyczajona jest do kąpieli bez 

konieczności podgrzewania wody.
7
 Łatwa dostępność wody ma wpływ na charakter 

lokalnej łazienki. Jest ona mokra i odmienna od suchej, europejskiej [11]. 

W dużych miastach większość ludzi mieszka w domach jednorodzinnych 

z instalacją wodną z wodociągu lub ze studni. Mimo, że standard współczesnych 

budynków w tym regionie nie odbiega od europejskiego, wciąż mokra łazienka jest 

wszechobecna [11]. 

5.1. Sposób mycia się 

Specyfika mokrej łazienki polega na zbieraniu wody w dużym pojemniku, 

a użytkownik pobiera wodę za pomocą małego nabieraka i polewa ciało wielokrotnie 

podczas kąpieli, mycia i spłukiwania WC. W kraju tropikalnym większość miesz-

kańców myje się dwa razy dziennie; rano i przed wieczorem. Oprócz mycia się, 

często w łazience ludzie piorą ręcznie ubrania i naczynia [11]. 

Czynności higieny osobistej związane są nie tylko z potrzebami fizycznymi 

człowieka, ale także ściśle są powiązane z aspektami sakralnymi w rytuałach 

religijnych. W Indonezji, Malezji i Brunei religia Islam również ma duży wpływu na 

występowanie mokrej łazienki wśród mieszkańców [11].  

Muzułmanie, którzy stanowią większości populacji (Indonezja 87%, Malezja 66% 

i Brunei 75%) [12], poza kąpielą o poranku i wieczorem wykonują także wudhu
8
 

[13]. Wudhu to rytuał mycia niektórych części ciała, wymagany według nauk Islamu 

przed przeprowadzeniem modlitwy. Ciało człowieka nie jest postrzegane jako czyste 

i święte, dlatego przed modlitwą konieczne jest umycie poszczególnych części ciała, 

tj. ramion, twarzy, nosa, uszu, włosów, czoła i nóg. Rytuał ten wykonuje się pięć 

razy dziennie w określonych porach dnia; po świcie, w południe, po południu, przed 

zmrokiem oraz w nocy [13]. 

Woda do mycia spełnia warunki świętości, gdy nie została dotknięta celowo, lub 

gdy przepływa. Dlatego jest ona zbierana w dużym pojemniku i służy wszystkim 

członkom rodziny. Zbiornik nie może być wykorzystany, jako wanna do kąpieli, 

nawet gdy jego rozmiar na to pozwala. 

                                                                 
6 Nazwa w języku balijskim. Ten sam system nawodnienia występuje również w całej Indonezji. 
7 Ciepła woda do kąpieli najczęściej używana jest dla małoletnich i osób chorych. 
8 Wudhu musi być powtarzany przed wykonaniem modlitwy, gdy mężczyzna dotknął kobietę, która nie jest 

jego żoną, matką, siostrą lub córką, oraz gdy kobieta dotknęła mężczyzny, który nie jest jej ojcem, mężem, 

bratem lub synem. 
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Do wszystkich czynności w łazience średnia ilość wody potrzebna dla jednego 

użytkownika na jeden dzień wynosi ok. 65 litrów [14]
9
. Liczba mieszkańców 

w jednym domu często przekracza pięciu osób, co powoduje, że zbiornik wody 

w łazience musi być ciągle uzupełniany. Intensywne korzystanie z łazienki powoduje, 

że podłoga przez większość czasu jest mokra. 

5.2. Sposób korzystania z WC 

Większość mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej oprócz tych, co mieszkają 

w Singapurze używa ubikację typu kucanego
10

. To praktyczny produkt, który jest 

prosty i łatwy w użytkowaniu. Pozycja kucana po kątem fizjologicznym jest 

najbardziej naturalna dla czynności fizjologicznych człowieka. Taki typ toalet jest 

bardziej higieniczny, ponieważ naga skóra nie ma kontaktu z potencjalnie brudną 

powierzchnią sanitariatów używanych przez wiele osób. Ten aspekt często staje się 

powodem niechęci ludzi do korzystania z WC w pozycji siedzącej. Tylko obmycie 

wodą, również po korzystaniu z WC, gwarantuje zachowanie świętości ciała osoby 

przed dokonaniem rytualnej modlitwy każdego muzułmanina [13]. Takiej funkcji nie 

spełnia papier toaletowy, dlatego brak go w tradycyjnym pomieszczeniu WC. 

Łazienka w Azji Południowo-Wschodniej składa się z: 

 Pomieszczenia z ścianami i podłogą utwardzoną cementem lub wyłożonymi 

płytkami ceramicznymi; 

 zbiornika na wodę dla wszystkich mieszkańców domu; 

 polewaczki (małej miseczki z uchwytem) lub/oraz jetspray (małego 

spryskiwacza) do mycia się po skorzystaniu z WC; 

 WC w pozycji kucanej lub siedzącej 

 
Rysunek 3. Typowa indonezyjska łazienka [15, 16] 

                                                                 
9 W Indonezji woda potrzebna do czynności zachowania higieny osobistej wynosi 45% całego zużycia wody. 

Ogólna ilość wody przypadająca na jedną osobę wynosi 144 litrów na jeden dzień. (dane Ministerstwa 

Publicznej Pracy Republiki Indonezji z 2007 r.) 
10 Typ urządzenia sanitarnego, służącego do wypróżniania się w pozycji kucanej. Zasadnicza część tego 

rodzaju ubikacji zbudowana jest z owalnej misy montowanej na poziomie posadzki, zakończonej w dolnej 

części odpływem o średnicy od 75 do 100 mm. Po obu stronach misy znajdują się podstawy na umieszczenie 

stóp. 
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Łazienka w stylu europejskim z wanną oraz kabiną prysznicową z podgrze-
waczem wody często występuje w hotelach lub w domach prywatnych ludzi, którzy 
są przyzwyczajeni do tego typu łazienki i zdecydowali, by ją mieć. W silnie 
zurbanizowanym Singapurze, gdzie mieszkania prywatne zlokalizowane są 
w wysokich budynkach, łazienka europejska jest powszechnie stosowana [17]. 

5.3. Problematyka higieny w mokrej łazience 

Mimo iż korzystanie z ubikacji w pozycji kucanej jest lepsze ze względu na 
zachowanie higieny, to mokra łazienka utrudnia utrzymywanie zdrowego środowiska 
w domu, jak i w miejscu publicznym. 

Wysoki stopień wilgotności oraz ciepłe promienie słońca powodują, że mokra 
łazienka staje się skupiskiem pleśni, grzybów i jaj komarów, a zaniedbanie czystości 
łazienki często skutkuje łatwym rozprzestrzenianiem się chorób, takich jak 
dyzenteria, dur brzuszny, denga, rozwolnienie (diarrhea), zapalenie wątroby 
(hepatitis A), zapalenie wywołane działaniem bakterii paciorkowca (streptococcus) 
[18, 19].

11
 Nawet czysta łazienka domu nie gwarantuje mieszkańcom bezpie-

czeństwa, gdyż komary roznoszące wirusy mogą przybywać z sąsiednich budynków, 
w których są zaniedbane łazienki. 

Potrzebna jest zmiana sposobu użytkowania łazienki oraz zaprojektowanie 
lepszych urządzeń stanowiących wyposażenie przestrzeni służących do zachowania 
higieny osobistej [20]. 

5.4. Program polepszenia standardu 

Państwa Azji Południowo-Wschodniej starają się swoim obywatelom polepszyć 
standard higieny i zdrowia środowiska. Wśród rodzajów obiektów sanitarnych, 
toalety publiczne są miejscami podatnym na akumulowania się zaraźliwych chorób, 
dlatego ich poprawa znacznie zwiększa bezpieczeństwo i wpływa na zdrowe 
środowisko [17, 21]. 

Autorzy biorą, jako przykład program promowania zdrowszego środowiska, które 
zostało wdrążone w Indonezji. Kraj ten jest największym w regionie Azji Połud-
niowo-Wschodniej pod kontem obszaru, jak i ogólnej liczby populacji, która sięga 
262 milionów osób [22]

12
. 

Rząd Indonezji przez Badan Standard Nasional (BSN)
13

 wydał w 2001 roku 
„Procedurę Planowania Publicznej Toalety” według, której określił Standard 
Nasional Indonesia (SNI) [23]

14
.  

Procedura ta bazuje na: Łazienka w Indonezji składa się z: 

 SNI 03-2399-1991 o planowaniu łazienki i toalety w budynkach użyteczności 
publicznej;  

 SNI 03-6481-200 o systemie instalacji wodnej; 

 SNI S-04-1989-F o specyfikacji materiałów budowlanych; 

                                                                 
11 Denga jest najgroźniejszą wśród wyżej wspomnianych chorób. Według danych Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), Indonezja stanowiła drugi kraj z największą ilością przypadków dengi wśród 30 krajów 

endemicznych w latach 2004-2010. Na podstawie danych indonezyjskiej agencji zapobiegania i kontroli 

chorób (P2P), w 2015 r. liczba pacjentów z gorączką denga w tym kraju wyniosła 129 179 osób, z których 

1240 zmarło. 
12 Według danych Narodowej Iżby Statystycznej Republiki Indonezji w 2017 r. 
13 Narodowy Instytut Normalizacyjny. 
14 Indonezyjski Standard Narodowy. 



Studium przypadku w projektowaniu urządzeń  

do zachowania higieny osobistej mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej 
 

59 

 

 SNI 01-0220-1987 o warunkach dostarczania i kontroli jakości wody pitnej. 
Parametry zawarte w tych przepisach są jednak bardzo ogólne i precyzują jedynie 

dopuszczalne parametry. Nie ma wytycznych do uzyskania wysokich standardów dla 
toalet i łazienek. 

Aby uzupełnić braki, w roku 2006 Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) przedstawił 
Standard Indonezyjskiej Toalety Publicznej [20]. Celem jest zachęcanie miesz-
kańców kraju do pozbycia się mokrej łazienki i ubikacji, zaczynając od przedsta-
wienia wzorów toalet publicznych, które są zgodne ze standardami zalecanymi przez 
World Toilet Organization (WTO)

15
 oraz World Health Organization (WHO) [20]. 

Jest to również częścią programu modernizacji infrastruktury publicznej, takiej jak: 
lotniska, szpitale, dworce, biura oraz obiekty turystyczne [20]. Indonezja przez te 
działania ma stać się przyjazna dla wszystkich mieszkańców, osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz dla zagranicznych turystów. 

Stowarzyszenie przedstawiło szereg norm i przykładowych produktów, które 
mają być wzorem dla standardowej indonezyjskiej toalety. Opisano między innymi: 

 ściany i podłogę; 

 miskę ustępową WC; 

 umywalkę; 

 pisuar; 

 bidet; 

 baterię natryskową; 

 baterię umywalkową; 

 aranżację wewnętrzna; 

 lustro; 

 drzwi wejściowe; 

 wentylację o wydajności 15% na godzinę; 

 oświetlenie minimalne 200 lux; 

 instalację czystej i brudnej wody; 

 akcesoria; 

 dostęp dla osób niepełnosprawnych; 

 i inne. 
W publicznych toaletach umieszczono kilka WC w pozycji kucanej. Liczba tego 

typu WC jest ustalona w zależności od klasy i docelowych użytkowników [20]. 
Przedstawiono trzy klasy toalet publicznych: 

 standardowy – stosuje się w wioskach, szkołach, na targowiskach, w urzędach 
dystryktowych, komunalnych ośrodkach opieki medycznej, itp. [20]; 

 średni – stosuje się na stacjach paliwowych, dworcach kolejowych i autobuso-
wych, w portach, szkołach, obiektach turystycznych, itp. Ilość WC w pozycji 
kucanej jest równa liczbie WC w pozycji siedzącej [20]. 

 luksusowy – stosuje się w hotelach, centrach handlowych, szpitalach, lotniskach, 
miejskich biurach, itp. Ilość WC w pozycji siedzącej jest większa od liczby WC 
w pozycji kucanej [20]. 

                                                                 
15 Globalne problemy związane z higieną, zdrowiem i środowiskiem ostatecznie zmusiły społeczności 

w różnych krajach do zebrania się w celu zorganizowania Światowego Szczytu WC, w wyniku, którego 

w dniu 21 listopada 2001 r. Utworzono Światową Organizację Toaletową, której siedziba mieści się 

w Singapurze. 
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Rysunek 4. Wzór toalety publicznej klasy standardowej [20] 

Dla wszystkich klas dostępne są wzory pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla matek z małymi dziećmi [20]. 

Wprowadzenie standardowego typu toalet publicznych ma również na celu 

edukację społeczeństwa i powinien wpływać na zmianę zwyczaju oraz sposobu 

wykonywania czynności higieny osobistej w środowisku domowym [20]. 

6. Zasady projektowania wyposażenia łazienek według europejskiego 

standardu 

6.1. Standard EU 

Europejskie Normy określają standard, jaki powinien mieć produkt występujący 

na rynku. 

Publikacje dotyczące norm i innych działań normalizacyjnych to stosowane 

dobrowolnie wytyczne, które zawierają specyfikacje techniczne dotyczące poszcze-

gólnych produktów, usług i procesów. Normy są opracowywane przez prywatne 

organizacje normalizacyjne, zazwyczaj z inicjatywy zainteresowanych stron, które 

widzą potrzebę ich stosowania. Normy nie są obowiązkowe. Firmy i podmioty, które 

je stosują, mają pewność, że ich produkty i usługi osiągnęły pewien poziom jakości, 

bezpieczeństwa i niezawodności. Normy pomagają chronić środowisko i zdrowie 

konsumentów.  

Mogą wspierać otwieranie się rynków, gdyż dzięki nim produkty i usługi są do 

siebie nawzajem dostosowane i są porównywalne. Normy poprawiają też interope-

racyjność produktów i usług.  

Normy europejskie są przyjmowane przez jedną z trzech europejskich organizacji 

normalizacyjnych (ESO): Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski 

Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (Cenelec) i Europejski Instytut Norm 

Telekomunikacyjnych (ETSI). 

W Europie istnieją również Normy zharmonizowane [24]. Opracowuje je jedna 

z europejskich organizacji normalizacyjnych w odpowiedzi na zlecenie normalizacji 

pochodzące od Komisji Europejskiej. Normy zharmonizowane określają specyfikacje 

techniczne, które są uznawane za odpowiednie lub wystarczające do tego, aby 

zapewnić zgodność z wymogami technicznymi określonymi w prawie unijnym [24]. 
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6.2. Łazienka i toaleta 

Przestrzeń łazienki i toalety charakteryzuje się specyficznymi warunkami w niej 

panującymi. Nie tylko ze względu na wysoką wilgotność powietrza, ale również na 

konieczność zachowania wysokich standardów higieny. Dlatego w prawie budow-

lanym jest zapisanych wiele norm, które muszą spełniać projekty przygotowywane 

przez architektów. Normy są również dla wszystkich elementów wyposażenia 

wnętrza łazienki. Umywalki, wanny, miski toaletowe, system wentylacji oraz 

armatura powinny spełniać parametry zapisane w odpowiednich dla nich normach. 

Projektant form przemysłowych musi mieć tego świadomość, aby móc zagwa-

rantować, że efekt jego pracy będzie użyteczny. 

W normie europejskiej EN 14688.2006 określono wymagania funkcjonalne 

i metody badań umywalek do użytku domowego [24]. Określenie „użytek domowy 

odnosi się do stosowania umywalek w hotelach, akademikach, szpitalach i podob-

nych budynkach. Umywalka została zdefiniowana, jako urządzenie sanitarne, 

przeznaczone do mycia górnych części ciała, z co najmniej jedną komorą, każda 

z otworem odpływowym, z otworem przelewowym lub bez i z otworem/otworami 

dla armatury lub bez. Typ umywalki określa się poprzez sposób jej zamontowania. 

Występują: umywalka wisząca, mocowana na wspornikach, na postumencie, 

meblowa – blatowa, półblatowa, nablatowa, narożna, do mycia rąk (szerokość do 53 

cm), wielowarstwowa. W normie zapisane zostały dokładne wymagania dla 

umywalki.  

Dotyczą one: 

 odporności na obciążenia – umywalki po przeprowadzeniu badań nie powinny 

pękać, łamać się ani wykazywać jakiejkolwiek trwałej deformacji; 

 odprowadzenie wody – woda podczas badania powinna być całkowicie 

odprowadzona; 

 odporność na zmiany temperatury – w umywalkach po przeprowadzeniu badań 

nie powinny ujawniać się jakiekolwiek deformacje; 

 odporność na środki chemiczne i plamiące – niedopuszczalne są jakiekolwiek 

uszkodzenia powierzchni po przeprowadzeniu badań; 

 stabilność powierzchni – wierzchnia warstwa umywalki nie powinna ulec 

przetarciu po przeprowadzeniu badań; 

 zdolność do czyszczenia – umywalka poddana badaniom powinna mieć gładką, 

łatwą do utrzymania w czystości nienasiąkliwą powierzchnię użytkową; 

 zabezpieczenie przed przepełnieniem – umywalka powinna posiadać otwór 

przelewowy dla którego określone zostało dokładnie natężenie przepływu. 

Umywalki, które nie posiadają otworu przelewowego muszą mieć niedomy-

kalny otwór odpływowy lub dolny zestaw ściekowy.  

Są one uznawane za bezpieczne. 

W normie precyzyjnie zostały określone również metody badań: 

 odporność na obciążenia – pozycja i sposób zamontowania badanej umywalki, 

siła nacisku na górną powierzchnię i czas jego trwania, punkt przyłożenia 

nacisku; 
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 odprowadzenie wody – pozycja i sposób zamontowania badanej umywalki, ilość 

nalewanej wody i jej miejsce w komorze umywalki, wizualne sprawdzenie 

odprowadzenia wody; 

 odporność na zmiany temperatury (rys. 05) – pozycja i sposób zamontowania 

badanej umywalki, źródło gorącej wody i jej temperatura na wyjściu przewodu 

zasilającego, źródło zimnej wody i jej temperatura na wyjściu przewodu 

zasilającego, przekroje rur będące źródłami, dokładność pomiaru temperatury 

i natężenia przepływu, procedura badania przy otwartym otworze przepływo-

wym, odległość źródła od dna komory umywalki, czas dostarczania wody, czas 

przerw w doświadczeniu, ilość powtórzeń bez przerw, natężenie światła oraz 

odległość nieuzbrojonego oka podczas wizualnej oceny badania; 

 odporność na środki chemiczne i plamiące (rys. 06) – stosuje się środki zgodne 

z wykazem w normie, podane jest dokładne stężenie, temperatura, sposób nakła-

dania na powierzchnię, wielkość tarczy z gąbką, czas kontaktu z powierzchnią; 

 odporność na zarysowania (rys. 07) – opisana jest aparatura badawcza, jej pozycja 

względem badanej próbki, wielkość próbki, czas trwania badania, wilgotność 

otoczenia, temperatura, rodzaj rysika oraz jego wielkość i siła nacisku; 

 odporność na ścieranie – dotyczy tylko umywalek wielowarstwowych; 

 zdolność do czyszczenia – wizualnie sprawdza się powierzchnie użytkowe 

umywalek, wykorzystując odpowiednie źródła światła; 

 określenie natężenia przepływu w otworze przelewowym (rys. 08) – pozycja 

i sposób zamontowania badanej umywalki, badanie wykonuje się przy zamknię-

tym otworze odpływowym, źródło wody i czas pomiaru natężenia przepływu; 

 zakładowa kontrola produkcji – system zawiera procedury, regularne kontrole 

oraz badania i/lub oceny, jak również zastosowanie uzyskanych wyników do 

kontroli surowców i innych stosowanych materiałów lub składników, wypo-

sażenia, procesów produkcji i wyrobu. 

 
Rysunek 5. Badanie odporności na zmiany temperatury 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Badanie odporności powierzchni na działanie środków chemicznych i plamiący 

[opracowanie własne] 

 
Rysunek 7. Badanie odporności powierzchni na zarysowania 

[opracowanie własne] 

 
Rysunek 8. Określenie natężenia przepływu w otworze przelewowym 

[opracowanie własne] 
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Opis powyższej normy daje obraz jak dokładne parametry są w niej zapisane. 

Podobnie ma się do pozostałych urządzeń stanowiących wyposażenie europejskiej 

łazienki. Normy obowiązujące na terenie całej wspólnoty europejskiej. Produkty, 

które je spełniają łatwiej jest zaistnieć na wielu rynkach zagranicznych. Są to 

wytyczne i każdy producent występuje indywidualnie do Polskiego Komitetu 

Normalizacji o wystawienie licencji. W opisie norm autorzy nie mogli podać 

szczegółowych danych i parametrów, ponieważ są to informacje niejawne, których 

właścicielem są licencjobiorcy. W normach dotyczących wyrobów sanitarnych 

zapisane są również informacje na temat znakowania, etykietowania, pakowania 

i oceny zgodności wyrobów. 

7. Badania dotyczące łazienek domowych w Indonezji 

W październiku 2016 roku autorzy we współpracy z Indonesian Diaspora 

Network-Poland
16

 przeprowadzili badanie nad istniejącymi łazienkami domowymi 

na obszarze miasta Bandung na wyspie Jawa w Indonezji. Metropolia Bandung liczy 

8,2 milionów ludzi, a gęstość zaludnienia na 1 km
2
 wynosi 13.679 mieszkańców 

[25].
17

 Miasto położone jest na wyżynach zachodniej Jawy na wysokości 715 m 

n.p.m. Z powodu wyżynnego charakteru, klimat zapewnia przyjazne temperatury 

między 18, a 29°C [25]. 

Badaniu zostało poddane 100 łazienek domowych, wybranych w sposób 

losowych. Dane zostały zebrane na podstawie zapisu zdjęć, mierzenia i obserwacji 

wykonywanych przez wolontariuszy. Autorzy stosowali parametry przedstawione 

w 2016 r. przez Asosiasi Toilet Indonesia (ATI). 

Dotyczyły one: 

 minimalnych rozmiarów pomieszczenia; 

 materiału z jakiego wykonana została podłoga; 

 nachylenia powierzchni podłogi i wyposażenia łazienki; 

 materiału z jakiego wykonane zostały ściany i ich wysokości; 

 wentylacji; 

 materiał z jakiego wykonany został zbiornik na wodę; 

 prysznica; 

 WC; 

 Umywalki; 

 Oświetlenia; 

 Drzwi; 

 lustra; 

 wieszaków; 

 dodatkowego wyposażenia wnętrza. 

  

                                                                 
16 Organizacja charytatywna indonezyjskich obywateli mieszkających w Polsce. Jednym z wydziałów 

organizacji jest zespół badawczy „Livable Cities”, który działa na rzecz polepszenia standardu życia 

mieszkańców miastach Indonezji. 
17 Bandung jest jednym z najgęstszych zaludnionych miast w Azji Południowo-Wschodniej. 
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Uzyskane dane: 

Tabela 1. Rodzaje łazienek 

Rodzaje łazienek według ujścia wody 

Tylko 

tradycyjny zbiornik 

Tradycyjny 

zbiornik  

i prysznic 

Tylko 

europejska 

wanna* 

Europejska 

wanna  

i prysznic* 

Tylko 

prysznic* 

71 17 2 2 2 

*) z umywalką w łazience 

 Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2. Rodzaje WC 

Rodzaje WC 

Typ kucany 

z zbiornikiem 

i nabierakiem 

wody 

Typ pozycja 

kucana 

z jetspray’em 

Typ pozycja 

siedząca ze zbior-

nikiem i nabie-

rakiem wody 

Typ pozycja 

siedząca 

z jetspray’em 

Typ pozycja 

siedząca 

z papierem 

toaletowym 

65 3 8 22 2 

 Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 3. Ocena jakości łazienki 

Jakość łazienki 

Nr. Badane 

elementy 

Dobra/Dostępna 

(spełniająca 

normy) 

Średnia 

(niespełniająca 

norm) 

Zła/Niedostępna 

(niespełniająca 

norm) 

1 3 73 22 5 

2  68 24 8 

3  81 3 16 

4  24 49 27 

5  73 18 9 

6  35 47 18 

7  67 31 2 

8  55 35 10 

9  35 36 29 

10  21 41 38 

11  29 38 33 

12  66 14 20 

13  72 21 7 

14  42 37 21 

15  26 51 23 

16  43 33 24 

17  62 20 18 

18  11 0 89 

Suma 49,05% 28,90% 22,05% 

 Źródło: opracowanie własne 
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Według analizy, tylko 49,05% badanych obiektów spełnia warunków higieny 

środowiska według wskazówek Asosiasi Toilet Indonesia. Natomiast 28,09% jest 

w stanie średnim niespełniającym norm, a 22,05% jest w stanie złym. Główne 

czynniki to niska jakość materiału oraz zaniedbanie czystości. Łazienki są 

nieestetyczne i szybko się niszczą.  

Umywalka w łazience niewiele występuje z powodu istnienia zbiornika wody. 

W niektórych przypadkach, kiedy wyposażenie wnętrza stanowiły produkty 

europejski widoczne było nieprawidłowe użytkowanie, które prowadziło do 

uszkodzenia, np. przez kucanie na misce siedzącej WC. 

Z wyników możemy wnioskować, że pomimo promowania suchej toalety 

w miejscu publicznych przez Asosiasi Toilet Indonesia i władze indonezyjskie, 

w mieszkaniach prywatnych mokra łazienka do której Indonezyjczycy są przyzwy-

czajeni nie zostaje zastąpiona suchą. Potrzebne jest rozwiązanie istniejących 

problemów poprzez zaprojektowanie nowego wzoru łazienki i produktów do 

czynności zachowania higieny osobistej, które spełniają potrzeby użytkowników 

oraz zgodne są ze standardami zalecanymi. 

Według zaleceń Asosiasi Toilet Indonesia oraz z obserwacji istniejącego 

problemu higieny i czystości łazienki w Indonezji, idealna łazienka indonezyjska 

powinna: 

 być sucha; 

 umożliwiać częste rytualne mycia przed wykonaniem modlitwy; 

 umożliwiać zachowanie świętości wody (niedotknięta); 

 wpływać na oszczędne zużycie wody; 

 nie wymagać papieru toaletowego; 

 spełnić warunki higieny i bezpieczeństwa; 

 umożliwiać czyszczenie w sposób szybki i łatwy; 

 być estetyczna. 

8. Podsumowanie 

Różnice kulturowe są wyzwaniem dla projektantów. Europejscy projektanci mogą 

celować potencjalny rynek w innych regionach świata tworząc dla niego produkty 

dzięki gwałtownemu rozwojowi systemu telekomunikacyjnego oraz globalizacji 

dotyczącej usług produkcyjnych i projektowych. 

Powyższa analiza zaistniałej sytuacji związanej z przestrzenią łazienki i czynno-

ściami higienicznymi wskazuje na znaczące różnice kulturowe między Europą, 

a Azją Południowo-Wschodnią. Wynikają one z odmiennej przypisanej temu 

wnętrzu funkcji. Wnikliwe i dokładne poznanie potrzeb użytkownika jest warunkiem 

koniecznym do stworzenia dobrego produktu. A odmienne pochodzenie projektanta 

daje możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy. Może to skutkować 

powstaniem świeżego i oryginalnego pomysłu na nowy produkt. 
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Studium przypadku w projektowaniu urządzeń do zachowania higieny osobistej 

mieszkańców Azji Południowo Wschodniej 

Streszczenie 

Zglobalizowany świat biznesu poprzez współczesne formy komunikacji tworzy nowe możliwości. Przez 

ostatnie dwadzieścia lat uległa formuła pracy projektantów form przemysłowych. Projektant może 

realizować zlecenie na projekt od klienta z odległego zakątka świata lub klient może być również 

lokalny, a zakład produkcyjny oddalony.  

Praca ta opisuje wyzwania i badania nad sposobami rozwiązań dla polskich designerów w projekto-

waniu produktów dla klientów z odległego im odmiennego rynku, jako szansa rozszerzenia zawo-

dowego działania w zglobalizowanym świecie.  

Jako studium przypadków przedstawiono różnic i podobieństw na przykładzie urządzeń stanowiących 

wyposażenie przestrzeni służących do zachowania higieny osobistej mieszkańców Azji Południowo-

Wschodniej, w szczególności w Indonezji, gdzie łazienka jest inna od europejskiej. Omówiono pojęcie 

wzornictwo przemysłowe, cechy globalizacji usług przemysłowych, zasada dobrego designu produktów 

sanitarnych, teorie kapitału kulturowego, kultura higieny osobistej w Indonezji oraz liczne rozważania 

w procesie rozwoju produktów, takich jak estetyka, ergonomia, możliwości technologiczne, aspekty 

psychologiczne i socjoekonomiczne. Wykorzystano w pracy ilościowe i jakościowe metody badań. 

Artykuł kończy się założeniami w postaci wytycznych projektowania badanych produktów. 

Słowa kluczowe: wzornictwo przemysłowe, industrial design, łazienka, kultura Azji Południowo-

Wchodniej, zglobalizowany rynek. 

Case study on the design of equipments related to personal hygiene activity 

of Southeast Asian people 

Abstract 

Due to modern way of communication, this globalized world provides new possibilities and chances. In 

the last twenty years there had been a radical change in the way of how industrial designers work. 

Designers now can handle product development projects for foreign clients in a very distant place of the 

world, or for local clients with a center of production in other countries. This article describes 

challenges for Polish designers and research on approaches that shall be taken in order to find design 

solution for clients coming from a different market, as a chance to broaden their working field in this 

global business. Similarities and differences in the design of products and facility related to personal 

hygiene activities among Southeast Asian people, particularly in Indonesia – where the bath culture is 

different than that of European, was chosen as a case study. It begins with discourses on the definition 

of industrial design, the characters of globalized industrial services, principles of good design for 

sanitary products, theory of cultural values and personal hygiene culture in Indonesia. It further renders 

numerous aspects of consideration in the process of product development, such as aesthetics, 

ergonomics, technological possibilities, psychological and socio-economical aspects. Quantitative and 

qualitative research methods were used to obtain valid data and analysis. The article ends with 

suggestions for designers in developing related products. 

Keywords: wzornictwo przemysłowe, industrial design, bathroom, Southeast Asian culture, global 

market. 
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Europejskie modele partycypacji dietetyków 
w systemach ochrony zdrowia 

1. Wstęp 

Badania naukowe nad czynnikami ryzyka chorób dostarczają dowodów na istotny 
udział sposobu żywienia w patogenezie otyłości i innych niezakaźnych chorób 
przewlekłych (noncommunicable diseases, NCD) (m.in. chorób układu sercowo-
naczyniowego, chorób nowotworowych, osteoporozy, cukrzycy typu 2, itd.) [1]. Są 
to jednostki chorobowe dominujące w statystykach zachorowalności w krajach 
rozwiniętych, w tym krajach europejskich, oraz będące główną przyczyną zgonów 
w tychże krajach [2]. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Global 
Status Report on Noncommunicable Diseases” wskazuje się, że konieczne jest 
podjęcie bardziej zdecydowanych działań systemowych, dotyczących ochrony 
zdrowia, mających być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony NCD. Objawy 
tego typu tych chorób rozwijają się powoli, diagnoza jest stawiana późno od 
wystąpienia pierwszych objawów, choroby te niosą za sobą wiele powikłań [3]. 
Leczenie NCD wymaga na ogół zastosowania interwencji żywieniowej, która 
jednocześnie zwiększa skuteczność leczenia farmakologicznego, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia powikłań, skraca długość hospitalizacji, co w konsekwencji przynosi 
istotną redukcję kosztów ponoszonych na ochronę zdrowia [1]. Jakość i efektywność 
usług medycznych, świadczonych w systemie ochrony zdrowia, zależna jest od stanu 
wiedzy i poziomu umiejętności pracowników placówek ochrony zdrowia. Zadaniem 
pracowników opieki zdrowotnej jest nie tylko realizacja samego procesu leczenia, 
ale także edukacja zdrowotna i wsparcie pacjentów w działaniach na rzecz 
umacniania zdrowia [4]. Dietetyka jest dziedziną nauki, która nieustannie się 
rozwija, co wymaga stałego kształcenia na wysokim poziomie nowych adeptów 
omawianego zawodu oraz ciągłego dokształcania dietetyków, już pracujących 
w zawodzie [5]. Obecność wykwalifikowanych dietetyków w systemie ochrony 
zdrowia gwarantuje zapewnienie pacjentom opieki żywieniowej na odpowiednim 
poziomie, w tym otrzymanie, adekwatnej do stanu zdrowia i stanu odżywienia, 
porady dietetycznej z zakresu profilaktyki i/ lub leczenia NCD [6]. Polska należy do 
nielicznych krajów Unii Europejskiej, gdzie zawód dietetyka nie jest zawodem 
regulowanym i prawnie chronionym. W zdecydowanej większości krajów 
europejskich dietetyk jest pełnoprawnym członkiem zespołów terapeutycznych, 
czego niestety nie można zaobserwować w polskim systemie ochrony zdrowia, 
w którym ilość dietetyków zatrudnionych w publicznych placówkach jest niewielka, 
a przez to dostęp do porady żywieniowej dla pacjenta jest utrudniony [7]. 

                                                                 
1 karolina.szczygiel@umlub.pl, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html. 
2 karolina.goral@umlub.pl, Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html. 
3 dietetyka@umlub.pl, Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,221.html. 
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2. Definicje zawodu i zadania dietetyka 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dietetyki (EFAD, European Federation of 

the Associations of Dietitians) definiuje dietetyka jako osobę mającą prawnie uzna-

wane przez organ krajowy kwalifikacje z zakresu żywienia i dietetyki, wykorzys-

tującą swoją wiedzę, dbając o żywienie i edukację różnych grup społecznych oraz 

indywidualnych jednostek, zarówno zdrowych, jak i chorych. EFAD wskazuje trzy 

obszary specjalizacji dietetyków, są to: dietetyk administracyjny, dietetyk kliniczny 

oraz dietetyk zdrowia publicznego. Wskazując specjalizacje EFAD przedstawia 

równocześnie podstawowe obszary zawodowe, w jakich działać powinni profesjo-

nalni, wykształceni dietetycy w Europie [8]. Dietetyk administracyjny (Admini-

strative Dietitian) jest odpowiedzialny za realizację zadań dotyczących dostarczania 

żywności, cechującej się adekwatną jakością i wartością odżywczą dla jednostek 

i grup, na poziomie różnych instytucji, a także społeczności. Dietetyk kliniczny 

(Clinical Dietitian) wykonuje zadania z zakresu planowania, kształcenia, nadzoru 

i oceny planów żywieniowych w aspekcie klinicznym, które mają na celu 

profilaktykę oraz wspomaganie leczenia różnych jednostek chorobowych i tym 

samym przywrócenie pacjenta do stanu funkcjonalnego zdrowia żywieniowego. 

Dietetyk zdrowia publicznego (Public Health or Community Dietitian) jest z kolei 

zaangażowany w działania z zakresu programów promocji zdrowia i polityki 

zdrowotnej, mające na celu promowanie prawidłowych wyborów dotyczących 

żywności i żywienia, skutkujących poprawą lub utrzymaniem zdrowia żywieniowego 

(nutritional health) oraz minimalizacją ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych [8].  

Jak wskazuje międzynarodowa klasyfikacja International Labour Office (ILO), 

zamieszczona w International Standard Classification of Occupations, w 2008 roku, 

dietetyk podejmuje działania zawodowe w zakresie wielu dziedzin. Planuje, 

nadzoruje i wdraża diety lecznicze w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, 

zajmuje się także profilaktyką i leczeniem chorób dietozależnych. Ocenia stan 

odżywienia, sposób żywienia oraz zapotrzebowanie na składniki odżywcze 

poszczególnych osób. Dba również o rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej 

prawidłowego żywienia w społeczeństwie oraz prowadzi badania naukowe [9]. 

Według Polskiego Towarzystwa Dietetyki (PTD) dietetyk jest wykwalifiko-

wanym specjalistą ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie 

żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowa-

dzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie 

żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszech-

nianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia [10]. W ujęciu Polskiego 

Towarzystwa Dietetyki podstawowe zadania dietetyka w Polsce obejmują: 

 planowanie, nadzorowanie oraz wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, 

żywienia na poziomie indywidualnym, zbiorowym oraz żywienia leczniczego 

w różnych grupach ludności; 

 działania profilaktyczne oraz leczenie dietetyczne chorób dietozależnych;  

 ocenę stanu odżywienia, sposobu żywienia i określenie zapotrzebowania na 

składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii;  

 stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet zarówno naturalnych 

jak i produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w leczeniu 



 

Europejskie modele partycypacji dietetyków w systemach ochrony zdrowia 
 

71 

 

chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego 

żywienia i współistniejących chorób;  

 planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszcze-

gólnych rodzajów diet, zgodnie z aktualnie obowiązująca klasyfikacją i zasa-

dami żywienia; 

 rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości 

i niedożywienia, w tym także niedożywienia szpitalnego;  

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów; 

 prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia, 

w grupach szczególnie narażonych na nieprawidłowości, m.in. wśród dzieci, 

młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym [10].  

W Polsce zaobserwować można dysfunkcjonalność regulacji prawnych oraz 

organizacyjnych dla wykonywania zawodu dietetyka, w porównaniu z innymi 

krajami, co jest ważną barierą rozwoju zawodu i rynku usług medycznych. Niejasno 

określona sytuacja prawna rodzi wiele niekorzystnych konsekwencji, zarówno 

zdrowotnych, jak i ekonomicznych oraz społecznych. Środowiska dietetyków 

w Polsce od wielu lat walczą o reorganizację systemu opieki zdrowotnej, skutkującej 

włączeniem dietetyków do systemu w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie. 

Omawiany postulat wpisuje się w zalecany i używany w wielu krajach model 

kompleksowej opieki zdrowotnej, której celem nie jest tylko samo rozszerzenie 

zakresu usług zdrowotnych, ale także poprawa jakości i skuteczności systemu 

i większa satysfakcja usługodawców i usługobiorców [11]. W raporcie „Global status 

report on noncommunicable diseases” Światowej Organizacji Zdrowia analizie 

zostały poddane cztery choroby z grupy NCD, będące przyczyną 60% zgonów na 

świecie, to jest: choroby sercowo-naczyniowe, choroby nowotworowe, cukrzyca 

i niewydolność układu oddechowego. Wszystkim tym chorobom można skutecznie 

zapobiegać między innymi przy aktywnym współuczestnictwie dietetyków 

w systemie ochrony zdrowia [3].  

3. Regulacje prawne i partycypacja dietetyków w systemach ochrony 

zdrowia w wybranych krajach europejskich 

Wykonywanie zawodów medycznych determinują regulacje prawe oraz czynniki 

społeczne, ekonomiczne, polityczne i etyczne [12]. Regulacja dostępu do określo-

nego zawodu zachodzi wówczas, kiedy państwo, na dowolnym ze szczebli admini-

stracyjnych, wprowadza prawno-administracyjne ograniczenia dla osób, które są 

zainteresowane wykonywaniem określonego zawodu. Prawnie określonym ograni-

czeniem może być przede wszystkim obowiązek posiadania określonego wykształ-

cenia, obowiązek zdania egzaminu państwowego, potwierdzającego przygotowanie 

do wykonywania zawodu lub odbycie obowiązkowego stażu zawodowego [12].  

3.1. Dietetyk we Francji 

We Francji zawód dietetyka uznawany jest za profesję medyczną oraz podlega 

jasno określonym ustawowym regulacjom prawnym, które przede wszystkim 

narzucają wymóg rejestracji dietetyków w celu zagwarantowania jednolitych, 

profesjonalnych kompetencji przedstawicieli tej grupy zawodowej. Bezprawne 

posługiwanie się tytułem zawodowym dietetyka podlega we Francji sankcjom 
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prawnym [6]. Association Francaise des Dieteticiens Nutritionnistes (Francuskie 

Stowarzyszenie Dietetyków) narzuca konieczność posiadania wykształcenia na 

poziomie minimum studiów licencjackich z zakresu dietetyki, dla osób rejestrujących 

się w stowarzyszeniu i rozpoczynających pracę w zawodzie [12]. Jak podaje 

Association Francaise des Dieteticiens Nutritionnistes zdecydowana większość 

praktykujących dietetyków we Francji znajduje zatrudnienie w szpitalach, świad-

czących usługi publicznej opieki zdrowotnej. Drugie pod względem liczebności 

miejsce pracy to poradnie dietetyczne, obecne zarówno w sektorze publicznym, jak 

i prywatnym [13]. Według Association Francaise des Dieteticiens Nutritionnistes do 

głównych zawodowych zadań dietetyka należą czynności powiązane ze specjal-

nościami określonymi przez EFAD: udział w edukowaniu oraz reedukowaniu 

w zakresie żywienia pacjentów z chorobami dietozależnymi, tworzenie indywidualnych 

planów żywieniowych, które są dostosowane do potrzeb zdrowotnych pacjentów, 

w kontekście żywienia zbiorowego udział w ocenie i kontroli jakości żywienia 

zbiorowego, a w zakresie zdrowia publicznego – prowadzenie działalności prewen-

cyjnej w zakresie żywienia [13]. 

3.2. Dietetyk we Włoszech 

Również we Włoszech dietetyk jest zawodem medycznym, prawnie regulowanym, 

z tytułem zawodowym, który jest prawnie chroniony [6]. Jak podaje Associazione 

Nationale Dietisti (Państwowe Stowarzyszenie Dietetyków we Włoszech) decydowana 

większość dietetyków praktykujących we Włoszech jest zatrudniona w publicznym 

sektorze systemu opieki zdrowotnej, jednak coraz częściej dietetycy pracują również 

w placówkach publicznych (np. w administracji publicznej) oraz przemyśle żywno-

ściowym [14]. 

Posługiwanie się tytułem zawodowym dietetyka jest we Włoszech możliwe po 

osiągnięciu wykształcenia na poziomie studiów wyższych [12]. 

Według Associazione Nationale Dietisti dietetyk, pracujący w kraju, zajmuje się 

opracowywaniem, formułowaniem i wdrażaniem diet, zalecanych przez lekarza, po 

czym kontroluje wykonywanie zaleceń żywieniowych przez pacjenta. Na poziomie 

żywienia zbiorowego bada oraz opracowuje składy racji żywnościowych, niezbędnych 

do zaspokojenia potrzeb żywieniowych grup ludności i planuje organizację usług 

żywieniowych dla osób zdrowych i chorych. Prowadzi także działalność edukacyjną 

oraz informacyjną, która ma na celu upowszechnianie zasad prawidłowego 

odżywiania, umożliwiających osiągnięcie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia 

osób, społeczności i grup ludności [14]. 

3.3. Dietetyk w Wielkiej Brytanii 

W Wielkiej Brytanii dietetyk jest tytułem zawodowym, który jest prawnie 
chroniony, a bezprawne posługiwanie się tytułem zawodowym podlega sankcjom. 
Dietetyk jest to w Wielkiej Brytanii jedyny zawód, traktowany jako zawód medyczny, 
który posiada uprawnienia do przeprowadzania oceny, diagnozowania oraz postę-
powania terapeutycznego w problemach powiązanych z dietą i sposobem żywienia 
człowieka. Każdy pracujący w kraju dietetyk obligatoryjnie musi być zarejestrowany 
w Health and Care Professions Council (HCPC), oraz musi się legitymować 
dyplomem dietetyka, który jest uznawany przez krajowe przepisy [6]. Uzyskanie 
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tytułu zawodowego dietetyka jest możliwe po ukończeniu studiów wyższych, na 
poziomie co najmniej licencjackim [12]. Zdecydowana większość dietetyków, którzy 
są zatrudnieni Wielkiej Brytanii pracuje w National Health Service (NHS), tj. 
systemie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Drugim, co do 
liczebności miejscem pracy zawodowej dietetyków jest prywatny sektor opieki 
medycznej [15]. Warto odnotować, ze w Wielkiej Brytanii, na poziomie uregulowań 
prawnych, rozróżnia się dietetyka (dietitian) oraz żywieniowca (nutritionist), rozróż-
niając tym samym rolę dietetyka, jako profesjonalisty medycznego i pełnoprawnego 
członka zespołu terapeutycznego, specjalisty dietetyki klinicznej, oraz żywieniowca, 
który zawodowo jest powiązany przede wszystkim z działaniami z obszaru produkcji 
żywności o odpowiedniej jakości zdrowotnej [6]. The British Dietetic Association 
(Brytyjskie Stowarzyszenie Dietetyków) wskazuje ścisłe obszary aktywności 
zawodowej dietetyków pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to przede 
wszystkim doradztwo dietetyczne i żywieniowe, zarówno sektorze klinicznym, jak 
i ambulatoryjnym opieki medycznej. Brytyjscy dietetycy wybierają specjalizację 
zawodową i zajmując się wąską dziedziną dietetyki (np. żywieniem w chorobach 
endokrynologicznych, żywieniem w chorobach onkologicznych, itp.) wchodzą 
w skład zespołów terapeutycznych, leczących poszczególne jednostki chorobowe. 
Mogą także zajmować się działaniami administracyjnymi, takimi jak np. planowanie 
żywienia dla grup ludności czy kontrolowanie budżetu usług dietetycznych [15]. 

3.4. Dietetyk w Niemczech 

Także w Niemczech zawód dietetyka jest traktowany jako profesja medyczna, 
podobnie jak pielęgniarka, położna czy fizjoterapeuta. Bezprawne posługiwanie się 
tytułem zawodowym dietetyka podlega w Niemczech sankcjom prawnym, naj-
częściej jest to kara grzywny. Wykonywanie zawodu dietetyka jest możliwe po 
ukończeniu państwowej licencjonowanej szkoły [12].  Jak podaje Verband der 
Diatassistenten – Deutcher Bundesverband e. V. (Niemieckie Stowarzyszenie 
Dietetyków), dietetycy pracujący w Niemczech znajdują zatrudnienie przede wszyst-
kim w publicznym sektorze opieki zdrowotnej, tj. na oddziałach szpitalnych, 
w ośrodkach rehabilitacyjnych, opiece ambulatoryjnej lub prowadzą własną 
działalność gospodarczą z zakresu poradnictwa dietetycznego [16]. Zadania dietetyka 
niemieckiego są tożsame z zadaniami wskazanymi przez EFAD. Na poziomie działań 
z zakresu dietetyki klinicznej zadania dietetyka obejmują doradztwo dietetyczne 
i żywieniowe w sektorze klinicznym oraz ambulatoryjnym opieki zdrowotnej. Na 
poziomie żywienia zbiorowego dietetyk w Niemczech monitoruje praktyczną 
realizację dietetycznych środków terapeutycznych, uwzględniając przy tym 
określone wymogi prawne. Jest także odpowiedzialny za zarządzanie kuchnią 
dietetyczną, tj. planowanie żywienia, kalkulację kosztów oraz zakup towarów, 
a także prowadzenie szkoleń dla współpracującego z nim personelu. W obrębie 
działań z zakresu specjalności dietetyki zdrowia publicznego obszar działań dietetyka 
to także odpowiedzialność za opracowywanie, wdrażanie i ewaluację programów 
profilaktycznych z zakresu promocji prawidłowego żywienia. Niezmiernie ważną 
kwestią, nieporuszaną we wcześniej omawianych krajach, jest także działanie 
dietetyka w zakresie zarządzania zdrowiem w miejscu pracy oraz szkolenie 
pracowników sektora opieki zdrowotnej (np. pielęgniarek, czy lekarzy) w dziedzinie 
dietetyki [16].  
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4. Dietetyk w Polsce  

Niestety, sytuacja dietetyków w Polsce odbiega od sytuacji dietetyków w wyżej 
omówionych krajach Europy. Tytuł zawodowy dietetyka nie jest w Polsce prawnie 
chroniony, co skutkuje obecnością na rynku pracy wielu osób bez odpowiedniego 
wykształcenia i przygotowania praktycznego. Zawód dietetyka w Polsce nie jest 
precyzyjnie określony w obowiązujących przepisach prawa, jak ma to miejsce we 
wspomnianych krajach europejskich [12]. Brak odpowiednich aktów prawnych, 
regulujących wykonywanie zawodu dietetyka w Polsce, a tym samym brak 
jednolitych reguł, które określałyby dostęp do wykonywania zawodu utrudnia 
możliwość weryfikacji jakości kwalifikacji osób, które zajmują się poradnictwem 
dietetycznym [5]. Naraża to pacjentów na korzystanie z usług, świadczonych przez 
osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i praktyki klinicznej [12]. 
W Polsce nie różnicuje się specjalności w zawodzie dietetyka, zarówno na etapie 
kształcenia, jak i wykonywania zawodu. Nie ma też w przepisach prawa definicji 
zawodu dietetyka, ani kompleksowej ustawy regulującej wykonywanie zawodu. 
Trwające od dłuższego czasu prace, zmierzające do kompleksowego uregulowania 
w jednej ustawie poszczególnych zawodów medycznych, w tym zawodu dietetyka, nie 
zostały dotąd zakończone. Celem ustawy miałoby być przede wszystkim wprowa-
dzenie rozwiązań, zapewniających dostęp do wykonywania omawianego zawodu 
tylko profesjonalistom medycznym, przez poddanie warunków wykonywania 
zawodu jasno określonym restrykcjom prawnym [12]. 

Zasady zatrudniania dietetyków w systemie ochrony zdrowia w Polsce także 
pozostają kwestią sporną, czego konsekwencją jest niewielka ilość dietetyków 
zatrudnionych publicznym sektorze opieki zdrowotnej, w efekcie czego nie zapewnia 
się pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń z zakresu poradnictwa diete-
tycznego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa istnieje 
konieczność zatrudniania dietetyków jedynie na oddziałach: diabetologii, diabe-
tologii dziecięcej oraz w ramach opieki długoterminowej. Jak podaje Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego, z późniejszymi aktualizacjami, na oddziale diabetologii 
oraz diabetologii dziecięcej powinna być zatrudniona osoba przygotowana do 
wykonywania określonych świadczeń z zakresu dietetyki, w wymiarze minimum 1/2 
etatu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, leczenie 
dietetyczne należy do świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych, w ramach opieki długoterminowej. Istnieje jednak potrzeba 
zatrudniania dietetyków także na innych, niż diabetologiczne, oddziałach szpital-
nych, zarówno świadczących usługi medyczne dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Żywienie szpitalne jest integralną częścią procesu leczniczego i powinno odpo-
wiadać wzorcom prawidłowego żywienia oraz spełniać następujące funkcje: 
pokrywać zapotrzebowanie pacjenta na energię i wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze, powinno również spełniać funkcję edukacyjną, czyli przedstawiać 
pacjentom promowany sposób żywienia, adekwatny do stanu zdrowia, pokazywać 
możliwości jego praktycznej realizacji. Powinno także umożliwiać identyfikację 
pacjentów z zaburzeniami stanu odżywienia, tj. pacjentów niedożywionych lub 
zagrożonych niedożywieniem oraz pacjentów z nadmierną masą ciała lub zagro-
żonych nadwagą lub otyłością [17]. W świetle obowiązujących przepisów prawa nie 
ma obowiązku powoływania zespołów żywieniowych w szpitalu. Jednak zgodnie 
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decyzją Ministerstwa Zdrowia od 1 stycznia 2012 roku istnieje obowiązek oceny 
stanu odżywiania pacjentów przyjmowanych do szpitala. Każdy pacjent przyjęty do 
szpitala ma być poddany ocenie aktualnego stanu odżywienia oraz ocenie ryzyka 
niedożywienia. Zadaniem zespołu żywieniowego jest rozpoznanie pacjentów 
zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, dokonywanie przesiewowych 
i pogłębionych ocen stanu odżywienia, czyli szczegółowych badań parametrów stanu 
metabolicznego, stanu odżywienia oraz czynności ustroju. Ocena ta ma dotyczyć 
wszystkich pacjentów przyjmowanych do leczenia. Zgodnie z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia szpital ma do dyspozycji 2 testy do wyboru – skala SGA i skala 
NRS 2002. Wyniki badań zespołu powinny być integralną częścią historii choroby 
oraz modyfikować żywienie pacjentów [5].  

5. Podsumowanie 

Dietetycy w Polsce nie są lub są w bardzo ograniczonym stopniu integralną 
częścią systemu ochrony zdrowia. Pełne włączenie tej grupy zawodowej do systemu 
powinno zostać zainicjowane uregulowaniem sytuacji prawnej w aspekcie posługi-
wania się tytułem zawodowym dietetyka, a następnie sporządzeniem rejestru osób, 
które wykonują zawód dietetyka, po uprzedniej weryfikacji uprawnień, wynika-
jących z poziomu wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Docelowym 
działaniem powinno być upowszechnienie korzystania z usług dietetyka oraz 
zwiększenie dostępności usług dietetycznych na zasadzie bezpłatnego do świadczeń 
w zakresie profilaktyki i/lub leczenia dietetycznego, czego konsekwencją będzie 
poprawa stanu zdrowia jednostek i populacji. Zmiany dotyczące uregulowań 
prawnych i usytuowania zawodu dietetyka, szczególnie w publicznym sektorze 
systemu opieki zdrowotnej, powinny nieść za sobą także merytoryczne podstawy do 
kontraktowania świadczeń dietetycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co 
także zwiększyłoby dostęp pacjentów do porady żywieniowej na odpowiednim 
poziomie [12]. Właściwe umiejscowienie dietetyka w systemie ochrony zdrowia jest 
jednym z elementów niezbędnej funkcjonalno-organizacyjnej restrukturyzacji 
polskiego systemu [12]. Zbilansowanie diety, czyli dostarczenie organizmowi 
wszystkich niezbędnych wartości odżywczych i energii, przy udziale dietetyka, 
przyczynia się do zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych 
jednostki oraz umożliwia osiągnięcie pełni rozwoju fizycznego i psychicznego, co 
zapewnia odpowiednią odporność na choroby oraz wspomaga zachowanie 
sprawności aż do późnej starości [18]. 
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Europejskie modele partycypacji dietetyków w systemach ochrony zdrowia 

Sreszczenie 
Obecność wykwalifikowanych dietetyków w systemie ochrony zdrowia gwarantuje zapewnienie 
pacjentom opieki żywieniowej na odpowiednim poziomie, w tym otrzymanie adekwatnej porady 
dietetycznej z zakresu profilaktyki i/lub leczenie zakaźnych chorób przewlekłych. W 22 krajach UE, 
w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i we Włoszech zawód dietetyk jest traktowany 
jako zawód medyczny, a wykonywanie tego zawodu podlega ustawowym regulacjom prawnym, które 
narzucają wymóg rejestracji dietetyków w celu zagwarantowania jednolitych, profesjonalnych kom-
petencji przedstawicieli tej grupy zawodowej, a bezprawne posługiwanie się tym tytułem zawodowym 
podlega sankcjom prawnym. Obecną pozycję zawodu dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia 
uregulowano w sposób dalece niewystarczający. W Polsce istnieje konieczność przyjęcia między-
narodowej definicji terminu „dietetyk”, standaryzacji kształcenia w tym zawodzie lub weryfikacji kwa-
lifikacji zawodowych posiadanych przez adeptów zawodu oraz kształcenia ustawicznego przedsta-
wicieli tego zawodu. Jakość usług świadczonych przez dietetyków powinna podlegać kontroli, w celu 
weryfikacji kompetencji zawodowych osób posługujących się tym tytułem. W pracy omówiona została 
sytuacja dotycząca wskazanych zagadnień w Polsce oraz wybranych krajach UE, a także przedstawiono 
pożądane rozwiązania prawne, dotyczące wykonywania zawodu dietetyk w Polsce w odniesieniu do 
wybranych, europejskich modeli partycypacji dietetyków w systemach ochrony zdrowia. 
Słowa kluczowe: dietetyk, system ochrony zdrowia, zawód medyczny. 

European models of participation of dietitians in healthcare systems 

Abstract 
The presence of qualified dietitians in the healthcare system provides patients with nutritional care at the 
appropriate level including obtaining adequate dietetic consultancy from the scope of prevention and/or 
treatment of chronic non-communicable diseases. In 22 EU countries, including Great Britain, 
Germany, France and Italy, dietitian is regarded as a medical profession and practising this profession is 
subject to statutory and legal regulations which impose on dietitians a registration requirement to ensure 
unified, professional expertise of all the representatives of this professional group and illegal practising 
under this professional title is punishable by law. The current position of a profession of dietitian in 
Polish healthcare system has been regulated in a highly inadequate way. In Poland tere is a need to 
adopt the international definition of the term ‘dietitian’ as well as to standardize the process of education 
in this profession or to verify professional qualifications of the entrants to dietetics and the need for 
lifelong learning in this area for dietitians. The quality of service provided by dietitians should be 
subject to control in order to verify professional competence of the people who use the title of dietitian. 
This study outlines the situation concerning the above issues in Poland and in some chosen EU 
countries. It also presents the desirable legal solutions concerning practising the profession of dietitan in 
Poland with reference to some chosem European models of particiaption of dietitians in healthcare 
systems. 
Keywords: dietitian, healthcare systems, medical profession. 
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Edukacja zdrowotna  

w kontekście szkół promujących zdrowie 

1. Wprowadzenie 

Zdrowie i jego interdyscyplinarny charakter nierozerwalnie łączą się z edukacją. 

Zdobywanie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie elementów 

kształtujących zdrowie staje się przedmiotem edukacji na różnych szczeblach 

nauczania. Edukacja umożliwia człowiekowi poszerzanie horyzontów i zdobywanie 

umiejętności do prawidłowego funkcjonowania oraz zarządzania własnym 

zdrowiem. Sprzyja dokonywaniu wyborów, które pozytywnie wpływają na jakość 

zdrowia i życia [1, 2]. Zgodnie z założeniami Karty Ottawskiej, zdrowie jest m.in. 

zasobem, czy dobrem, którym każda jednostka w znacznym stopniu zarządza 

indywidualnie [3]. Indywidualizm zarządzania zdrowiem jest w tym wypadku 

przedmiotem analizy koncepcji krytycznego myślenia i rozwoju odpowiedzialności 

za własne zdrowie wśród młodzieży, które szczegółowo opisano w dalszej części 

rozdziału [4, 5]. Kształtowanie u młodzieży prawidłowej hierarchii wartości 

w kwestii zdrowia ma niebagatelne znaczenie dla zachowań zdrowotnych 

podejmowanych w dorosłości, dlatego kluczową rolę w życiu człowieka odgrywa 

edukacja zdrowotna. Dzięki niej, młody człowiek wkraczając w okres dorosły 

powinien umieć dokonywać trafnych wyborów, podejmować decyzje pozytywnie 

wpływające na styl życia [6, 7]. Kształtowanie postaw i edukacja zdrowotna ma 

swoje miejsce w procesie wychowania. To właśnie rodzice są pierwszymi 

nauczycielami i propagatorami zachowań zdrowotnych. Placówki oświatowe 

kontynuują ten proces wraz z rozpoczęciem edukacji szkolnej [8-10].  

2. Edukacja zdrowotna 

Realizacja zagadnień edukacyjnych wśród młodzieży pod względem 

instytucjonalnym leży w kompetencjach szkoły. Ustawa o szkolnictwie nakłada na 

dzieci i młodzież do 18 r.ż. obowiązek edukacyjny. Szkoła jest miejscem 

intensywnej nauki i rozwoju. Obok środowiska rodzinnego to właśnie szkoła uczy 

prawidłowych postaw wobec życia. Ten rodzaj edukacji realizowany jest na 

podstawie polskiego prawodawstwa, na mocy którego szkoły mają obowiązek 

realizacji działań profilaktycznych [11-13]. Każda szkoła zobligowana jest do dbania 

o prawidłowy rozwój dzieci, co zostało usankcjonowane w 2002 r. poprzez ustawę 
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[14], która nakłada na placówkę wychowawczą obowiązek opracowania i wdrożenia 

„szkolnego programu profilaktyki”.  

Określone zostały również dwa główne kierunki wyjściowe dla profilaktyki 

szkolnej: 

 profilaktyka winna wynikać ze świadomości niepowodzeń w realizacji działań 

wychowawczych, co wskazuje na gotowość środowiska wychowawczego do 

adekwatnej oceny efektów wychowania i ponoszenia odpowiedzialności za 

wyniki swojej pracy w pełni świadomie, 

 profilaktyka winna wynikać ze świadomości zagrożeń dla prawidłowego procesu 

wychowawczego, które często tkwią w rodzinie, lokalnej społeczności, grupie 

rówieśniczej i samej szkole, czyli szeroko rozumianym społeczeństwie [15]. 

Edukacja i zdrowie są ze sobą nieodzownie powiązane. Zdrowie sprzyja edukacji, 

a edukacja sprzyja zdrowiu. Związek edukacji i zdrowia obejmuje trzy zjawiska:  

 edukacja, jako zasób dla zdrowia. Wyższy poziom wykształcenia sprzyja 

podejmowaniu prawidłowych postaw zdrowotnych i prowadzeniu zdrowego 

stylu życia, dzięki czemu u osób lepiej wykształconych obserwuje się niższą 

zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób przewlekłych; 

 zdrowie, jako zasób dla edukacji Możliwość podjęcia edukacji szkolnej bez 

odpowiedniego stanu zdrowia jest ograniczona. Zdrowy i prawidłowo 

funkcjonujący organizm zapewnia dyspozycyjność i predyspozycje do dobrego 

przyswajania wiedzy; 

 czynniki wpływające na zdrowie i edukację są podobne – zarówno zdrowie, jak 

i możliwości edukacyjne zależą w głównej mierze od środowiska rodzinnego 

i rówieśniczego, warunków społeczno-ekonomicznych oraz szkoły [12, 16, 17]. 

Związek edukacji i zdrowia w dzieciństwie oraz jego wpływ na dorosłe życie 

przedstawia schemat zaproponowany przez Shurcke i de Paz Nievies w 2011 roku.  

W 2008 roku przeprowadzono reformę, dzięki której do podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w szkole na stałe wpisano zagadnienia dotyczące edukacji 

zdrowotnej, jako ważnego działania kształtującego nawyk dbałości o zdrowie własne 

i innych ludzi. Wspomniana reforma miała również na celu nabycie przez uczniów 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Edukacja zdrowotna jest 

procesem, stanowi wsparcie i uzupełnienie dla wychowania fizycznego wiodącego 

główną rolę w edukacji zdrowotnej, jest również fundamentem szkolnych progra-

mów profilaktyki. Każde dziecko ma prawo do edukacji zdrowotnej na równym 

poziomie z edukacją szkolną [12, 16, 17, 19, 20]. 

Edukacja zdrowotna ma wymiar holistyczny. Jest całościowym ujęciem potrzeb 

edukacyjnych, tak jak całościowo ujmowane jest zdrowie jednostki (mniejsza całość) 

i społeczeństwa (większa całość). Edukacja zdrowotna obejmuje wszystkie aspekty 

zdrowia: fizyczny, psychiczny, emocjonalny, społeczny, duchowy i seksualny. 

Prowadzenie edukacji zwiększa świadomość w zakresie zdrowia, jego determi-

nantów oraz wpływu na obecne i przyszłe życie. Wprowadzenie zmian w świado-

mości ludzkiej w zakresie tylko jednego aspektu zdrowia powoduje powstanie zmian 

we wszystkich pozostałych. Edukacja zdrowotna ma charakter zmian łańcuchowych. 

Najważniejszym elementem edukacji jest kształtowanie stylu życia, który zgodnie 

z koncepcją pól Lalonde’a w znacznym stopniu oddziałuje na zdrowie. Jedynie 
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holistyczne rozumienie i realizowanie edukacji zapewnia gwarancję jej skuteczności. 

Obszary edukacji zdrowotnej uległy zmianie na przestrzeni lat. Dotychczas skupiały 

się wokół zdrowia fizycznego i zasad prawidłowej higieny. Współcześnie, obejmuje 

również zdrowie psychospołeczne i rozwijanie umiejętności życiowych. Najważ-

niejszymi cechami edukacji dzieci i młodzieży jest m.in.: 

 ujęcie wszystkich aspektów zdrowia: fizycznego, społecznego i psychicznego; 

 prowadzenie edukacji w różnych okolicznościach, zarówno formalnych, jak 

i nieformalnych; realizacja jej założeń w ramach programowych w szkołach 

oraz innych instytucjach; 

 budowanie wzorców wśród osób dorosłych: rodzice, nauczyciele i inne 

autorytety; 

stworzenie w szkołach odpowiednich warunków do praktykowania zachowań 

zdrowotnych. 

 
Rysunek 1 Schemat zależności pomiędzy edukacją i zdrowiem [18] 

Kluczowymi umiejętnościami życiowymi jest podejmowanie decyzji, rozwój 

krytycznego myślenia oraz kierowanie sobą (w tym poczucie własnej i hierarchia 

wartości oraz samoświadomość) [12, 13, 17]. Pojęcie krytycznego myślenia po raz 

pierwszy przedstawiono w książce „Thought and Knowledge” z 1996 r. Koncepcja 
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swoje uregulowania znalazła w formie Narodowego Planu Działania na Rzecz Dzieci 

„Polska dla Dzieci”. Jednym z głównych obszarów działań dla poprawy sytuacji 

dzieci jest zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji, a w tym rozwijanie u dzieci 

krytycznego i twórczego myślenia. Pojęciem tym, autorka określa „posługiwanie się 

umiejętnościami poznawczymi i strategiami, które podwyższają prawdopodo-

bieństwo otrzymania wyniku pożądanego ze względu na przyjęte kryteria” [4]. Jak 

podaje literatura, myślenie to angażowane jest w rozwiązywanie problemów, 

wnioskowanie, szacowanie prawdopodobieństwa i podejmowanie decyzji. Posiada 

też kilka charakterystycznych cech, jak: racjonalność, konsekwencja i zorientowanie 

na cel. Wykorzystanie krytycznego myślenia w edukacji zdrowotnej jest bardzo 

pożądanym czynnikiem wspomagającym.  

Myślenie krytyczne obejmuje pięć grup umiejętności: 

 rozumowanie na materiale werbalnym – związane jest z rozumieniem relacji 

między językiem a myśleniem, stanowi umiejętność niezbędną do sprawnego 

posługiwania się językiem; 

 analizowanie argumentów – są to umiejętności niezbędne do budowania 

argumentów oraz oceny tego, jak dobrze przesłanki i dowody wspierają 

wniosek. Podłożem tych umiejętności jest rozumowanie dedukcyjne; 

 testowanie hipotez – obejmuje wykorzystywanie w myśleniu naukowym, przede 

wszystkim umiejętności: zbierania obserwacji, formułowania hipotez, 

posługiwania się zebranymi informacjami w celu potwierdzenia lub odrzucenia 

i słuszności; 

 radzenie sobie z prawdopodobieństwem i niepewnością – to umiejętności 

niezbędne do rozumienia prawdopodobieństwa, szacowania go oraz działania 

w sytuacjach niepewnych, o charakterze probabilistycznym. 

 podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów – obejmuje wykorzys-

tywanie w sytuacjach wyboru i problemowych takich umiejętności, jak: 

definiowanie i redefiniowanie problemów, generowanie i ocena rozwiązań, 

planowanie działania, przewidywanie i analiza potencjalnych efektów [5]. 

Rozwój umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży ma istotne znaczenie 

w życiu dorosłym, dlatego rodzice oraz instytucje edukacyjno-wychowawcze powinny 

wspierać i dążyć do stałego rozwoju tych umiejętności [21]. Edukacja osobista, 

społeczna i zdrowotna (realizowane w szkołach w Wielkiej Brytanii i Irlandii) 

stanowią podstawę szkolnych programów profilaktyki. 

3. Rozwój koncepcji Szkół Promujących Zdrowie 

Szkoła jest miejscem intensywnej nauki i rozwoju, w której edukacja zdrowotna 

odbywa się na czterech poziomach: klasa, środowisko szkolne, środowisko lokalne 

i globalne [12, 13]. Ustawodawca zobligował środowiska szkolne do realizacji 

zagadnień edukacji zdrowotnej za pomocą systemowych rozwiązań: szkolnego 

zestawu programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb szkoły – szkolnego programu profilaktyki (w skrócie: 

spp). Szkoły na podstawie potrzeb zdiagnozowanych we własnym otoczeniu tworzą 

i realizują programy profilaktyczne kierowane do uczniów. Diagnoza zapotrzebo-

wania na profilaktykę w środowisku szkolnym pozwala ukierunkować edukację na 

ściśle określony cel, zapewniając skuteczność i optymalizację działań. Programy 
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stały się podstawą edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, dlatego tak istotne 

jest, aby opierały się na fachowej i naukowej wiedzy, która sprzyja poprawie stanu 

zdrowia. Rozwój cywilizacyjno-społeczny powoduje kumulację czynników 

wpływających na stan zdrowia. Z jednej strony są to szanse i możliwości, a z drugiej 

zagrożenia, z jakimi, na co dzień zmaga się młodzież. Edukacja za pomocą 

programów profilaktycznych ma na celu rozwój i wspomaganie prawidłowych 

procesów decyzyjnych, związanych m.in. z aktywnością fizyczną i prawidłowym 

odżywianiem. Pomimo, iż realizacja spp jest obligatoryjna i powinna wynikać ze 

świadomości potrzeb zdrowotnych uczniów, w zdecydowanej większości szkół nie 

ma możliwości weryfikacji skuteczności programów, gdyż pracownicy nadzoru 

pedagogicznego nie monitorują i nie dokonują oceny ich realizacji. Sytuacja ta 

wynika z faktu, iż programy nie podlegają zewnętrznej ewaluacji. Niestety 

przeprowadzona przez NIK w 2013 r. kontrola szkolnych programów profilaktyki 

wykazała ich niską skuteczność, ze względu na coroczne powielanie tych samych 

treści bez ponownej analizy i diagnozy zapotrzebowania. Kontrolowane szkoły nie 

wykazały odpowiedniego poziomu realizacji programów oraz nie skorzystały 

z rozwiązań o udowodnionej skuteczności. 65% kontrolowanych szkół, których 

programy ukierunkowane zostały na przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, nie 

uwzględniało działań bezpośrednio celujących w ten problem [22, 17].  

Edukacja zdrowotna prowadzona w szkołach (ważnych siedliskach dla zdrowia) 

stała się podstawą do pójścia o krok dalej w szerzeniu i propagowaniu jej zagadnień 

w środowisku uczniowskim i pedagogicznym. Na tej podstawie utworzono 

w Europie szkoły promujące zdrowie. I. Young i T. Williams – twórcy i propagatorzy 

szkół promujących zdrowie zauważyli, że jeśli edukacja zdrowotna pobierana 

w szkole nie jest wzmacniana w środowisku lokalnym, nie przynosi oczekiwanego 

efektu. Transfer wiedzy i umiejętności w tym zakresie ma niebanalne znaczenie. 

Obecność trzech płaszczyzn życia ucznia: rzeczywistej, medialnej i wirtualnej 

odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw zdrowotnych i zdobywaniu 

umiejętności życiowych przez dzieci i młodzież. O ile na świat wirtualny i medialny 

szkoła nie ma wpływu, o tyle rzeczywistość może być przez nią modyfikowana. 

Wykorzystanie aktualnie dostępnych rozwiązań technologicznych może ułatwić 

przekazywanie prawidłowych nawyków, budowanie prozdrowotnej hierarchii 

wartości, a co za tym idzie tworzenie przyszłych wzorców dla kolejnych pokoleń 

dzieci i młodzieży [12, 16, 20]. Koncepcja Szkoły Promujące Zdrowie (SzPZ) 

powstała w 1989 r. Opisano ją w raporcie „Zdrowa szkoła” wydanym przez 

Światową Organizację Zdrowia.  

W latach 1992-1995 Polska, podobnie jak Czechy, Węgry i Słowacja brała udział 

w trzyletnim pilotażowym projekcie wdrażającym założenia, co zaowocowało już 

w początkowej fazie realizacji (w 1992 r.) upowszechnieniem koncepcji, poprzez 

utworzenie przez WHO, Radę Europy (RE) i Komisję Europejską (KE) Europejskiej 

Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ). Otrzymane wyniki ewaluacji pilotażu 

przyczyniły się do dynamizacji ruchu SzPZ w Polsce i Europie oraz rozwoju działań 

na innych kontynentach. W 2007 r. Sieć została przekształcona w sieć Szkoły dla 

Zdrowia w Europie. Inicjatywa ta jest najdłużej prowadzoną i wciąż rozwijaną 

spośród wszystkich długofalowych, skoordynowanych, systemowych i dobrowolnych 

inicjatyw [12, 16, 23, 20].  
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Polska, jako jedno z siedmiu pierwszych państw przyjęta została do Europejskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ). Działania przygotowujące do rozpo-
częcia realizacji projektu w naszym kraju podjęto już w 1991 r. Dawne 
województwo ciechanowskie było pierwszym, w którym utworzono wojewódzką 
sieć szkół promujących zdrowie (1992 r.), wśród 14 chętnych szkół. Począwszy od 
2006 roku, wszystkie województwa w kraju weszły do programu, dając tym samym 
przykład dla pozostałych krajów z sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (School for 
Health in Europe – SHE). Rozwój oddolnego ruchu SzPZ w Polsce był wynikiem 
potrzeby tworzenia lepszych warunków w szkołach. Idea szkół promujących zdrowie 
na dobre wpisana została do ram programowych nauczania w Polsce. Na podstawie 
porozumienia z 2009 r. o współpracy między MEN a MZ i MSiT ws. promocji 
zdrowia i profilaktyki, przedsięwzięto środki wspierające inicjatywę SzPZ na terenie 
kraju. Wsparcie i potrzebę upowszechnienia koncepcji ujęto również w Narodowym 
programie Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020. Żaden z pozostałych krajów biorących 
udział w programie nie posiada tak dobrze rozbudowanej struktury regionalnej jak 
Polska, w której ok. 3300 szkół i przedszkoli uczestniczy w działaniach systemo-
wych. Rozwiązania w zakresie realizacji i wsparcia inicjatywy na poziomie 
instytucjonalnym są unikatowe w całej Europie [12, 16, 17, 20].  

4. Tworzenie i realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie  

Zgodnie z koncepcją systemową sieci SzPZ, nie ma jednej sztywnej i odgórnie 
ustalonej definicji SzPZ. Każdy z krajów członkowskich otrzymał dowolność 
w tworzeniu definicji opierając się o wewnętrzne systemy nauczania oraz lokalne 
uwarunkowania środowiskowe. W Polsce definicja SzPZ przyjęta została w 2015 r. 
i obejmuje całokształt działań szkoły i środowiska lokalnego. Poradnik pod redakcją 
Woynarowskiej (2016) przedstawia obowiązującą w naszym kraju definicję: „Szkoła 
promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecz-
nością lokalną:  

 systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające 
zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 

 wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości 
o zdrowie przez całe życie” [16]. 

Aktualny model SzPZ bazuje na trzech poziomach: warunków tworzenia, głównych 
obszarach działań i oczekiwanych efektach. Model ten w wersji graficznej 
przedstawiono poniżej. 

Koncepcja SzPZ obejmuje cztery standardy: 

 „Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu 
społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz 
skuteczności i długofalowości tych działań; 

 Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów; 

 Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności 
działań w tym zakresie; 

 Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopo-
czuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy 
z rodzicami” [16]. 
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Rysunek 2. Model Szkoły Promującej Zdrowie [24] 

Pierwsze efekty realizacji programu SzPZ widoczne są po 5-7 latach jego 

realizacji. W tym czasie dokonuje się zmiana podejścia i świadomości środowiska 

oraz przyjęcie i akceptacja proponowanych rozwiązań. Zgodnie z założeniami SHE 

i fundamentami przyjętymi w SzPZ, istnieje sześć czynników, które warunkują 

skuteczność wdrażania i powodzenie realizacji programu w szkole: 

 „Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie; 

 Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności szkolnej; 

 Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji 

zdrowia; 

 Planowanie działań i ich ewaluacja; 

 Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi 

celami i zadaniami szkoły; 

 Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami” [16]. 

Jak już wspomniano, tworzenie SzPZ jest procesem. Do sieci SzPZ nie można 

wejść bez wcześniejszego przygotowania. Przystąpienie do programu poprzedzone 

jest okresem przygotowawczym, który składa się z czterech etapów: diagnoza, 

planowanie działań i ewaluacja, realizacja planu działania oraz ewaluacja wyników. 

W początkowym okresie przygotowawczym dokonuje się głębokiej analizy zapotrze-

bowania i diagnozy aktualnego stanu środowiska szkolnego. Kolejne lata realizacji 

składają się z uaktualnionej diagnozy i obejmują wszystkie cztery etapy ujęte 

w okresie przygotowawczym. Program SzPZ jest powtarzającym się cyklem działań, 

rozpoczynającym się z każdym kolejnym rokiem szkolnym.  
Utworzenie w wybranym ośrodku szkolnym SzPZ jest długotrwałym procesem, 

wymagającym zaangażowania do działania (poza środowiskiem szkolnym) również 
środowiska lokalnego. Wsparcie działań ze strony innych instytucji jest niezwykle 
ważne dla powodzenia i przebiegu zmian niezbędnych do wprowadzenia zarówno 
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pod względem logistycznym, jak i w świadomości środowiska szkolnego i pedago-
gicznego. W Polsce wsparcie instytucjonalne odbywa się na dwóch poziomach: 
krajowym i wojewódzkim.  

Na poziomie krajowym działania SzPZ koordynowane są przez Krajowego 
Koordynatora i Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole przy Ośrodku Rozwoju 
Edukacji (ORE) na podstawie porozumienia z 2009 roku między wspomnianymi już 
wcześniej ministerstwami oraz NPZ na lata 2016-2020. Koordynator Krajowy 
powoływany jest przez Ministra Edukacji Narodowej i reprezentuje Polskę w sieci 
Szkół dla Zdrowia w Europie. Jego zadaniami są również m.in. udzielanie wsparcia 
wojewódzkim koordynatorom, prowadzenie szkoleń na niższym szczeblu działań 
oraz opiniowanie wniosków składanych przez szkoły o nadanie Krajowego 
Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie [16].  

Na poziomie wojewódzkim, działania i ich realizację koordynuje Koordynator 
wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie oraz Wojewódzki zespół wspierający 
szkoły promujące zdrowie. Poziom wojewódzki jest najistotniejszą strukturą 
wspierającą SzPZ. Koordynator wojewódzki funkcjonuje na mocy powołania przez 
kuratora oświaty, które wydawane jest w porozumieniu z instytucjami oraz organi-
zacjami wchodzącymi w skład zespołu wspierającego SzPZ. Wojewódzki zespół 
wspierający jest partnerską organizacją resortu edukacji, zdrowia i innych jednostek 
działających na rzecz zdrowia na danym obszarze. Koordynator wojewódzki ma 
w swoich kompetencjach, mi.in. propagowanie idei SzPZ w regionie oraz 
przyjmowanie do sieci nowych szkół, współpracę z Wojewódzkim zespołem, 
nadawanie i odnawianie wojewódzkiego certyfikatu szkoła promująca zdrowie (co 5 
lat), jak również wydawanie szkołom rekomendacji do otrzymania Krajowego 
Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Na tym poziomie tworzy się również 
wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie (formacje posiadające nieformalny 
charakter i nieposiadające struktury organizacyjnej), których celem jest wzajemne 
wsparcie oraz wymiana doświadczeń. Przystąpienie do wojewódzkiej sieci jest 
dobrowolne i nieobligatoryjne pod kątem realizacji programu SzPZ.  

Okres poprzedzający przystąpienie do wojewódzkiej sieci nie może być krótszy 
niż rok. W tym czasie szkoła musi spełnić kilka warunków:  

 Nawiązać kontakt z koordynatorem wojewódzkim/rejonowym sieci SzPZ; 

 Odbyć i przeprowadzić szkolenia wśród pracowników szkoły (pedagodzy, 
pielęgniarka szkolna) w zakresie zasad tworzenia i realizacji programu; 

 Uzyskać zapewnienie dyrektora szkoły i członków społeczności szkolnej 
o gotowości do uczestnictwa i realizacji programu (min. 60% pozytywnych 
odpowiedzi wśród ogółu badanych); 

 Dokonać oceny możliwości spełnienia, co najmniej jednego z czterech 
standardów SzPZ; 

 Przygotować (na podstawie diagnozy) plan działania dla jednego z priory-
tetowych problemów szkolnych; 

 Otrzymać pisemną pozytywną opinię rady pedagogicznej na uczestnictwo 
w sieci SzPZ. 

Decyzja o przyjęciu do sieci zapada po konsultacji z wojewódzkim zespołem 
wspierającym na podstawie dokumentów wymaganych do złożenia przed 
przystąpieniem do sieci [16]. 
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5. Podsumowanie 

Dzieci i młodzież są grupą o szczególnych potrzebach edukacyjnych, gdyż 

w wieku szkolnym kształtują się wszystkie postawy, które rzutują na całe dorosłe 

życie. Obowiązek edukacyjny pod względem instytucjonalnym spoczywa na 

szkołach. Punktem wyjściowym do realizacji edukacji zdrowotnej stały się przepisy 

podstawy programowej kształcenia ogólnego, które zaliczyły edukację zdrowotną do 

ważnych zadań szkoły, dzięki którym tworzy się środowisko sprzyjające zdrowiu, 

warunkujące zdobywanie umiejętności do dbania o zdrowie. Wychodząc naprzeciw 

wymogom ustawowym, szkoły zobligowane są do realizacji edukacji zdrowotnej 

w postaci szkolnych programów profilaktyki, które co do zasady opierają się na 

działaniach ukierunkowanych na potrzeby zdiagnozowane w środowisku szkolnych. 

Niestety, jak wykazała kontrola NIK, jest to tylko założenie teoretyczne, gdyż 

większość kontrolowanych szkół wykazała bardzo niską skuteczność realizacji 

programów oraz brak ewaluacji i aktualizacji potrzeb edukacyjnych poprzez 

ponowną diagnozę. 

Bardzo ważną inicjatywą wpierającą rozwój edukacji zdrowotnej było utworzenie 

w 1989 r. programu szkoły promującej zdrowie. Polska, jako jedno z czterech 

pierwszych państw uczestniczyła w 3-letnim pilotażowym projekcie, który od 2006 r. 

na stałe wpisał się w dobrą praktykę zagadnień edukacji zdrowotnej w naszym kraju. 

Polska stała się w tym zakresie państwem wzorcowym i modelowym dla pozostałych 

krajów UE. 

Przystąpienie do sieci Szkół Promujących Zdrowie, jest procesem długotrwałym 

i pracochłonnym. Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego jakość kształcenia 

w zakresie edukacji zdrowotnej poprzedzone jest rocznym okresem przygotowaw-

czym, w którym dokonuje się szczegółowej diagnozy zapotrzebowania, planowania 

i ewaluacji działań, realizacji i ewaluacji wyników. Kolejne lata, to ponowna 

(coroczna) diagnoza zapotrzebowania oraz wszystkie pozostałe etapy okresu 

przygotowawczego. 

Prawidłowa i skuteczna realizacji edukacji zdrowotnej wymaga zaangażowania 

do działania wszystkich środowisk życia ucznia: szkolnego, rodzinnego oraz 

lokalnego. Transfer wiedzy i umiejętności zdrowotnych zdobytych w szkole ma 

niebagatelne znaczenia dla powodzenia realizacji założeń edukacji w kontekście 

szkół promujących zdrowie. Jeśli edukacja zdrowotna pobierana w szkole nie 

zostanie wzmocniona w środowisku lokalnym, nie przyniesie oczekiwanego efektu. 
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Edukacja zdrowotna w kontekście szkół promujących zdrowie 

Streszczenie  

Zdrowie i jego interdyscyplinarny charakter nierozerwalnie łączą się z edukacją. Zdobywanie wiedzy 

i podnoszenie świadomości w zakresie elementów kształtujących zdrowie stała się przedmiotem 

edukacji na różnych szczeblach nauczania. Edukacja umożliwia człowiekowi poszerzanie horyzontów 

i zdobywanie umiejętności do prawidłowego funkcjonowania oraz zarządzania własnym zdrowiem. 

Sprzyja dokonywaniu wyborów, które pozytywnie wpływają na jakość zdrowia i życia.  

Celem pracy była próba przedstawienia aktualnego stanu wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej 

realizowanej z udziałem szkół promujących zdrowie. Pracę przygotowano w oparciu o krytyczną 

analizę literatury przedmiotu, z uwzględnieniem pozycji krajowych i międzynarodowych. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż kształtowanie postaw i edukacja zdrowotna ma swoje miejsce 

w procesie wychowania. Placówki oświatowe kontynuują ten proces wraz z rozpoczęciem edukacji 

szkolnej. Szkoła jest miejscem intensywnej nauki i rozwoju. Obok środowiska rodzinnego to właśnie 

szkoła uczy prawidłowych postaw wobec życia. Ten rodzaj edukacji realizowany jest na podstawie 

polskiego prawodawstwa, na mocy którego szkoły mają obowiązek realizacji działań profilaktycznych. 

Edukacja zdrowotna prowadzona w szkołach stała się podstawą w szerzeniu i propagowaniu jej 

zagadnień w środowisku uczniowskim i pedagogicznym. Na tej podstawie utworzono w Europie szkoły 

promujące zdrowie. Twórcy i propagatorzy szkół promujących zdrowie zauważyli, że jeśli edukacja 

zdrowotna pobierana w szkole nie jest wzmacniana w środowisku lokalnym, nie przynosi oczekiwanego 

efektu. 

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, szkoła promująca zdrowie. 

Health education in the context of the health promoting school 

Abstract 

Health and its interdisciplinary nature are inextricably linked with education. Acquiring knowledge and 

raising awareness about the elements that shape health is the subject of education at various levels of 

education. Education enables people to broaden their horizons and acquire skills to function properly and 

manage their own health. It favors making choices that positively affect the quality of health and life. 

The aim of the study was to present the current state of knowledge in the field of health education 

provided with the participation of health promoting schools. The work was prepared on the basis of 

a critical analysis of the literature on the subject, taking into national and international positions. 

The analysis of the literature showed that shaping attitudes and health education has its place in the 

process of upbringing. Educational institutions continue this process with the start of school education. 

The school is a place of intensive learning and development. Apart from the family environment, it is 

the school that teaches correct attitudes towards life. This type of education is implemented on the basis 

of Polish legislation, under which schools are obliged to implement preventive actions. 

Health education in schools has become the basis for dissemination and promotion of its issues in the 

student and pedagogical environment. On this basis, health promoting schools have been established in 

Europe. The creators and promoters of health promoting schools noticed that if health education 

collected at school is not strengthened in the local environment, it does not bring the desired effect. 

Keywords: health education, health promoting schools. 

 



 

88 

 

Justyna Kardas
1
, Mateusz Grajek

2
, Dominika Gold

3
 

Rola oświadczeń zdrowotnych  

w aspekcie żywienia człowieka 

1. Wprowadzenie 

Odżywianie jest jednym z istotnych czynników warunkujących zdrowie 

człowieka, który jak każdy żywy organizm potrzebuje dostarczenia odpowiedniej 

ilości pożywienia. Sprawność umysłowa i fizyczna organizmu jest bezpośrednio 

związana ze sposobem odżywiania oraz wartością odżywczą pożywienia [1]. Od 

zawsze najbardziej istotnym zajęciem człowieka było pozyskiwanie żywności i jej 

konsumpcja. Pierwszymi konsumentami można określić już ludzi pierwotnych. 

Niepomyślność w zakresie zdobywania pożywienia skutkowała głodem, w długim 

okresie czasu konfliktami społecznymi, a nawet śmiercią. Czynniki wewnętrzne 

i zewnętrzne warunkują życie człowieka, lecz żaden z nich nie zmieniał się w czasie 

tak znacznie jak sposób odżywiania. Zmianie uległ sposób pozyskiwania pożywienia 

oraz jego ogólna dostępność dla ludzi. Był to proces powolny, a o zmianach 

decydowały przełomowe odkrycia i nabyte umiejętności. Od zawsze o sposobie 

odżywiania decydowało środowisko naturalne oraz instynkt [1]. Na przestrzeni 

wieków, poprzez zmieniającą się sytuację gospodarczą, w życiu człowieka zaczął 

pojawiać się ogromny natłok informacji, a na każdym kroku napotykał on szybko 

rozwijający się rynek [2]. Wraz ze zwiększeniem ogólnej powszechności artykułów 

spożywczych dostępnych na rynku oraz wiedzy konsumentów dotyczącej wpływu 

diety na zdrowie zmieniły się zachowania i czynniki, którymi się kierują. 

W ostatnim czasie zaobserwować można zdecydowany wzrost zainteresowania 

konsumentów żywnością, która pozytywnie oddziałuje na ich zdrowie i samopo-

czucie [3]. Jest to związane z coraz bardziej powiększającą się świadomością 

zdrowotną społeczeństwa [4]. Konsumenci chcieliby, aby żywność mogła zapobie-

gać powstawianiu niektórych chorób [5]. Zatem niezwykle ważny jest bezpośredni 

moment, gdy konsument podejmuje decyzję nabywczą, przyglądając się danemu 

produktowi spożywczemu oraz interpretując widniejący na opakowaniu szereg 

różnorodnych informacji [6]. 

Niezwykle istotne jest by charakterystyczne właściwości odżywcze danego 

produktu były na opakowaniu dobrze widoczne oraz łatwe w zrozumieniu dla każdego 

kupującego. W tym celu niektórzy producenci z własnej woli stosują oświadczenia 

żywieniowe i zdrowotne. Regulacją prawną ich stosowania jest Rozporządzenie 

(WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności [7]. 

                                                                 
1 jkardas@sum.edu.pl, Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego SUM 

w Katowicach, zywienie.sum.edu.pl. 
2 mgrajek@sum.edu.pl, Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia 

Publicznego SUM w Katowicach, technologiazywnosci.sum.edu.pl. 
3 techzyw@sum.edu.pl, Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia 

Publicznego SUM w Katowicach, technologiazywnosci.sum.edu.pl. 
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Rozporządzenie [7] stosuje się do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 

używanych w etykietowaniu, podczas prezentacji, jak i w reklamie żywności, także 

tej, która dostarczana jest na rynek luzem.  

Według rozporządzenia [7] „oświadczenie” oznacza wszelki komunikat lub 

informację przedstawioną w sposób obrazowy, symboliczny lub graficzny 

w jakiejkolwiek formie, stwierdzający, sugerujący lub dający do zrozumienia, że 

żywność ma specjalne właściwości. Stosowanie ich jest nieprzymuszoną wolą 

producenta.  

Rozporządzenie [7] definiuje „oświadczenie żywieniowe” jako każde 

oświadczenie, stwierdzające, sugerujące lub dające do zrozumienia, że żywność ma 

specjalne właściwości, w związku z: 

 wartością kaloryczną, którą dostarcza; dostarcza w pożądanej tj. zmniejszonej 

bądź zwiększonej ilości; lub nie dostarcza jej wcale; 

 składnikami odżywczymi lub innymi substancjami, które dostarcza; dostarcza 

w pożądanej tj. zmniejszonej bądź zwiększonej ilości; lub nie dostarcza ich 

wcale. 

Przytoczony powyżej „składnik odżywczy” rozumie się jako [7] białko, 

węglowodany, tłuszcze, włókno pokarmowe, sód, witaminy i minerały określone 

również w Załączniku do Dyrektywy Rady z dnia 24 września 1990 r. w sprawie 

oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych 90/496/EWG [7, 8]. 

Wspomniane wcześniej „inne substancje” rozumie się jako związki różne od 

składników odżywczych, które mogą wywołać efekt odżywczy lub fizjologiczny [7].  

Oświadczenia żywieniowe są zabronione, jeśli nie są wyszczególnione 

w Załączniku niniejszego rozporządzenia [7] i są niezgodne z jego warunkami.  

Rozporządzenie [7] definiuje „oświadczenie zdrowotne” jako każde oświad-

czenie, stwierdzające, sugerujące lub dające do zrozumienia, że spożycie żywności 

lub jakiegoś jej składnika ma związek ze zdrowiem. Rozporządzenie [7] definiuje 

„oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby” jako każde oświadczenie, 

stwierdzające, sugerujące lub dające do zrozumienia, że spożycie żywności lub 

jakiegoś jej składnika istotnie zmniejsza ryzyko powstawania choroby.  

Oświadczenia zdrowotne są niedozwolone, jeśli nie są wymienione w wykazie. 

Nie mogą odwoływać się jedynie do filozofii zdrowotnej indywidualnych lekarzy 

czy instytucji, ani ilustrować tempo redukcji masy ciała po spożyciu żywności 

opatrzonej tymże oświadczeniem. Niedopuszczalne jest by były sugestią, iż istnieje 

związek między niespożyciem danej żywności a zdrowiem. Przy etykietowaniu 

konieczne jest dodanie takich informacji jak: sformułowanie podkreślające wagę 

zdrowego trybu życia i zbilansowanego sposobu żywienia oraz ilość spożycia danego 

produktu niezbędną do uzyskania korzystnego efektu będącego przedmiotem 

oświadczenia. W razie potrzeby umieszcza się informację do grupy osób, które nie 

powinny spożywać danego produktu oraz gdy jego nadmierna konsumpcja może być 

zagrożeniem dla zdrowia [7]. 

Oświadczenia zdrowotne są prostą, łatwo dostępną informacją o wpływie danego 

składnika odżywczego na zdrowie, wygląd, czy też samopoczucie człowieka. 

Podobne informacje mające taki sam sens dla kupującego podlegają takim samym 

kryteriom. Lista dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych z wyszczególnionymi 

warunkami ich stosowania znajduje się w rozporządzeniach [9-12]. 
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Konsumenci mogą często spotkać się z oświadczeniami zdrowotnymi, które idą 

w parze z odpowiednimi oświadczeniami żywieniowymi. Są one wtedy idealnym 

dopełnieniem sygnalizującym zarówno o znajdowaniu się danego składnika 

odżywczego w produkcie, jak i jego pozytywnym efekcie na organizm człowieka. 

Przedmiotem oświadczeń zdrowotnych są składniki odżywcze, dana żywność lub 

jej kategoria. Wskazują one na ich pozytywny związek ze zdrowiem [9-12]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy były: 

 ocena świadomości respondentów nt. oświadczeń zdrowotnych zamieszczanych 

na produktach spożywczych; 

 zweryfikowanie wiarygodności i zgodności oświadczeń zdrowotnych 

z odpowiednimi normami w opinii konsumentów; 

 sprawdzenie zgodności z odpowiednimi normami treści oświadczeń zdro-

wotnych umieszczonych na wybranych artykułach spożywczych. 

3. Materiał i metody 

Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. 

W badaniu udział wzięło 138 osób (populacja N1). Byli to studenci dietetyki 1 roku 

(66 osoby – populacja N2) oraz 3 roku (72 osoby – populacja N3). W badaniu dokonano 

również analizy treści zdrowotnych na opakowaniach produktów spożywczych 

dostępnych w wybranym sklepie dyskontowym w grudniu 2016 r. Wybrano 95 

produktów spożywczych opatrzonych oświadczeniami. Na etykietach tych 

produktów producenci zamieścili łącznie 22 oświadczenia zdrowotne (N4). Wyniki 

opracowano przy użyciu programu Microsoft Office Excel 2007. Wykorzystano 

również program Statistica12.5, w którym przeprowadzono testy chi-kwadrat. 

Przyjęto poziom istotności p=0,05. Do oceny zależności pomiędzy analizowanymi 

zmiennymi użyto współczynnika V-Cramera.  

4. Wyniki 

Ankietowani w większości znali definicję oświadczenia zdrowotnego (63,0%). 

Na podstawie przeprowadzonego testu chi-kwadrat, stwierdzono zależność 

między znajomością definicji oświadczenia zdrowotnego a rokiem studiów respon-

dentów, dla p = 0,0003. Obliczona wartość współczynnika V-Cramera wynosiła 0,4, 

co oznacza, że siła zależności między analizowanymi zmiennymi losowymi była 

umiarkowana. 

 Można zauważyć, że studenci 3 roku (80,6%) częściej potrafili wskazać 

poprawną definicję. Niespełna połowa studentów 1 roku poprawnie odpowiedziała 

na to pytanie, a aż 22,7% stwierdziło, że nie wie, co to jest oświadczenie zdrowotne 

(Tabela I). 
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Tabela I Znajomość definicji oświadczenia zdrowotnego (N1=138, N2=66, N3=72) – p<0,05. 

Znajomość definicji oświadczenia zdrowotnego 

 
Ogółem 

N1=138 (%) 

1 rok  

N2=66 (%) 

3 rok  

N3=72 (%) 

Każda forma przedstawiona na 

opakowaniu produktu spożywczego 

wskazująca, że dany produkt lub jego 

składnik ma związek ze zdrowiem 

63,0 43,9 80,6 

Każda forma przedstawiona na 

opakowaniu produktu spożywczego 

wskazująca, że ma on szczególne 

właściwości odżywcze 

9,4 15,2 4,2 

Deklaracja lekarzy dotycząca związku 

produktu spożywczego ze zdrowiem 
7,2 9,1 5,6 

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa 

Zdrowia Publicznego 
6,5 9,1 4,2 

Nie wiem 13,8 22,7 5,6 

Źródło: badanie własne. 

Ankietowani w większości potrafili poprawnie określić, które z przykładowo 

podanych zdań jest oświadczeniem zdrowotnym (72,5%). 

Na podstawie przeprowadzonego testu chi-kwadrat, stwierdzono zależność 

między znajomością przykładu oświadczenia zdrowotnego a rokiem studiów 

respondentów, dla p = 0,03. Obliczona wartość współczynnika V-Cramera wynosiła 

0,3, co oznacza, że siła zależności między analizowanymi zmiennymi losowymi była 

niska. 

Tabela II Znajomość przykładu oświadczenia zdrowotnego (N1=138, N2=66, N3=72) – p>0,05 

Znajomość przykładu oświadczenia zdrowotnego 

 
Ogółem 

N1=138 (%) 

1 rok  

N2=66 (%) 

3 rok  

N3=72 

(%) 

„Beta-glukany wspierają utrzymanie 

cholesterolu we krwi na prawidłowym 

poziomie” 

72,5 63,6 80,6 

„Produkt polecany dla wegetarian” 11,6 13,6 9,7 

„Wysoka zawartość białka” 6,5 6,1 6,9 

Nie wiem 9,4 16,7 2,8 

Źródło: badanie własne. 

Większość poprawnych odpowiedzi została zaznaczona przez studentów 3 roku. 

Mniejsza liczba studentów 1 roku (63,6%) była w stanie wskazać odpowiedni 

przykład. Aż 16,7% studentów 1 roku nie wie, jak mogłoby wyglądać oświadczenie 

zdrowotne widniejące na etykiecie (Tabela II). 
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Odpowiedzi osób badanych na temat ich zdania dotyczącego zgodności 

oświadczeń z odpowiednimi normami były bardzo skrajne. Prawie połowa z nich 

(48,6%) wierzy, że są one zgodne z odpowiednimi normami. Taka sama ilość osób 

(48,6%) sądzi, że mogą one być niezgodne z normami, co przyczynia się do 

oszukiwania konsumentów. Jedynie dla 2,9% ankietowanych nie ma znaczenia, czy 

napisy na opakowaniach produktów spożywczych są wiarygodne (Rycina 1). 

 

Rycina 1 Wiara w zgodność oświadczeń z odpowiednimi normami. Źródło: badanie własne 

Niektóre ze składników odżywczych były tematem oświadczeń zdrowotnych. 

Znajdowały się one na produktach spożywczych z różną częstotliwością. 

Najliczniejszą grupę stanowiły oświadczenia zdrowotne dotyczące cynku, witaminy 

C oraz witaminy D (po 13,6%) (Tabela III). 

Tabela III Ilość oświadczeń zdrowotnych dotyczących poszczególnych składników odżywczych  

(N4=22) – p>0,05 

Składnik odżywczy będący 

tematem oświadczenia 

zdrowotnego 

Ilość oświadczeń zdrowotnych 

dotycząca danego składnika 

odżywczego 

Ilość oświadczeń 

zdrowotnych (N4) % 

Cynk 3 13,6 

Witamina C 3 13,6 

Witamina D 3 13,6 

Witamina B6 2 9,1 

Wapń 2 9,1 

Beta-glukany 1 4,5 

Fosfor 1 4,5 

Magnez 1 4,5 

Witamina A 1 4,5 

Witamina E 1 4,5 

Witamina B12 1 4,5 

Sterole roślinne 1 4,5 

Omega-3 1 4,5 

Omega-6 1 4,5 

Źródło: badanie własne. 

67 
48,6% 

67 
48,6% 

4 
2,9% 

Wierzę, że są zgodne z odpowiednimi normami 

Nie wierzę i sądzę, że mogą być niezgodne z odpowiednimi normami, co 
przyczynia się do oszukiwania konsumentów 
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Producenci stosowali różne określenia sugerujące konsumentowi, że dane 

składniki odżywcze znajdujące się w produktach mają związek ze zdrowiem. 

Produkty spożywcze wykorzystane do badania, które posiadały oświadczenie 

zdrowotne były w 95,5% zgodne z rozporządzeniami [7, 9, 13, 14]. Jedynym 

produktem niespełniającym kryteriów określonych w rozporządzeniach [7, 9, 14] był 

Nektar wieloowocowy firmy Dr Witt. Zawierał on jedynie 60 ug/100 ml witaminy A, 

co stanowi 7,5% Zalecanego Dziennego Spożycia (RDA), a wymogiem stosowania 

tegoż oświadczenia zdrowotnego jest ilość stanowiąca 15% RDA [14] (Tabela IV). 

Tabela IV Zgodność oświadczeń zdrowotnych z odpowiednimi normami (N4=22) 

Nazwa 

produktu 
Producent 

Napis na 

opakowaniu 

Składnik 

odżywczy objęty 

oświadczeniem 

Zawartość 

składnika 

odżywczego 

Zgod-

ność 

Płatki 

Cheerios 

Oats 

Nestle 
Pomaga obniżyć 

cholesterol 
Beta-glukany 3,8 g/100 g Tak [9] 

Chrupiące 

musli 
Vitanella 

Przyczynia się do 

utrzymania 

prawidłowego 

metabolizmu 

energetycznego 

Fosfor 
250,0 mg/ 

100 g 

Tak  

[7, 9,14] 

Chrupiące 

musli 
Vitanella 

Przyczynia się do 

zmniejszenia 

uczucia zmęczenia 

i znużenia 

Magnez 
76,0 mg/ 

100 g 

Tak  

[7, 9,14] 

Chrupiące 

musli 
Vitanella 

Przyczynia się do 

prawidłowego 

metabolizmu 

kwasów 

tłuszczowych 

Cynk 
1,9 mg/ 

100 g 

Tak  

[7, 9,14] 

Sok czarna 

porzeczka 
Dr Witt 

Pomaga w ochro-

nie komórek przed 

stresem 

oksydacyjnym 

Witamina C 
27 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Sok czarna 

porzeczka 
Dr Witt 

Pomaga w ochro-

nie komórek przed 

stresem 

oksydacyjnym 

Witamina E 
2,0 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Syrop 

malinowy 
Excellence 

Pomaga 

w prawidłowym 

funkcjonowaniu 

układu 

odpornościowego 

Witamina C 
80,0 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Syrop 

malinowy 
Excellence 

Pomaga 

w prawidłowym 

funkcjonowaniu 

układu 

odpornościowego 

Witamina B6 
1,4 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 
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Syrop 

malinowy 
Excellence 

Pomaga 

w prawidłowym 

funkcjonowaniu 

układu 

odpornościowego 

Witamina B12 
2,5 μg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

 

Danonki 

 

Danone 

Potrzebne dla 

prawidłowego 

wzrostu i rozwoju 

kości u dzieci 

 

Wapń 

 

180,0 mg/ 

100 g 

 

Tak  

[7, 9,14] 

Danonki Danone 

Potrzebne dla 

prawidłowego 

wzrostu i rozwoju 

kości u dzieci 

Witamina D 
1,3 μg/ 

100 g 

Tak  

[7, 9,14] 

Flora 

ProActiv 
Unilever 

Skutecznie obniża 

cholesterol 
Sterole roślinne 1,5 g/dzień Tak [9] 

Flora 

Original 
Unilever 

Dla zdrowego 

serca 
Omega-3 2,0 g/dzień 

Tak  

[7, 9,14] 

Flora 

Original 
Unilever 

Dla zdrowego 

serca 
Omega-6 10,0 g/dzień 

Tak  

[7, 9,14] 

Actimel Danone 
Wspiera układ 

odpornościowy 
Witamina B6 0,2 mg/100g 

Tak  

[7, 9,14] 

Actimel Danone 
Wspiera układ 

odpornościowy 
Witamina D 0,8 μg/100g 

Tak  

[7, 9,14] 

Nektar 

wielo-

owocowy 

Dr Witt Na wzrok Witamina A 
60,0 μg/ 

100 ml 

Nie  

[7, 9,14] 

Nektar 

wielo-

owocowy 

Dr Witt Na wzrok Cynk 
3,0 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Nektar 

wielo-

owocowy 

Dr Witt 

Utrzymanie 

prawidłowego 

metabolizmu wit. 

A 

Cynk 
3,0 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Napój 

jabłkowy 
Dr Witt Na kości Wapń 

120,0 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Napój 

jabłkowy 
Dr Witt Na kości Witamina C 

24,0 mg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Napój 

jabłkowy 
Dr Witt Na kości Witamina D 

1,5 μg/ 

100 ml 

Tak  

[7, 9,14] 

Źródło: badanie własne. 

5. Dyskusja 

Zmiana stylu życia w minionym dwudziestoleciu, w tym sposób odżywiania, 

prowadzą do licznych problemów zdrowotnych i znacznego wzrostu zachorowań na 

choroby dietozależne. Te zjawiska skłaniają do podjęcia natychmiastowych działań 

zmierzających do modyfikacji składu produktów tak, aby były one bardziej prozdro-

wotne [15, 16]. 
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Ważne jest, aby konsument dokonując zakupów artykułów spożywczych, poprzez 

poznanie ich składu, potrafił świadomie wybrać najlepsze spośród nich [6, 15, 16]. 

Zatem dla ułatwienia tych czynności producenci żywności umieszczają na etykietach 

wiele informacji [17].  

Zwiększająca się świadomość społeczeństwa na temat związku sposobu 

odżywiania ze zdrowiem [3, 4, 18], powoduje wzrost zainteresowania konsumentów 

treścią etykiet [16, 19]. Konkurencja na rynku oraz przytoczone wyżej zjawiska 

zachęciły producentów do eksponowania na opakowaniach walorów zdrowotnych 

swoich artykułów. W tym celu część producentów zaczęła umieszczać na nich 

oświadczenia żywieniowe i zdrowotne [20, 21]. Takie produkty spożywcze postrze-

gane są jako bardziej korzystne dla zdrowia, posiadające szczególne właściwości 

prozdrowotne [22]. 

Niezaprzeczalne jest, że wybór odpowiednich produktów spożywczych ma 

bezpośredni wpływ na zdrowie i kształtowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety [21]. 

Niniejsze badanie pozwoliło zobrazować znajomość definicji i przykładów 

oświadczeń zdrowotnych przez respondentów. Większość z nich potrafiła wskazać 

poprawne definicje i przykłady oświadczeń. 

Wyniki badania Rajewskiej i wsp. [18] wskazują, że ludzie młodzi w wieku 16-25 

lat, czyli w wieku bardzo podobnym do większości respondentów biorących udział 

w badaniu niniejszej pracy, wykazują największe zainteresowanie (62,0% 

respondentów) tematyką racjonalnego odżywiania się. Inne badanie, którego autorką 

jest Niewczas [23] pokazuje, że aż 77,0% przebadanych Polaków deklaruje swoje 

zainteresowanie żywieniem. 

Praca Staniewskiej i wsp. [16] dowodzi, że respondenci postrzegają oświadczenia 

żywieniowe i zdrowotne jako interesujące oraz pomocne w wyborze produktu. 

Wyniki przytoczonego badania niezależnie od płci, wykształcenia i wieku respon-

dentów wskazują, że informacje te są w ich odczuciu nowe oraz ważne. 

Udowodniono, że oświadczenia wpływają na wzrost sprzedaży żywności, ponie-

waż są one elementem etykiety przykuwającym uwagę konsumentów [15]. 

Badanie Olejniczak [22] wykazuje, że ankietowani za najbardziej korzystne 

uważają gwarancję bezpieczeństwa żywności, która opatrzona jest oświadczeniami, 

jej dobrą jakość i pozytywny wpływ na zdrowie. 

Prawie połowa osób ankietowanych w niniejszym badaniu (48,6%) uważa, że 

oświadczenia są zgodne z odpowiednimi normami. Druga połowa (48,6%) uważa 

przeciwnie, twierdząc, że mogą one być niezgodne z normami, co przyczynia się do 

oszukiwania konsumentów. 

W swojej pracy Wierzejska [15] cytuje badania, z których wynika, że aż 75,0% 

respondentów nie ma zaufania w stosunku do oświadczeń. Natomiast w innym 

przytoczonym badaniu połowa ankietowanych deklaruje, że uważa je za nieuczciwe. 

Jedynie część przebadanych konsumentów sądzi, że za wiarygodnością treści 

oświadczeń stoją urzędy państwowe i prawo. 

W badaniu Staniewskiej i wsp. [16] wykazano różniące się od siebie poglądy na 

temat wiarygodności oświadczeń. Większe zaufanie do takich informacji przejawiały 

osoby z wykształceniem podstawowym oraz kobiety.  

Konsumenci słysząc o nieuczciwych praktykach stosowanych przez producentów 

tracą zaufanie do informacji żywieniowych stosowanych na opakowaniach [16, 18, 21]. 
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Zaobserwować można, że zdania konsumentów na ten temat są podzielone. Warto 

byłoby uświadamiać społeczeństwo o licznych organizacjach działających na rynku 

spożywczym, które kontrolują żywność zakwalifikowaną do sprzedaży [7, 24, 25]. 

A także o istnieniu specjalnych norm dotyczących oświadczeń żywieniowych 

i zdrowotnych, które są weryfikowane [7, 8-14, 26, 27]. Możliwe, ze zbyt małe kary 

za wprowadzanie konsumenta w błąd skutkują nadużywaniem nieuczciwych działań 

producentów, a media są nośnikiem domniemań w tym temacie [30]. 

Z publikacji Wierzejskiej [15] dowiadujemy się, że konsumenci widząc składniki 

odżywcze wyszczególnione na opakowaniu, potrafią wskazać produkt bardziej dla 

nich odpowiedni. Jednakże nie skłania ich to do jego zakupu. 

W badaniach do których odnosi się Krysztofiak i wsp. [20] wykazano również, że 

zawartość etykiet nie skłania w dużym stopniu do kupna artykułu spożywczego. 

Często niełatwa w interpretacji jest zawile sformułowana treść informacji żywie-

niowych. Praca Staniewskiej i wsp. [16] dowodzi, że ankietowani, zwłaszcza młodzi, 

postrzegają informacje jako ważne i użyteczne z punktu widzenia żywieniowego. 

Konsumenci są przychylnie nastawieni do przedstawiania informacji żywienio-

wych w sposób prosty. Chociażby poprzez eksponowanie najważniejszych kwestii  

– takich jak wartość energetyczna – na przodzie opakowania [15]. 

Coraz większa część społeczeństwa deklaruje, że dieta i wybór wartościowych 

produktów spożywczych wpływa na zdrowie człowieka. Może być to związane 

z zwiększającą się świadomością społeczeństwa w tej kwestii [3, 4, 18, 21, 22]. 

Badanie Rajewskiej i wsp. [18] pokazuje, że troska o swoje zdrowie motywuje do 

konsumowania zdrowej żywności aż 64,0% badanych osób. Pozostałe czynniki to 

przystępna cena, zalecenia lekarskie i opinia znajomych. Inne brane pod uwagę 

aspekty to troska o zdrowie, dobre samopoczucie i smukłą sylwetkę, profilaktyka 

szybkiego starzenia się organizmu i zapadania na choroby dietozależne [22, 28]. 

Konsumenci badani w pracy Wierzejskiej [15] czerpią informacje z tabeli 

wartości odżywczej. Pomocna dla nich jest również wartość GDA i wykaz 

składników. 

Respondenci w badaniu Nieżurawskiego i wsp. [29] również głównie pozyskują 

taką wiedzę z etykiet. 

Wiele produktów spożywczych jest promowanych przez oświadczenia. 

Z badania Wierzejskiej [15] dowiadujemy się, że średnio 25,0% artykułów 

spożywczych sprzedawanych w różnych krajach zawierało na swoich etykietach 

oświadczenia żywieniowe. W Polsce takie artykuły stanowiły 16,0% całego 

asortymentu. Oświadczenia zdrowotne widniały na ok. 4,0% opakowań.  

Tematem oświadczeń zdrowotnych na produktach przebadanych artykułów 

spożywczych były różne składniki. 

Produkty spożywcze wykorzystane do badania, które posiadały oświadczenie 

zdrowotne były w 95,5% zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami [7, 9, 13, 14]. 

Jedynym produktem niespełniającym kryteriów określonych w rozporządzeniach 

[7, 9, 14] był Nektar wieloowocowy firmy Dr Witt. Zawierał on jedynie 60,0 

μg/100 ml witaminy A, co stanowi 7,5% Zalecanego Dziennego Spożycia (RDA), 

a wymogiem stosowania tegoż oświadczenia zdrowotnego jest ilość stanowiąca 

15,0% RDA [14]. 
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Treść oświadczeń zdrowotnych widniejących na przebadanych artykułach 

spożywczych była sformułowana w krótki i przejrzysty sposób. Były one przedsta-

wiane na opakowaniach w widocznych miejscach, a ich treść była łatwa 

w zrozumieniu. 

Badanie Wierzejskiej [15] wykazuje, że konsumenci preferują krótkie i zwięzłe 

informacje przedstawione za pomocą oświadczeń w łatwo widocznych miejscach. 

Etykiety produktów spożywczych są nośnikiem szeregu różnych informacji 

dotyczących jego zawartości. Fundamentalnym celem prawa żywnościowego jest 

niedopuszczanie do występowania ryzyka związanego z żywnością oraz ochrona 

ludzkiego zdrowia poprzez współpracę ze sobą licznych instytucji [24]. 

Bezdyskusyjne jest, że oznakowania na artykułach spożywczych muszą także być 

zgodne z prawdą. Nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd, ani sugerować 

nieprawdziwych właściwości produktu. Ich przedstawienie musi być dla konsumenta 

zrozumiałe, aby łatwo mógł korzystać z tych informacji, w tym z oświadczeń 

żywieniowych i zdrowotnych, jako pomocy przy wyborze produktu. 

6. Wnioski 

Ponad połowa respondentów potrafiła wskazać poprawną definicję oraz przykład 

oświadczenia zdrowotnego. 

Konsumenci mają podzielone zdania na temat zgodności oświadczeń z normami. 

Prawie połowa uznaje, że są one zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami, 

lecz taka sama liczba respondentów jest odmiennego zdania. 

Zdecydowaną większość ocenianych oświadczeń zdrowotnych zastosowano 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rola oświadczeń zdrowotnych w aspekcie żywienia człowieka 

Streszczenie 

Istnieje wiele czynników warunkujących zdrowie człowieka. Jego pogorszenie i wystąpienie chorób 

koreluje z wiekiem, genotypem, masą ciała, rodzajem aktywności fizycznej, stosowanymi używkami, 

czynnikami środowiskowymi i stresorami. W ostatnim czasie zaobserwować można zdecydowany 

wzrost zainteresowania konsumentów żywnością, która pozytywnie oddziałuje na ich zdrowie i samo-

poczucie. Jest to związane z coraz bardziej powiększającą się świadomością zdrowotną społeczeństwa. 

Zatem niezwykle ważny jest bezpośredni moment, gdy konsument podejmuje decyzję nabywczą, 

przyglądając się danemu produktowi spożywczemu oraz interpretując widniejący na opakowaniu szereg 

różnorodnych informacji. Do takich informacji należą oświadczenia żywieniowe, które pomagają 

konsumentowi w porównywaniu między sobą produktów spożywczych. Artykuł propagowany przez 

zastosowanie odpowiednich oświadczeń może być postrzegany w oczach klienta, jako bardziej 

korzystny pod względem odżywczym i zdrowotnym, niż podobne lub inne produkty, do których dane 

substancje i składniki odżywcze nie zostały dodane. 

Słowa kluczowe: żywienie, oświadczenia zdrowotne, oświadczenia żywieniowe, etykiety produktów.  

The role of health claims in the aspect of human nutrition 

Abstract 

There are many factors conditioning human health. Its deterioration and the occurrence of diseases 

correlates with age, genotype, body mass, type of physical activity, used stimulants, environmental 

factors and stressors. Recently, we can observe a significant increase in consumer interest in food that 

has a positive effect on their health and well-being. It is associated with the growing health awareness of 

the society. Thus, the immediate moment when the consumer makes a purchasing decision, looking at 

a given food product and interpreting the various information on the packaging is extremely important. 

Such information includes nutrition claims that help the consumer compare food items among 

themselves. The article promoted by the use of appropriate claims can be perceived by the customer as 

more nutritious and healthy than similar or other products to which the substances and nutrients have 

not been added. 

Keywords: nutrition, health claims, nutrition statements, product labels. 
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Związek inteligencji emocjonalnej  

z rozwiązywaniem różnych rodzajów problemów 

1. Wprowadzenie  

Badania nad inteligencją emocjonalną rozpoczęły się w latach 90 dwudziestego 
wieku [1, 2]. Termin ten wprowadzili Peter Salovey i John Mayer [2, 8], a spopu-
laryzował go Daniel Goleman [3, 4].  

Informacje emocjonalne odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji. 
Umiejętność zmiany stanów emocjonalnych i analizowania perspektywy innych osób 
pomaga w dokonywaniu ważnych wyborów. Przyjmowanie różnych perspektyw 
a także umiejętność emocjonalnego wspomagania myślenia w rozwiązywaniu 
problemów są wymieniane jako składniki inteligencji emocjonalnej [2, 3, 5-7]. 
W związku z tym można przypuszczać, że osoby z wyższą inteligencją emocjonalną 
będą efektywniej rozwiązywały trudne problemy oraz analizowały perspektywę 
innych osób, a także w przypadku podejmowania decyzji częściej będą odwoływały 
się do emocji. 

2. Inteligencja emocjonalna 

Po raz pierwszy terminu inteligencja emocjonalna użyli Salovey i Mayer w roku 
1990 [8]. Podali oni następującą definicję inteligencji emocjonalnej: „inteligencja 
emocjonalna obejmuje umiejętność adekwatnego spostrzegania, oceniania i wyrażania 
uczuć, uświadamiania sobie swoich stanów emocjonalnych oraz zdolność ich 
generowania i zarządzania emocjami w celu wspomagania myślenia, zrozumienie 
emocji i ich regulację w taki sposób, by wspomagać rozwój intelektualny” [2]. 
Umiejętności te pojawiają się kolejno w procesie rozwoju [9]. Model inteligencji 
emocjonalnej Saloveya i Mayera [6] zawiera cztery klasy umiejętności: percepcję, 
integrację, rozumienie i zarządzanie emocjami [10]. Po latach rozważań badacze 
wyodrębnili 12 zdolności, które można zebrać w 4 grupy umiejętności (Tabela 1), jakie 
korespondują ze stworzonym przez nich modelem inteligencji emocjonalnej [6].  

Umiejętności związane z percepcją, oceną i wyrażaniem emocji obejmują cztery 
zdolności. Uświadamianie sobie własnych stanów emocjonalnych polega na dostępie 
do uczuć fizycznych i psychicznych oraz związanych z nimi emocji. Zdolność 
spostrzegania emocji w adekwatny sposób odnosi się do tego, jak osoba odbiera 
emocje wyrażane przez innych werbalnie i niewerbalnie a także czy spostrzega je 
w dziełach sztuki i tekstach pisanych. Ponadto postrzegane emocje jednostka musi 
umiejętnie ocenić i zareagować na nie w taki sposób, aby umożliwić innym 
adekwatny odbiór swoich emocji i potrzeb, które się z nimi wiążą. Do tej grupy 
umiejętności należy także hamowanie ekspresji tych emocji, których osoba nie chce 
okazać, np. emocji negatywnych. Jest to najważniejsza grupa umiejętności, które 
pojawiają się jako pierwsze, ponieważ dopiero z ich wykorzystaniem mogą 
ukształtować się pozostałe zdolności [11]. 

                                                                 
1 zbz@onet.pl, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, www.ukw.edu.pl. 
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Tabela 2. Model Inteligencji emocjonalnej Salovey'a i Mayerayera.  

Rodzaj zdolności Kompetencje 

Spostrzeganie, ocena 

i wyrażanie emocji 

Identyfikacja emocji w swoich stanach fizycznych 

i psychicznych 

Identyfikacja emocji innych oraz w dziełach sztuki itp.  

Adekwatne wyrażanie emocji i związanych z nimi potrzeb 

Ograniczanie ekspresji negatywnych emocji 

Emocjonalne 

wspomaganie myślenia 

Nadawanie ważności poprzez emocje i przekierowywanie uwagi  

Generowanie i naśladowanie oraz pamięć emocji w celu 

ułatwienia osądu 

Wykorzystanie nastrojów do przyjmowania różnych punktów 

widzenia oraz ich integracji 

Wykorzystanie stanów emocjonalnych do lepszego 

rozwiązywania problemów odmiennej struktury 

Rozumienie 

i analizowanie emocji 

Rozumienie związków pomiędzy odmiennymi emocjami 

Dostrzeganie przyczyn i konsekwencji uczuć 

Interpretowanie złożonych emocji 

Rozumienie i przewidywanie zmian w stanach emocjonalnych  

Zarządzanie i regulacja 

emocji 

Otwartość na uczucia przyjemne i nie 

Monitorowanie i refleksja nad uczuciami  

Zaangażowanie, przedłużanie lub wychodzenie ze stanów 

emocjonalnych zależne od oceny uczuć i ważności niesionych 

przez nie informacji 

Żródło: opracowanie własne na podstawie [11, 12] 

Kolejna umiejętność dotyczy wpływu emocji na myślenie. W obrębie tej 

umiejętności autorzy wyróżniają nadanie emocjonalnego znaczenia w taki sposób, by 

kierować uwagę na problem, który trzeba rozwiązać. Ponadto, emocjonalne 

wspomaganie myślenia obejmuje odwołanie się do pamięci emocjonalnej i zdolność 

przyjmowania perspektyw innych osób, by przewidywać ich zachowanie i decyzje, 

a także integrować różne perspektywy. Rozwiązując problem, w zależności od jego 

struktury, pomocne są odmienne stany emocjonalne, które trzeba wygenerować [13]. 

Problemy nieustrukturalizowane lepiej rozwiązuje się, kiedy nastrój jest podwyż-

szony, co sprzyja generowaniu wielu pomysłów z mniej krytycznym nastawieniem. 

Natomiast problemy ustrukturalizowane lepiej jest rozwiązywać w lekko obniżonym 

nastroju, kiedy krytyczne myślenie oraz zdyscyplinowanie są bardziej przydatne [6].  

Rozumienie emocji i refleksja nad nimi pozwalają wykorzystywać wiedzę 

emocjonalną w kontaktach społecznych i innych aspektach życia. Rozumienie 

związków pomiędzy emocjami sprzyja przewidywaniu procesów emocjonalnych 

i potencjalnych zachowań u siebie i innych osób. Rozumienie emocji dotyczy także 

dostrzegania przyczyn i konsekwencji emocji, rozumienia związków pomiędzy 

przeciwstawnymi emocjami i mieszanymi oraz złożonymi uczuciami [12].  

Umiejętność regulacji emocji wspomaga rozwój jednostki, zarówno intelektualny, 

jak emocjonalny. Pozwala być otwartym na uczucia przyjemne i nieprzyjemne oraz 

dostarcza strategii do radzenia sobie z nimi. Warunkuje zdolność do przedłużania lub 

zmiany stanów emocjonalnych w zależności od spostrzeganych korzyści, jakie się 

z nimi wiążą [14].  
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Badacze nie są zgodni co do roli, jaką odgrywa inteligencja emocjonalna w życiu 
człowieka [8]. Niektórzy przypisują jej zbyt dużą wagę, jak Daniel Goleman [3], 
który sądził, że „inteligencja emocjonalna wyjaśnia dziewięćdziesiąt procent różnic 
indywidualnych ujawniających się w ciągu życia”. Trudno określić, jakie dokładnie 
ma ona znaczenie dla funkcjonowania człowieka [15]. W ostatnim czasie pojawiają 
się doniesienia z badań nad inteligencja emocjonalną, które potwierdzają jej związki 
z odnoszeniem sukcesu [16], zadowoleniem z życia [17], radzeniem sobie 
w sytuacjach związanych z pracą [8, 16] a także odpornością psychiczną [16].  

3. Podejmowanie decyzji 

 Podejmowanie decyzji jest codzienną aktywnością człowieka. Większość 
z podejmowanych decyzji to mało istotne, nie mające większego znaczenia wybory 
takie jak ubiór, skomponowanie posiłku lub wybór komunikacji. Takie wybory są 
dokonywane automatycznie poprzez wyuczone nawyki lub schematy poznawcze, co 
znacznie usprawnia cały proces. Nie wszystkie decyzje podejmujemy łatwo 
i sprawnie. Ważniejsze i trudniejsze wybory pochłaniają dużo czasu i wysiłku, są 
poddawane wnikliwej analizie [18]. Decyzje te podejmowane są w warunkach 
niepewności, kiedy nie ma dostatecznych informacji co do prawdopodobieństwa 
konsekwencji poszczególnych wyborów [19, 20]. 

3.1. Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji 

 Na podejmowanie decyzji mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 
decydenta. Do czynników zewnętrznych zalicza się dostępność informacji o sytuacji 
decyzyjnej i przedmiocie decyzji, ilość czasu, jaki jest zarezerwowany na podjęcie 
decyzji oraz złożoność i ilość elementów, które trzeba poddać analizie. Do 
czynników wewnętrznych należą cechy osobowości, inteligencja, racjonalność 
myślenia, przeżywane emocje i zdolność radzenia sobie z nimi, umiejscowienie 
kontroli oraz nastrój. Człowiek nie jest racjonalnym decydentem, jak wcześniej 
zakładano, dlatego w przypadku opisu jego zachowania modele normatywne nie są 
adekwatne [21]. Brak racjonalności nie oznacza braku zadowolenia z podjętych 
decyzji [22].  

3.2. Przyjmowanie różnych perspektyw 

Przyjmowanie różnych perspektyw jest jedną z umiejętności, które zawierają się 
w inteligencji emocjonalnej. Wspomaga myślenie poprzez empatyczne zrozumienie 
emocji innych osób oraz przewidywanie ich zachowań. Osoba przyjmując odmienną 
perspektywę najpierw odwołuje się do pamięci tego, jak reaguje w podobnych 
sytuacjach, a później integruje te informacje z wiedzą o innej osobie. Przyjęcie 
różnych perspektyw pozwala szerzej spojrzeć na dany problem. Wzbudzenie emocjo-
nalne, które towarzyszy przyjmowaniu perspektywy, wyznacza przewidywany 
kierunek działania. W ten sposób możemy wysnuwać przypuszczenia dotyczące 
zachowania innych osób i przygotować swoją reakcję [23].  

Przyjmowanie różnych perspektyw pozwala odczuwać odpowiadające im emocje 
i uwzględnić ich wpływ na działanie. Dzięki obserwacji siebie i innych oraz 
podstawowym zdolnościom do oceny, odbierania i ekspresji emocji, rozumienia ich, 
analizowania a także dostrzegania związku pomiędzy emocjami o różnych ładunkach 
możemy trafniej przewidywać zmiany stanów emocjonalnych. Trafne prognozy 
emocjonalne pozwalają wyprzedzać fakty i przygotować się na różne konsekwencje, 
jakie niosą ze sobą uczucia [6].  
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3.3. Emocjonalne wspomaganie myślenia 

Przyjmowanie perspektyw, oraz przewidywanie na ich podstawie działań innych 

jest niezwykle ważne w przypadku gier. Jeśli gracz nie ustali, co najprawdo-

podobniej wybierze jego przeciwnik, może dokonać gorszego wyboru. Prosta analiza 

wymagająca przyjęcia perspektywy przeciwnika może przełożyć się na posunięcie 

taktyczne, które zadecyduje o wygranej [24].  

W przypadku problemów nieustrukturalizowanych przyjmowanie perspektywy 

także odgrywa kluczową rolę. Projektant powinien przewidzieć potrzeby odbiorców 

jego pracy. Artysta musi przemyśleć, jak jego dzieło zostanie zinterpretowane oraz 

jakie emocje chce wywołać. Menadżer poprzez poznanie pracowników, może tak 

dopasować zadania oraz warunki pracy, by były one najbardziej optymalne [25]. 

Jak donoszą wyniki badań, pozytywny afekt sprzyja tak zwanemu myśleniu 

dywergencyjnemu, rozbieżnemu wykorzystywanemu do rozwiązywania zadań 

otwartych, nieustrukturalizowanych. Natomiast myślenie konwergencyjne, zbieżne 

jest wykorzystywane do rozwiązywania problemów ustrukturalizowanych, zamk-

niętych, posiadających jedno najlepsze rozwiązanie. Sprzyja temu ustabilizowany, 

nieco obniżony afekt [26]. Jedną z kompetencji inteligencji emocjonalnej jest także 

zdolność do generowania emocji i wprowadzania się w pożądane nastroje, co może 

dodatkowo ułatwiać rozwiązywanie problemów. 

3.4. Rozwiązywanie gier dwuosobowych o sumie zerowej z punktem 

siodłowym 

Gra to sformalizowana sytuacja konfliktowa, której wynik zależy od działań każdego 

z graczy. Gry o sumie zerowej to takie, w których suma wygranych i przegranych 

wszystkich graczy jest równa zero, a stawką w grze jest to, co posiadają grający. 

Punkt siodłowy to wartość macierzy wypłat będącej całościowym przedstawieniem 

gry, która jest jednocześnie najmniejsza w wierszu i największa w kolumnie. O ile 

istnieje, punkt siodłowy jest rozwiązaniem optymalnym dla każdego z graczy. Przed 

przystąpieniem do wybrania strategii gracz powinien wyeliminować strategie 

zdominowane dla niego jak również dla przeciwnika, czyli takie, których wybranie 

w żadnej z możliwych sytuacji nie będzie korzystne [27]. W grach tego typu 

rozwiązanie optymalne jest przybliżonym modelem opisowym. Oznacza to, że osoby 

grające zwykle decydują się na strategię optymalną, a do jej wyboru nie jest 

konieczna znajomość algorytmu rozwiązania. Częstą przyczyną wyboru nieopty-

malnej strategii jest brak analizy gry z perspektywy przeciwnika [24].  

4. Metodologia badań 

4.1. Przedmiot i cel badań 

Przedmiotem badań była inteligencja emocjonalna oraz niektóre aspekty 

podejmowania decyzji. Pod uwagę wzięte zostały następujące aspekty podejmowania 

decyzji: przyjmowanie różnych perspektyw, efektywność rozwiązywania problemów 

ustrukturalizowanych oraz nieustrukturalizowanych a także częstość odwołania do 

emocji podczas podejmowania decyzji. 
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4.2. Hipotezy badawcze 

Istnieje związek pomiędzy inteligencją emocjonalną a szerokością spojrzenia na 
rozwiązywanie problemów nieustrukturalizowanych.  

Im większe natężenie inteligencji emocjonalnej, tym szersze spojrzenie na 
problem nieustrukturalizowany.  

Istnieje związek pomiędzy inteligencją emocjonalną a efektywnością rozwiązy-
wania problemów ustrukturalizowanych.  

Im większe natężenie inteligencji emocjonalnej, tym osoba efektywniej 
rozwiązuje problemy ustrukturalizowane.  

Istnieje związek pomiędzy inteligencją emocjonalną i częstością odwołania się do 
emocji podczas podejmowania decyzji.  

Im większe natężenie inteligencji emocjonalnej, tym osoba częściej odwołuje się 
do emocji podczas podejmowania decyzji.  

4.3. Metody i narzędzia badawcze 

Do pomiaru inteligencji emocjonalnej zastosowano Kwestionariusz inteligencji 
emocjonalnej INTE N. S. Schuttey i współpracowników w polskiej adaptacji 
Matczak i Jaworskiej [8], składający się z 33 itemów. Każda z pozycji kwestio-
nariusza jest zdaniem twierdzącym. Badani są proszeni o ustosunkowanie się do 
twierdzeń na 5-stopniowej skali (od „zdecydowanie się zgadzam” – 5 do „zdecy-
dowanie się nie zgadzam” – 1). Następnie otrzymany wynik surowy przekształca się 
za pomocą skali stenowej na wynik znormalizowany. Wyniki znormalizowane 
interpretuje się następująco: 1-4 sten to wyniki niskiego nasilenia inteligencji 
emocjonalnej, 5-6 sten to wyniki średnie, a 8-10 sten wysokie. Kwestionariusz INTE 
ma wysoką zgodność wewnętrzną, alfa Cronbacha wynosi 0,87-0,90 dla wersji 
oryginalnej [28] i 0,82 w badaniach własnych.  

Do pomiaru wybranych aspektów podejmowania decyzji użyto zadań 
skonstruowanych na potrzeby badania.  

Szerokość spojrzenia na problem nieustrukturalizowany została zmierzona 
następującym zadaniem:  

Wyobraź sobie, że jesteś znanym projektantem. Twoja przyjaciółka prosi Cię, 
abyś zaprojektował portfel specjalnie dla niej. O co zapytasz ją i na jakie aspekty 
zwrócisz uwagę, aby wykonać to zadanie jak najlepiej? Miarą szerokości spojrzenia 
była ilość wymienionych aspektów.  

Efektywność wykonania zadań ustrukturalizowanych została zmierzona poprzez 
podanie do rozwiązania zadania, które ma jedno poprawne rozwiązanie. Jego treść 
jest następująca:  

Proszę zanalizować zadaną grę. Jesteś graczem A. Masz do wyboru strategie: A1, 
A2, A3. Konsekwencje wyboru poszczególnych strategii znajdują się na przecięciach 
wyboru Twojego oraz przeciwnika. To oznacza, że jeżeli Ty zdecydujesz się na 
swoją strategię A1, a przeciwnik na swoją B1, to Twój przeciwnik musi zapłacić Ci 
15 złotych. Wyniki ujemne oznaczają, że musisz zapłacić przeciwnikowi. Dokładnie 
tyle ile stracisz, on zyska lub odwrotnie. Twój przeciwnik jest racjonalny, to znaczy 
że w swoich wyborach kieruje się chłodną kalkulacją, chcąc zapewnić sobie 
możliwie najmniejszą przegraną lub największą wygraną. Wybierz najlepszą dla 
Ciebie strategię i zapisz jej nazwę.  

A | B B1 B2 B3 

A1 15 0 -2 
A2 0 -15 -1 
A3 2 2 0 
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Do pomiaru przyjmowania perspektywy drugiej osoby, będącej w tej samej 
sytuacji decyzyjnej zastosowano zadanie typu ustrukturalizowanego.  

Jesteś graczem A. Wybierz najlepszą dla Ciebie strategię i zapisz jej nazwę 
w wyznaczonym miejscu. Pamiętaj, że Twój przeciwnik jest niezwykle inteligentny 
i dąży do osiągnięcia maksymalnego zysku! 

A | B B1 B2 B3 

A1 3 19 17 
A2 5 9 10 

Celowo podkreślono w tym zadaniu inteligencję i dążenie do osiągnięcia 
maksymalnego zysku przez przeciwnika, aby zwrócić uwagę na jego osąd.  

Częstość odwołania do emocji przy podejmowaniu decyzji zbadano za pomocą 
następującego zadania:  

Właśnie poznałeś grupę niesamowitych osób i wśród nich także jest Twoja 
sympatia. Jesteś absolutnie pewny, że to przyjaźń i miłość na całe życie. Rok 
wcześniej złożyłeś dokumenty z podaniem o wymianę międzynarodową, która 
umożliwi Ci wyjazd do wymarzonego miejsca na Ziemi. Musisz podjąć trudną 
decyzję. Podaj aspekty, które weźmiesz pod uwagę, podejmując ją. 

4.4. Próba osób badanych i organizacja badań 

W badaniu wzięło udział 74 osób, w tym 45 kobiet i 29 mężczyzn. Wszystkie 
osoby były studentami 27 różnych kierunków w wieku od 19 do 28 lat. Badanie 
zostało przeprowadzone w grudniu 2017 oraz styczniu 2018 na terenie Bydgoszczy. 
Większość badanych zamieszkiwała Dom Studenta nr. 2 Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, gdzie odbywały się badania. Badani najpierw wypełniali zadania, 
a później Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. 

5. Wyniki  

5.1. Średnie wyniki w badanej grupie 

Zmienna inteligencja emocjonalna w badanej grupie przyjęła wartość średnią 122 
z odchyleniem standardowym 12, co świadczy o dość dużym rozproszeniu wyników. 
Mediana wyniosła 122, z czego można wnioskować o kumulacji wyników wokół 
średniej. Skośność przyjęła wartość (-0,14) wskazując na niewielką lewoskośność 
rozkładu, a wartość kurtozy 0,92 jest dodatnia i oznacza silną leptykurtyczność. 
Zarówno test normalności Kołomogorowa–Smirnowa (p>0,2) jak Lillieforsa (p>0,2) 
pozwalają wnioskować, że rozkład badanej cechy jest zgodny z normalnym.  

Zmienna szerokość spojrzenia na problem decyzyjny nieustruturalizowany 
przyjęła wartość średnią 6 w Zadaniu 1 oraz 3,4 w Zadaniu 4. Z odchyleniem 
standardowym odpowiednio 2,15 oraz 2,45. W zadaniu 2 58% badanych wybrało 
odpowiedź zgodną z rozwiązaniem, a w zadaniu 3 poprawnie odpowiedziało 54% 
osób. 

5.2. Analizy statystyczne 

Do zbadania związku pomiędzy Inteligencją emocjonalną a szerokością spoj-
rzenia na problemy ustrukturalizowane użyto testu korelacji Pearsona, wzorem 
doniesień z ostatnich badań, w których nie stosuje się testów nieparametrycznych. 
W przypadku zadań zamkniętych do testowania hipotez o istotności różnic w inteli-
gencji emocjonalnej pomiędzy osobami które inaczej odpowiadały na przedstawione 
pytaniem użyto testu T-Studenta dla prób niezależnych.  
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Tabela 3. Wyniki analiz statystycznych,  

 Zadanie 1 Zadanie 4 Zadanie 2 Zadanie 3 

Wynik 
INTE 

r=0,55 
p<0,05 
R

2
 =0,3 

r=0,53 
p<0,05 
R

2
 =0,28 

Brak różnic, 
p>0,05 

Brak różnic, 
p>0,05 

źródło: opracowanie własne. 

Istnieje silna, dodatnia korelacja pomiędzy inteligencją emocjonalną oraz ilością 
wygenerowanych pomysłów w przypadku zadań nieustrukturalizowanych (r=0,55 
i r=0,53). Inteligencja emocjonalna wyjaśnia około 30% różnic w ilości branych pod 
uwagę aspektów podczas podejmowania decyzji oraz przygotowywania projektu 
portfela (Tabela 2). 

Test T-Studenta istotności różnic średnich nie ujawnił żadnych różnic 
w inteligencji emocjonalnej osób odpowiadających zgodnie z modelem norma-
tywnym oraz wybierających strategie nieoptymalne w zadaniach ustruktu-
ralizowanych.  

5.3. Wnioski 

Inteligencja emocjonalna koreluje dodatnio z utrzymywaniem uwagi na prob-
lemie otwartym i wkładaniem wysiłku w generowanie pomysłów. Może to być 
spowodowane utrzymaniem pozytywnego afektu przez osoby inteligentne 
emocjonalnie w sytuacji badania.  

Inteligencja emocjonalna nie ma związku z efektywnością rozwiązywania proble-
mów ustrukturalizowanych. Być może osoby nie motywują się do utrzymywania 
uwagi na problemie oraz nie wprowadzają się w gorszy nastrój, ponieważ znalezienie 
rozwiązania nie jest wystarczającą motywacją w sytuacji badania i pozytywny afekt 
jest dla nich ważniejszy.  

Inne badania własne wykazały związek pomiędzy szerokością spojrzenia na 
problem ustrukturalizowany oraz postawą twórczą. Badani w przypadku problemów 
ustrukturalizowanych różnili się poziomem poszczególnych składników postawy 
twórczej – nonkonformizmu i zachowań heurystycznych oraz konformizmu.  

Ujawnione zależności w przypadku problemów otwartych są zgodne z oczekiwa-
niami. Brak różnic w przypadku problemów zamkniętych wyjaśnić można 
niedostateczną motywacją do przyjęcia perspektywy przeciwnika, obniżenia afektu 
by zanalizować problem lub też różnicami w zdolnościach intelektualnych.  

Być może wspomaganie rozwoju empatii poznawczej przyczyniłoby się do 
przyjmowania perspektywy przeciwnika w grach dwuosobowych o sumie zerowej 
z punktem siodłowym. Interesującym byłoby zbadanie związku empatii poznawczej 
oraz przyjmowania perspektywy przeciwnika w zaprezentowanej grze z Zadania 3. 
Także powtórzenie oryginalnych badań Morina [24] w których gra toczyła się 
o realne wygrane lub przegrane mogłoby wzbudzić większą motywację osób 
badanych do przeprowadzenia bardziej wnikliwej analizy podanych zadań.  
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Związek inteligencji emocjonalnej z rozwiązywaniem różnych rodzajów 
problemów 

Streszczenie  
Inteligencja emocjonalna jest w literaturze psychologicznej bardzo szerokim konstruktem. W ujęciu 
zdolnościowym Saloveya i Mayera obejmuje ona emocjonalne wspomaganie myślenia tak ważne 
w przypadku rozwiązywania problemów. Zadania, z którymi ludzie na co dzień się spotykają mają rożną 
strukturę. Problemy ustrukturyzowane posiadają jedno najlepsze rozwiązanie, a nieustrukturyzowane mają 
wiele rozwiązań, z których każde może być wartościowe pod innym względem. Celem badania było 
ustalenie, czy inteligencja emocjonalna jest związana w takim samym stopniu z rozwiązywaniem różnych 
rodzajów problemów. W badaniu wzięło udział 74 studentów. Inteligencję emocjonalną zbadano za 
pomocą Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej INTE. Badanym podano także do rozwiązania cztery 
problemy. Dwa z nich były nieustukturyzowane, polegały na podaniu aspektów, które zostaną wzięte pod 
uwagę przy rozpatrywaniu podanego problemu. Pozostałe dwa to problemy ustrukturyzowane w formie 
gier dwuosobowych, przy rozwiązywaniu których badani byli proszeni o wybranie jednej z możliwych 
strategii. Wyniki badania wykazały, że istnieje silny związek pomiędzy poziomem inteligencji 
emocjonalnej a szerokością spojrzenia na problem. W przypadku problemów ustrukturalizowanych 
związek ten nie jest istotny. Oznacza to, że osoby z wyższą inteligencją emocjonalną generują więcej 
pomysłów, jednak nie znaczy to, że są one lepsze. 
Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie problemów, myślenie dywergencyjne, 
myślenie konwergencyjne. 

The Relationship Between Emotional Intelligence and Solving Different Types 
of Problems 

Abstract  
Emotional intelligence is a very broad construct in psychological literature. In abilities frame and terms 
of the skills of Salovey and Mayer, it includes emotional support for thinking that is so important in the 
case of problem solving. The tasks that people face every day have a different structure. Structured 
problems have one best solution, and unstructured problems have many solutions, each of which can be 
valuable in another respect. The aim of the study was to determine whether emotional intelligence is 
related to the same extent to solving different types of problems. 74 students took part in the study. 
Emotional intelligence was examined using the INTE Intellectual Emotional Questionnaire. Examine 
included also four problems. Two of them were unstructured, consisted in giving aspects that will be 
taken when considering the given problem. The other two are structured problems in the form of two-
person games, where the respondents were asked to choose one of the possible strategies. The results of 
the study showed that there is a strong relationship between emotional intelligence and the width of the 
view of the problem. In the case of structured problems, this relationship is not important. This means 
that people with higher emotional intelligence generate more ideas, but it does not mean that they are 
better. 
Keywords: emotional intelligence, problem solving, divergent thinking, convergent thinking.  
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Ogrody przyszpitalne jako założenie wspomagające 

proces leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych 

i społecznych 

1. Wprowadzenie 

Przekonanie o wpływie przyrody na zdrowie człowieka przejawia się już od 

ponad tysiąca lat [1]. Dużą rolę w danym okresie odegrały hortus medicus czyli 

ogrody lecznicze przy szpitalu. Łączono tutaj kompozycje roślin zielnych, przypra-

wowych i ozdobnych z roślinami leczniczymi. Ogrody zielne okazywały się bardzo 

pomocne w walce z ówczesnymi zarazami i plagami, dodatkowo będąc źródłem 

cennej wiedzy botanicznej i materiału roślinnego [2, 3]. Z drugiej strony równie 

istotny był aspekt przestrzenny szczególnie widoczny w ogrodach japońskich czy 

perskich, gdzie nie tylko poszczególne elementy wnętrza założenia, lecz i cała 

kompozycja uspokaja, koi i napawa pozytywną energią [4, 5]. 

Szczególna potrzeba zwrócenia się ku przyrodzie pojawiła się w coraz to bardziej 

zindustrializowanej Europie XIX wieku. Nurt harmonii krajobrazowej widoczny jest 

w idei miasta-ogrodu. Postulaty Ebenezera Howarda zakładały konieczność zwró-

cenia się ku naturze [6]. Świadomość istoty świeżego powietrza i jego wpływu na 

zdrowie człowieka przyczyniła się również do zmiany podejścia w kształtowaniu 

kompleksów szpitalnych. Następują wtedy zmiany w projektowaniu i funkcjono-

waniu szpitali psychiatrycznych w USA. Ważnym elementem terapii stał się w nich 

kontakt z naturą i praca w ogrodzie. W Europie natomiast rośliny i prace ogrodnicze 

zaczęto wykorzystywać w leczeniu szpitalnym ofiar działań wojennych [7,8]. 

W następnych latach rozwijające się w XX w. farmakologia i technologie 

medyczne sprawiły, iż zapomniano o wspomagającym leczenie kontakcie z przyrodą. 

W wielu placówkach leczniczych tereny zieleni uznawano jedynie za element 

dekoracyjny, towarzyszący budynkom. Szpitale zaczęły stawiać na większy udział 

tkanki zabudowanej, zysk, wydajność i dochody, zamieniając tereny zieleni na 

parkingi [9]. 

W dobie XXI wieku możemy zauważyć wzrost zainteresowania zagadnieniem 

oddziaływania przyrody na człowieka, co przekłada się na holistyczne podejście do 

projektowania obiektów leczniczych, widoczne szczególnie w krajach zachodnich 

[10]. Przy obiektach leczniczych powstają ogrody dostosowane do potrzeb szerokiej 

grupy odbiorców. Wzrost świadomości korzyści płynących z ogrodów leczniczych 

tworzonych z myślą o pacjentach szpitali przyczynia się do coraz większej 

popularności tego typu założeń. Warto więc podjąć próbę popularyzacji koncepcji 

healing garden na gruncie lokalnym. 

  

                                                                 
1 dar.slonina@gmail.com, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, www.wa.pwr.edu.pl. 

mailto:dar.slonina@gmail.com
http://www.wa.pwr.edu.pl/
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2. Cel i metodyka pracy 

Celem pracy jest wstępne rozpoznanie i omówienie roli otoczenia obiektów 

leczniczych, szczególnie w kontekście kompleksu szpitalnego. Opracowanie ma 

charakter przeglądowy i uwzględnia przeprowadzone badania nad terapeutycznym 

wpływem przyrody na człowieka, zestawiając je dodatkowo pod względem ich 

oddziaływania. Na podstawie przeprowadzonej analizy praca ukazuje również 

możliwości wykorzystania różnego typu terenów zieleni w walce z chorobami 

cywilizacyjnymi i społecznymi. 

3. Środowisko lecznicze  

Dyskusję na temat leczniczego oddziaływania przyrody na człowieka rozpocząć 

należy od określenia czym jest środowisko lecznicze. W ogólnym zarysie należałby 

je określić mianem takiego miejsca, które uzyskało uzdrawiającą tożsamość. 

Równocześnie można mówić o środowisku terapeutycznym, które określa się 

mianem wyodrębnionej przestrzeni, po pierwsze specjalnie zaprojektowanej na 

potrzeby terapii, po drugie miejsca w której ona się odbywa i jest z nim identy-

fikowana. W danym kontekście można wyróżnić cztery aspekty rozpatrywania 

środowiska leczniczego, które obejmować będą środowisko: zbudowane, symbo-

liczne, społeczne oraz naturalne [11]. 

Przekładając powyższe aspekty na dział opieki medycznej środowisko 

zbudowane dotyczyć będzie głównie obiektów leczniczych. Florence Nightingale 

(1820-1910) jako pierwsza postulowała o szczególne zwrócenie uwagi na jakość 

pomieszczeń w budynku szpitalnym, gdzie brakowało swobodnej cyrkulacji 

powietrza, światła słonecznego, natomiast warunki higieniczne znacząco odbiegały 

od współczesnych norm. Po raz pierwszy opisała także lecznicze działania natury 

w książce „Notes On Nursing” w 1860 roku. Przekonana była ona o związku pomiędzy 

widokiem zza okna a zdrowiem pacjenta. Kontakt nawet wizualny wspomaga 

regenerację i powrót do zdrowia pacjentów [13]. Na przestrzeni wieków trwają liczne 

badania mające określić wpływ formy szpitala w kontekście usprawnienia procesu 

leczenia pacjentów. Becker (1977) badał wpływ zmian zachodzących w przestrzeni 

szpitalnej na samopoczucie personelu. Badania Kennyego i Cantera (1979) dotyczyły 

natomiast określenia oddziaływania układu budynku szpitalnego jego personel. 

W podobnym badaniu Spencer (1986) stwierdził, że rodzaj obiektu szpitalnego 

w znacznym stopniu wpływa na ludzki stan emocjonalny. Późniejsze badania 

dowiodły ogromnego wpływu środowiska zbudowanego na zdrowie i proces 

rekonwalescencji również i pacjentów [11, 14].  

Środowisko symboliczne postrzegane jest przez ludzi jako ekspresja wartości 

uwarunkowanych kulturowo, zbiór zachowań społecznych, czy działalność lokalnych 

społeczności w określonym przedziale czasu. Symbolika składa się z wierzeń, 

wartości, oczekiwań, uczuć. Istotne natomiast jest środowisko społeczne, które 

obejmuje relacje międzyludzkie, niezwykle ważne w szybkim powrocie do zdrowia 

pacjenta. Przynależność i uczestnictwo w danej społeczności sprzyja poczuciu 

wzajemnego szacunku i zaufania, kształtując jednocześnie określoną atmosferę, 

niezwykle istotną w procesie leczenia [11]. 

Środowisko naturalne, jak pokazuje historia medycyny, od dawna było cennym 

źródłem zdrowia, odgrywając znaczącą rolę w procesie rekonwalescencji. Nasilone 
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zainteresowanie wpływem przyrody na człowieka widoczne jest w latach 70 XX 

wieku. Prowadzone są pierwsze kompleksowe badania nad terapeutycznym wpły-

wem roślin na stan ducha i ciała człowieka. Potencjał uzdrawiającej siły przyrody był 

głównym tematem badań Rogera Urlicha. W jednym z badań (1984) porównał on 

dwie grupy pacjentów po cholecystektomii (operacja usunięcia woreczka żółcio-

wego) w podmiejskim szpitalu w USA. Pierwsza grupa pacjentów umieszczona 

została w salach z oknami wychodzącymi na drzewostan, druga natomiast w sali 

z oknami wychodzącymi na ceglany mur. Wynikiem obserwacji był krótszy pobyt 

w szpitalu oraz mniejsza dawka leków przeciwbólowych u osób przebywających 

w salach z widokiem na zieleń [14]. Dane badania przyczyniły się w znacznym 

stopniu do szerszego zainteresowania przyrodą, ogrodem w aspekcie wpływu na 

zdrowie człowieka. Obecnie kontakt z przyrodą, świeżym powietrzem coraz częściej 

włączany jest do terapii farmakologicznej [15]. 

4. Ogrody przyszpitalne jako środowisko lecznicze 

4.1. Typologia przestrzeni przyszpitalnej 

Obecność terenu zieleni wpływa znacząco na samopoczucie człowieka. Istotną 

wartość w zagospodarowaniu obiektów leczniczych odgrywają natomiast ogrody, na 

które coraz to częściej i dokładniej zwraca się uwagę. Współczesne zagospo-

darowanie terenów przyszpitalnych w Polsce często ogranicza się do zieleńców, 

skwerów, pełniących głównie funkcje reprezentacyjne. Dana tendencja skutkuje 

niewielką dbałością o kształtowanie otoczenia placówki leczniczej w kontekście 

oddziaływania na pacjentów [16]. Uzasadnione wydaje się być zatem poszerzanie 

świadomości o znacznej wartości przyrody, w tym samych ogrodów w kompleksie 

szpitala. Elementem wspomagającym proces rekonwalescencji mogą być odpo-

wiednio zagospodarowane przestrzenie lecznicze, głównie w formie ogrodów 

terapeutycznych. 

Mianem ogrodu terapeutycznego określić należy przestrzeń stworzoną w celu 

poprawy samopoczucia. Zapewnić powinien on również bezpieczeństwo jego odbiorców 

i odprężenie. Jednak za główną funkcję należy podać zapewnienie kontaktu 

z przyrodą zarówno biernego jak i czynnego [17, 18]. 

Rozpatrując układ przestrzenny ogrodu przyszpitalnego powinno zwrócić się 

uwagę na jego funkcjonalność. W tym celu niezwykle istotne jest odpowiednie 

dobranie elementów kompozycji przestrzennej do programu obiektu leczniczego. 

Wskazane jest również takie zagospodarowanie, które będzie łatwe i opłacalne 

w utrzymaniu. Atrakcyjność wizualna ogrodu oddziałuje bowiem silnie na jego 

odbiorców: w przypadku zadbanego założenia pacjenci czują się komfortowo i bez-

piecznie, natomiast w sytuacji zaniedbania odbiorcy mogą czuć się zaniepokojeni. 

Pod względem samej kompozycji przestrzennej ogród terapeutyczny powinien być 

prosty i łatwy w odczuciu przez każdego, w taki sposób aby ułatwić orientację 

w terenie. Urozmaicenia można wprowadzać w postaci form, faktur czy kolorów 

poszczególnych elementów wnętrza ogrodowego, np. małej architektury czy kompo-

zycji roślin. Ważne jest również zachowanie równowagi pomiędzy danymi 

elementami. Wprowadzone akcenty, sekwencje i odpowiednia skala obiektów 

dodatkowo przyczynią się do polepszenia warunków leczniczych ogrodu [7, 19]. 
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Powyższe zasady możemy pogrupować również pod kątem różnych aspektów, np. 

pod względem funkcjonalności, aspektu przyrodniczego oraz ekonomicznego 

[Tabela 1]. W ogrodach terapeutycznych warto stosować rośliny wykazujące 

właściwości lecznicze. Zastosowanie odpowiednich gatunków roślin leczniczych 

daje możliwość wykorzystania ogrodu w terapiach naturalnych, w tym w hortiterapii, 

fitoterapii, chromoterapii, aromaterapii oraz innych form terapii ogrodowej [17]. 

Tabela 1.Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych przy obiektach leczniczych 

Aspekt  Elementy składowe  

Funkcjonalny 
Dopasowana skala i prosta forma, równowaga 

elementów i ich sekwencyjność 

Przyrodniczy 
Różnorodność elementów przyrodniczych, równowaga, 

łatwość w utrzymaniu 

Ekonomiczny 
Odpowiednia skala, łatwość w utrzymaniu, opłacalność 

założenia 

Źródło: Opracowanie własne 

4.2. Ogród przyszpitalny a proces leczenia 

4.2.1. Korzyści płynące z kontaktu z przyrodą 

W ogólnym zakresie rośliny oddziałują na człowieka pośrednio i bezpośrednio. 

Działanie pośrednie obejmuje m.in. zmianę mikroklimatu, produkcję tlenu, zwięk-

szanie wilgotności powietrza, a także związane jest z funkcją izolacyjno-ochronną. 

Roślinność przyczynia się również do ujemnej jonizacji powietrza, wzbogacają je 

o fitoncydy o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Działanie bezpośrednie 

związane jest natomiast z wpływem na organizm oraz psychikę człowieka. Wdy-

chanie olejków eterycznych rozluźnia, kontakt wzrokowy uspokaja, objawiając się 

redukcją stresu. Korzyści płynące z kontaktu człowieka z przyrodą można rozpa-

trywać w oddziaływaniu fizycznym, psychicznym oraz społecznym [Tabela 2] [11]. 

Przeprowadzone badania teoretyczne i praktyczne dowodzą obecności pozytyw-

nych efektów interakcji z przyrodą. Dane efekty zauważył Roger Urlich, który na 

szeroką skalę przeprowadzał badania związane z wpływem przyrody, ogrodów na 

człowieka [11]. Kontakt ze środowiskiem naturalnym powoduje obniżenie ciśnienia 

krwi i tętna oraz poziomu cholesterolu. Sprzyja również rozluźnieniu mięśni. Zieleń 

poprawia także kondycję fizyczną człowieka głównie poprzez wzmocnienie siły 

mięśni, poprawiając koordynację ruchową i równowagę. Terapia prowadzona 

w ogrodzie w różnej formie przyczynia się także do poprawy wydolności fizycznej 

pacjentów [20]. 

Oddziaływanie samej zieleni na strefę emocjonalną człowieka badał m.in. Olds 

(1985) czy Francis i Cooper Marcus (1991). Z ich obserwacji wynika, że badani 

w przypadku stresu czy negatywnych odczuć, chętnie korzystają z pobytu w terenie 

zieleni [13]. Doświadczenie Cooper Marcus i Barnesa (1995) dotyczyło natomiast 

obserwacji pacjentów w konkretnym środowisku jakim jest ogród. Również i w tym 

przypadku zaobserwowano znaczne polepszenie się odczuć emocjonalnych wśród 

badanych. W badaniu przeprowadzonym przez Bow Center w Londynie wykorzys-

tano ogród w terapii uzupełniającej leczenie farmakologiczne. W efekcie zaobserwo-
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wano znaczne polepszenie się stanu emocjonalnego badanych [20]. Kaplan i Kaplan 

(1983) stwierdzają natomiast, że środowisko szpitalne jest „sztuczne” a tym samym 

stresujące i utożsamiane z chorobą. Przyroda jest obecna w życiu codziennym, 

dlatego też korzystna jest jej obecność w otoczeniu szpitala. Widok na naturalne 

środowisko zbadał także Pinson (2013), który zaobserwował mniejsze stany lękowe 

u pacjentów, którzy często spoglądali na ogród [21, 22]. Ogrody umożliwiają 

obserwację naturalnego rytmu roślin w ciągu roku, natomiast uprawa roślin pozwala 

na kontrolę przestrzeni, co zwiększa poczucie własnej wartości i przyczynia się do 

podejmowania nowych wyzwań. Silne oddziaływanie psychiczne objawia się przede 

wszystkim obniżeniem poziomu stresu wśród pacjentów, w wyniku obniżenia 

ciśnienia krwi oraz tętna. Widoczne zmiany zachodzą także w sferze odczuć 

pacjentów, którzy czują się bezpieczni, a ich poziom lęku maleje [23, 24]. 

Człowiek jest jednostką żyjącą w społeczeństwie, w kontekście wspólnoty, 

rodziny czy miejsca pracy. Ogród jako miejsce spotkań zapewnia integrację 

społeczną, niezwykle ważną w dobie dzisiejszych czasów, jak i istotną w przypadku 

wsparcia w chorobie pacjenta. Sama zieleń może wspomóc nawiązywanie nowych 

znajomości oraz ułatwić relacje pomiędzy personelem a pacjentem. Prowadzone 

natomiast zajęcia ogrodowe mogą wspomóc umiejętność pracy w grupie i stanowić 

źródło wiedzy na temat zdrowych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie [20]. 

Tabela 2. Korzyści płynące z kontaktu z przyrodą na zdrowie 

Oddziaływanie Forma oddziaływania Korzyści dla zdrowia 

Fizyczne 

Uczestnictwo w pracach 

ogrodniczych lub w zajęciach 

terapeutycznych 

Zwiększenie siły masy mięśni 

i kości, lepsza koordynacja 

ruchowa 

Psychiczne 

Obserwacja przyrody: jej 

składowych elementów oraz 

zachodzących zmian 

Obniżenie stresu i agresji, 

gotowość podejmowania 

nowych wyzwań, zwiększenie 

poczucia własnej wartości 

Społeczne 

Spotkania w ogrodzie, wspólne 

uczestnictwo w pracach 

ogrodowych 

Nawiązywanie nowych 

znajomości, zacieśnienie 

obecnych więzi 

Źródło: Opracowanie własne 

4.2.2. Ogrody przyszpitalne w kontekście chorób cywilizacyjnych 

Ogrody przyszpitalne jako forma najbliższego kontaktu z przyrodą dają możli-

wość przeprowadzenia różnych form terapii. Tworzone są w zależności od potrzeb 

jego odbiorców i programu samego obiektu. Dany aspekt pozwala wyszczególnić 

odmienne rodzaje założenia ogrodowego, m.in.: ogród skierowany do osób 

cierpiących na chorobę Alzheimera (alzheimer's gardens), ogród rehabilitacyjny 

(rehabilitation gardens), ogród integracji dla osób starszych (senior community 

gardens), ogród skierowany do osób chorych na choroby nowotworowe (cancer 

gardens), ogród utworzony przy instytucjach religijnych (meditation gardens), czy 

ogród dziecięcy (children garden) [8, 18]. Korzyści wynikające z zakładania 

leczniczych ogrodów przyszpitalnych w kontekście chorób cywilizacyjnych 

doceniono na szeroką skalę głównie w USA [25].  
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Rosnąca częstotliwość występowania choroby Alzheimera i innych form 

demencji jest zjawiskiem, z którym w przyszłości coraz to częściej zmagać się będą 

instytucje opieki zdrowotnej [26]. Obiekty lecznicze skierowane do osób z chorobą 

Alzheimera uwzględniają zakładanie ogrodów, które jak się okazuje, wpływają na 

zdrowie pacjentów. Takie miejsca zapewniają dostateczną przestrzeń do umiarko-

wanych ćwiczeń aerobowych czy siłowych. Są również istotne pod względem 

miejsca spotkań i wizyt rodzinnych. Ogród zaprojektowany przy Family Life Center 

Sophia Louise Durbridge-Wege Living w Grand Rapids w stanie Michigan, 

zaprojektowany przez architekt krajobrazu Marthę Tyson może być wzorcowym 

przykładem tego typu założeń skierowanych do osób cierpiących na demencję. 

Ogród posiada jedno wejście oraz prosty układ ścieżki, naprowadzający i zachę-

cający do spacerów, bez uczucia dezorientacji i zagubienia. Obecność wody 

w postaci wodospadu wpływa na doznania słuchowe. Istotną rolę w danym ogrodzie 

odgrywają nasadzenia roślinne, które stanowią zbiór gatunków popularnych 

w okresie młodzieńczym pacjentów. Mają one na celu pomoc w przywoływaniu 

wspomnień [27]. Badania skupiające się nad określeniem wpływu kontaktu 

z przyrodą osób z chorobą Alzheimera pokazały, że codzienne przebywanie chorych 

w ogrodzie od 5 do 10 minut nawet w sposób bierny znacząco przyczynia się do 

polepszenia parametrów: tętna i ciśnienia pacjentów. Zaobserwowano poprawę 

również w sferze emocjonalnej. Przykład ten dowodzi, że dany rodzaj ogrodu nie jest 

tylko terapeutyczny w sensie ogólnym, ale także jest źródłem mierzalnych korzyści, 

poprzez: zmniejszenie kosztu zażywania leków czy skrócenie czasu, jaki personel 

szpitala musi przeznaczyć na opiekę na chorymi [28, 29]. 

W kontekście chorób cywilizacyjny projektuje się również ogrody wspierające 

terapię chorób nowotworowych. Jednym z przykładów szerokiego uwzględnienia 

środowiska naturalnego w projektowaniu obiektu leczniczego jest Arizona Cancer 

Center w Houston zlokalizowane na Pustyni Sonorańskiej. Sam budynek zaprojek-

towany został z uwzględnieniem widoku zza okna, który wygląda na dziedziniec 

oraz ogród, a także na pobliskie pasmo górskie. Ogród leczniczy zaprojektowany 

został z użyciem roślin rodzimych, czyli odpornych na trudne warunki bytowe. Jest 

on integralną częścią kompleksu szpitalnego. Zaprojektowany został z wysoką 

dbałością o jakość przestrzeni, stwarzając atmosferę ogrodu tętniącego życiem, aby 

motywować pacjentów do walki z chorobą nowotworową. [30]. Innym przykładem 

ogrodu utworzonego z myślą o wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych jest 

ogród w Smilow Cancer Hospital w Yale-New Haven projektu Betty Ruth i Milton 

Hollander. Ogród leczniczy zlokalizowano na siódmym piętrze budynku, tworząc 

miejsce, w którym pacjenci mogą zapomnieć o chorobie. Kompozycja ogrodu składa 

się z nasadzeń drzew oraz niskich bylin, w uzupełnieniu o aranżacje skał i kamieni. 

Jest to przestrzeń o formie minimalistycznej, która zaprojektowana została głównie 

w celu umożliwienia odpoczynku, refleksji i kontaktu z cząstką przyrody pacjentom, 

ich rodzinom oraz personelowi szpitala [31]. 

Kontakt z przyrodą pomocny jest również i w przypadku chorób na tle 

psychicznym. Uspokajający wpływ zieleni wykorzystany został w Ontario Shores 

Centre for Mental Health Sciences w Kanadzie. Kompleks szpitalny otoczony jest 

terenem zieleni, wewnątrz natomiast pacjenci mają możliwość przebywania 

w dziedzińcach o różnej formie, umożliwiającej bierny odpoczynek i wyciszenie [32]. 
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Przykłady założeń ogrodowych oraz prowadzone badania nad terapeutycznym 

wpływem przyrody na człowieka ukazuje ogromne możliwości związane 

z wykorzystaniem przyrody w obliczy chorób cywilizacyjnych w batalii o zdrowie 

człowieka. 

5. Podsumowanie 

Zainteresowania poza farmakologicznym źródłem zdrowia należy doszukiwać już 

w XIX wieku, od czasów intensywnej urbanizacji, kiedy to nieodpowiednie warunki 

higieniczne w miastach są powodem wielu chorób. Zaczęto również odkrywać 

powiązanie pomiędzy otwartą przestrzenią miejską otoczoną roślinnością 

a zdrowiem fizycznym i psychicznym mieszkańców. Nasilone zainteresowanie 

wpływem przyrody na człowieka widoczne jest w latach 70 XX wieku. Prowadzone 

są pierwsze kompleksowe badania nad terapeutycznym zastosowaniem roślin, które 

obecnie zaowocowały szerokim uwzględnieniem środowiska przyrodniczego 

w kompleksach obiektów leczniczych, szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych. 

W Europie dana tendencja pojawia się w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, w Polsce 

natomiast liczba powstawania ogrodów przy obiektach leczniczych ciągle jest 

znikoma. W danym świetle konieczne jest rozpowszechniane roli środowiska 

naturalnego w procesie leczenia, szczególnie wśród środowiska medycznego ale 

także wśród projektantów. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wokół szpitali 

może przyczynić się do stworzenia miejsca regeneracji pacjentów, pomocnych przy 

fizycznych, psychicznych ale także społecznych aspektach procesu leczenia. 
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Ogrody przyszpitalne jako założenie wspomagające proces leczenia 

współczesnych chorób cywilizacyjnych i społecznych 

Sreszczenie 

Bliski kontakt człowieka z naturą, przebywanie wśród roślin, wpływają pozytywnie na samopoczucie, 

tym samym redukują stres i obniżają ciśnienie. Lecznicze działanie roślin wykorzystywane było już co 

najmniej od starożytności, dzisiaj natomiast nabiera nowego znaczenia. Celem pracy jest określenie 

wpływu kształtowania terenów zielonych przy szpitalach na proces leczenia pacjentów, a także 

ukazanie możliwości wykorzystania tego typu ogrodów w terapii będącej uzupełnieniem leczenia 

farmakologicznego. W opracowaniu przedstawiono korzyści płynące z tworzenia ogrodów 

przyszpitalnych, głównie w formie ogrodów leczniczych. Takie założenia, odpowiednio zagospoda-

rowane, mogą wspierać proces leczenia pacjentów. Podstawą opracowania był przegląd badań uczonych 

zajmujących się zagadnieniem ogrodów leczniczych oraz wzajemnej relacji człowieka i przyrody. 

Badania wpływu roślin na pacjentów szpitali dowiodły, że zieleń przy obiektach leczniczych może 

pomóc osobom przewlekle chorym oraz pacjentom z zaburzeniami umysłowymi. Konkluzją pracy jest 

wyszczególnienie korzyści płynących z obecności ogrodów przyszpitalnych. W szerszym spojrzeniu, 

zakładanie ogrodów przy szpitalach i zastosowanie ich do różnego rodzaju zielonych terapii stanowi 

ważny element wspomagający leczenie współczesnych chorób cywilizacyjnych oraz społecznych. 

Choroby cywilizacyjne nigdy przedtem nie były przyczyną tak wielu chorób, a przyroda zdaje się być 

jednym ze źródeł szybkiej rekonwalescencji.  

Słowa kluczowe: ogród przyszpitalny, ogród leczniczy, środowisko lecznicze, opieka zdrowotna. 

Hospital garden as a lend suport landscape healing contemporary civilization 

and social disease 

Abstract 

Close contact between people and nature as well as being among plants has a positive influence on well-

being, reducing stress and blood pressure. The curative effect of plants has been known since antiquity. 

Today its importance is being reassessed. The aim of the paper is to quantify the impact of developing 

hospital gardens on the healing process as well as showing opportunities connected with the use of such 

gardens in addition to conventional pharmacological treatment. The benefits of creating hospital 

gardens, mostly as healing gardens, are presented. This green areas, if well developed, may support the 

healing process. An overview on the studies conducted by scientists involved in the area of healing 

gardens and the relation of a human being and the natural environment are the basis for this paper. 

Research on the influence of plants on hospital patients show, that greenery near hospitals could help 

disabled and mental disorders. As a result, a list of benefits of hospital gardens was presented. Looking 

at the broader picture, developing hospital garden and its implementation for diverse green therapies 

plays a significant and supportive role in a recovery from diseases of civilisation. Never in history have 

diseases of affluence been so common, whereas the nature can positively contribute to the fast recovery. 

Keywords: hospital garden, healing garden, healing environment, healthcare. 
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Twoje uzależnienie – Mój Świat. 

Wpływ choroby alkoholowej na funkcjonowanie 

dziecka w życiu dorosłym 

1. Wstęp 

Każdego roku, w licznych kampaniach społecznościowych na łamach mediów, 

poruszany zostaje problem, dotyczący uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm to 

zjawisko, które próbowano opisać przez wiele setek lat [1]. Po raz pierwszy idea 

uzależnienia od alkoholu pojawiła się w pracy czeskiego naukowca Profesora Elvina 

Mortona Jellinka, który próbował sklasyfikować zjawisko pod względem moralnym, 

społecznym. Sygnałem niepokojącym, świadczącym o uzależnieniu może być: 

zwiększenie ilości i częstotliwości spożywania substancji, niepokój w sytuacji braku 

alkoholu, traktowanie etanolu jako sposobu rozwiązywania przykrych życiowych 

sytuacji, narastanie koncentracji na sytuacjach związanych z piciem [2]. Alkohol 

towarzyszy ludziom od tysięcy lat. „Efekty krótkotrwałego i długotrwałego działania 

alkoholu na organizm człowieka są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin 

naukowych: biologii, medycyny, psychologii czy socjologii” [3]. Etanol nie tylko 

szkodliwie wpływa na funkcjonowanie narządów, takich jak wątroba, czy trzustka, 

ale także przyczynia się do pogorszenia relacji interpersonalnych oraz zrywa więzy 

rodzinne [4]. „Alkohol zarówno w Europie jak i w USA jest najczęściej używaną 

substancją wpływającą na stan psychiczny.” W Polsce ponad 800 tys. osób w różnym 

stopniu uzależnionych jest od alkoholu [5]. Etanol działa szkodliwie na praktycznie 

wszystkie komórki, tkanki naszego organizmu, będąc istotną przyczyną 

przedwczesnego zgonu [6]. „Wieloletnie picie prowadzi do negatywnych skutków 

zdrowotnych, takich jak: poważne choroby fizyczne, zaburzenia psychiczne czy 

wysoce nieadaptacyjne wzorce funkcjonowania społecznego” [7]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było przedstawienie postrzegania zaburzonego obrazu siebie, 

problemów związanych z funkcjonowaniem w przyszłym życiu dorosłym – pry-

watnym i zawodowym, różnorodności osobowości oraz zajętego stanowiska 

w hierarchii najbliższego otoczenia przez przyszłych dorosłych wychowujących się 

w rodzinach z problemem choroby alkoholowej.  
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3. Materiały i metody 

Praca została stworzona na podstawie analizy porównawczej aktualnie dostępnej 

literatury naukowej w języku polskim i angielskim nt. wpływu choroby alkoholowej 

w rodzinie na funkcjonowanie i własne postrzeganie dziecka w życiu dorosłym.  

4. Sytuacja młodzieży w Polsce – rodzina źródłem wychowania 

w trzeźwości 

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem, które w Polsce diagnozuje się na 

podstawie dziesiątej wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 

i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) [8]. Raport statystyczny na rok 2015 Państwo-

wej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Instytutu Psychiatrii 

i Neurologii wykazał, że picie alkoholu na przełomie lat 2011-2015 przez polską 

młodzież utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, z tendencją spadkową. Problem 

ten częściej można zaobserwować w większych miastach. Z biegiem lat zrównuje się 

różnica dotycząca ilości osób spożywających etanol ze względu na płeć. Najpo-

pularniejszym napojem alkoholowym w gronie młodzieży jest piwo [9]. W grupie 

wiekowej 16-18 lat znacznie częściej piją dziewczęta [10]. „Wśród różnych 

instytucji odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia najważniejsza rola 

zdaje się przypadać rodzinie. Także w kwestii używania substancji rodzina, 

a szczególnie rodzice, mogą mieć decydujący wpływ” [11]. 

5. DDA – źródło pochodzenia 

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje 

funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną 

cierpienia dorosłych i dzieci. Dorosłe Dzieci Alkoholików, to osoby, które swoje 

dzieciństwo spędziły w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym [12]. 

Wchodząc w dorosłość, towarzyszy im poczucie niższej wartości, trudności 

w przeżywaniu radości, szczęścia czy odpoczynku [13].
 
Boją się porzucenia, ulegają 

impulsom, traktują siebie bardzo poważnie. Poprzez życie w stresie, napięcie 

emocjonalne, brakuje im poczucia bezpieczeństwa, oparcia. DDA są bardzo 

krytyczni względem siebie. Wyrzekają się własnych potrzeb. Są gotowi, by spełniać 

oczekiwania innych ludzi. Poszukują własnej tożsamości. Często szukają akceptacji 

w oczach społeczeństwa, którego zabrakło im w czasie dzieciństwa. Wszystkie osoby 

w rodzinie dysfunkcyjnej złapane są w pułapkę uzależnienia. Problemy wynikające 

z sytuacji, zostawiają piętno na psychice każdego członka rodziny. Osoba uzależniona 

od alkoholu, nie tylko stanowi zagrożenie dla innych, ale również bezpośrednio dla 

samej siebie. To wokół niej toczy się życie codzienne, wraz z nieprzewidywalnością, 

zmiennością nastroju oraz wybuchami agresji. W rodzinie dysfunkcjonalnej brak jest 

niezbędnych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka, takich jak: 

poczucie bezpieczeństwa, troskliwa opieka oraz konsekwencja i ujednolicenie metod 

wychowawczych [14].
 
„Rodzina, jak podaje M. Winiarski, „w sposób zamierzony 

i niezamierzony, zracjonalizowany i spontaniczny oddziałuje na osobowość dziecka, 

wytycza i utrwala określony (przez siebie uznawany i preferowany) zestaw wartości, 

które w wyniku interioryzacji stają się dla dziecka azymutami, ukierunkowującymi 

jego aktywność i postępowanie przez cale życie” [15]. Dziecko, widząc negatywne 

zachowania rodzica, zaczyna bać się o własne i jego zdrowie i życie, co potęguje 
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w przyszłości odczuwany niepokój o dobro rodziny. Prawidłowy rozwój dziecka 

możliwy jest tylko w rodzinie, w której panuje poszanowanie dla wszystkich osób 

[16]. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być tzw. 

współuzależnienie. Współuzależnienie to efekt przystosowania się do sytuacji 

problemowej. Osoba, która dźwiga na swych barkach zdwojone poczucie odpowie-

dzialności, przejmuje większość obowiązków, stara się utrzymać pozorną równo-

wagę. Udowodnia otoczeniu, że są prawidłowo funkcjonującą rodziną. Współuzależ-

nienie rozwija się wprost proporcjonalnie do choroby alkoholowej [17].
 
Z biegiem 

czasu narasta uraza, wrogość, poczucie wstydu oraz wyczerpanie psychiczne, 

spowodowane stałym ukrywaniem problemu przed innymi. Osoby współuzależnione 

próbują dostosować się do nowej sytuacji, szukając złotego środka na przetrwanie 

emocjonalnego chaosu, czując duchową pustkę, samotność oraz odczuwając znaczne 

obniżenie jakości życia.” W przestrzeni swojej dysfunkcyjnej rodziny dzieci uczą się 

trzech rzeczy na „nie”: nie ufać, nie mówić i nie odczuwać, których przestrzeganie 

staje się ich życiową koniecznością [18]. „Przez zakaz dzielenia się doświadczeniami 

oraz sytuacjami panującymi w rodzinie, dziecko pozbawiane jest poczucia wsparcia 

z zewnątrz. W sposób iluzoryczny opisuje świat realny. Ciężej samemu rozróżnić co 

dobre, a co złe. Często dzieci zamiast słysząc, że rodzic pije, są utwierdzane 

w przekonaniu o jego chorobie, gorszej kondycji, złym samopoczuciu. „Tajemnice te 

zna każdy członek rodziny i udaje, że o niczym nie wie” [19]. Dziecko w rodzinie 

alkoholowej czuje się samotnie. Emocją wysuwającą się na pierwszy plan jest wstyd, 

nieśmiałość oraz lęk, będący bolesnym przeżyciem wewnętrznym dla osoby 

cierpiącej z powodu trudnego dzieciństwa. Dziecko jest istotą wrażliwą i bezbronną. 

Do prawidłowego, harmonijnego rozwoju potrzebuje odpowiednich zasad. By móc 

wytworzyć odpowiednie granice, potrzebuje rodziców, których uważa za nieomyl-

nych, najważniejszych na świecie. Rodzic, sam wychowany w rodzinie z problemem 

alkoholowym, nie nabył umiejętności wyznaczania granic. Nie potrafi ich również 

wyznaczyć swojemu dziecku. Młody człowiek, żyjąc w przekonaniu braku granic, 

automatycznie uruchamia reakcje obronne. Toksyczne poczucie wstydu sprawia, że 

dziecko traci poczucie własnej wartości. Uczy się wypierać okazywanie tego, co 

przeżywa. W ten sposób unika bolesnego kontaktu z rzeczywistością. Uczy się, że 

nie wolno się skarżyć, ani prosić o pomoc. Nie wolno ufać innym, gdyż wielokrotnie 

składane obietnice były łamane, bagatelizowane [20]. Zachowania autodestrukcyjne 

prowadzą do utraty wiary w sens życia. Rodzi się przekonanie o walce o przetrwanie. 

Nawet po wyprowadzeniu się z rodzinnego domu i startu w dorosłe życie, zasada 

„Nie mów, nie czuj, nie ufaj” nadal obowiązuje. Pojawia się lęk przed trudnymi 

wspomnieniami i silnymi przeżyciami. 

5.1. Życie jak w teatrze 

Sytuacja, w której znajdują się dzieci, wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej, 

podświadomie wywiera na nich odgrywanie pewnych ról. Role te służą jako system 

obronny, dający poszczególnym członkom rodziny względne poczucie stabilizacji 

i bezpieczeństwa. Chcąc, nie chcąc, przejmują zakres obowiązków dorosłych, które 

w sposób znaczący wykraczają poza ich dziecięce możliwości. Dziecko, w związku 

ze zmieniającą się sytuacją, na co dzień wchodzi w wiele ról. „Przez odgrywanie 

danej roli osoba traci swoją tożsamość, odrzuca swoje prawdziwe „Ja” na rzecz 
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utrzymania spójności rodziny” [21]. S. Wegscheider-Cruse wyróżniła cztery podsta-

wowe role pełnione przez dzieci żyjące w rodzinie alkoholowej: Bohater, Kozioł 

ofiarny, Maskotka i Niewidzialne dziecko [22]. Pierwszą z nich jest „Bohater”. 

Dziecko najstarsze z rodzeństwa, które opiekuje się pozostałymi. Rzetelnie wykonuje 

prace domowe, wyrzeka się własnych potrzeb, na rzecz pozostałych domowników. 

Dba o osobę uzależnioną. W szkole osiąga wysokie wyniki w nauce. Rezygnuje 

z zabaw, spotkań z rówieśnikami. Cechuje go nadmierne poczucie odpowiedzial-

ności, perfekcjonizm. Jest poważny. Nie potrafi powiedzieć „dość”. Przestrzega 

wszelkich zasad i terminów [23].  

 „Osoba pełniąca rolę bohatera rodziny unika głębszych poszukiwań, bo wtedy 

musiałaby skonfrontować się z tym, co trudne, nierozwiązane, wyparte” [24]. 

Kolejną rolą jest dziecko „Niewidzialne”, żyjące w świecie fantazji, marzeń. 

Odbiegające od świata realnego. Z biegiem czasu, traci umiejętności komunikacji 

z otoczeniem, skupiając się na wewnętrznych przeżyciach. Jest ciche i nie sprawia 

problemów wychowawczych. Najmłodsze dziecko, odgrywając rolę niewidzialnego, 

ma predyspozycje do popadania w nałogi. Stoi na uboczu. Przeżywa samotność oraz 

cierpienie. Często też nikt o nim nie myśli, zapomina. Dziecko jako osoba dorosła 

może mieć barierę w rozwiązywaniu problemów i stawianiu czoła innym 

przeciwnościom losu [25]. 

Dziecko – „Maskotka” wykonuje trudne zadanie, jakim jest odwrócenie uwagi 

domowników od całej przykrej sytuacji, rozładowując napiętą atmosferę, Powie żart, 

rozśmieszy, łagodzi spór, lecz pozornie tylko na krótką chwilę. Często przez pryzmat 

swojego zachowania, nie jest traktowane poważnie. Zawsze robi dobrą minę do złej 

gry. Ich świat zewnętrzny jest całkowitym przeciwieństwem, z czym toczą bitwę 

wewnątrz umysłu. Taka osoba w przyszłości swoje samopoczucie uzależniać będzie 

od akceptacji innych oraz stopnia poświęconej im uwagi. „Maskotki” nierzadko 

borykają się ze schorzeniami somatycznymi, z powodu obniżonego poziomu reakcji 

na przewlekły stres [26]. „Odgrywana rola przeszkadza im w nawiązaniu poważnych 

i głębokich związków, a uzależnienie od substancji chemicznych bywa nierzadko 

namiastką intymnego związku” [27]. „Kozioł ofiarny” jest dzieckiem sprawiającym 

rodzinie dużo trudu, zarówno na polu wychowawczym, jak i naukowym. Ucieka 

z domu, nie uczęszcza na lekcje, buntuje się, łatwo popada w złe towarzystwo. 

Narażone jest na uzależnienie od alkoholu czy środków psychoaktywnych. Przejawia 

zachowania autodestrukcyjne. Jest przez rodzinę i otoczenie obwiniane [28]. 

Wybucha agresją, jest oziębły i oschły. Może wdawać się w bójki, konflikty z prawem. 

Przejawia schemat, polegający na odwróceniu uwagi od rodzinnego problemu. 

Skupieniu uwagi na sobie. Analizując role, w jakie wchodzą DDA, rodzi się pytanie, 

czy wszystkie dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, w przyszłości powielą 

drogę uzależnionego rodzica? Ryzyko jest zdecydowanie większe. Osoby, które 

wychowały się w środowisku, w którym oprócz alkoholika istnieli ludzie dający 

wsparcie, opiekę oraz nazywający zachowania destrukcyjne – nieprawidłowymi, 

odbiegającymi od przyjętych norm, mają mniejszy współczynnik ryzyka, 

w porównaniu do tych, którzy posiadali obydwu rodziców uzależnionych.  
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5.2. Wewnętrzny świat 

Odczucia dziecka w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową bywają różne. 

Emocje zmieniają się z dnia na dzień niczym w kalejdoskopie. Zależą od wieku 

dziecka, płci jego osobowości, stopnia wrażliwości oraz względem jakiej osoby są 

one kierowane. Najczęściej dotyczą rodzica uzależnionego. Pojawiają się stany 

wrogości, konfliktów, niepewności, napięcia, chronicznego stresu [29]. W czasie 

abstynencji rodzic wydaje się być troskliwym opiekunem, poświęcającym czas 

dziecku, kupującym prezenty, obdarowując swoją uwagą. W czasie upojenia 

alkoholowego przemienia się w zupełnie obcą osobę, powodującą przerażenie, strach 

i niepewność, raniącą, kontrolującą otoczenie, uszczypliwą, pozbawioną uczuć 

wyższych, wychodzącą z domu, nie wiadomo, dokąd, bez powodu [30]. Dziecko 

w pewnej chwili traci poczucie stabilizacji. Nie wie, jaką wersję rodzica zastanie, co 

bywa silnie traumatyzujące [31]. Alkoholizm rodziców pozostawia ślady, bez 

względu na to czy jest jawny, czy ukryty. Część ma poczucie winy, że to przez nie 

rodzic spożywa alkohol, a w domu panują kłótnie. Są złe za brak przerwania ciągu 

alkoholowego, absurdalne zachowania. Są wyczerpane poczuciem strachu. Buntują 

się. Nie chcą dać się ranić, lecz muszą, nie widząc rozwiązania. Nie mają nadziei na 

zmianę. Nie wierzą kolejnej pustej obietnicy zaprzestania spożywania alkoholu. 

Czują się w obowiązku wspierać drugiego rodzica i dzielić jego cierpienie. Próbować 

odciążyć w domowych obowiązkach. Stają się szybciej dorosłymi, będąc jeszcze 

dziećmi, którym zabrano beztroski czas. Z jednej strony chcą wybaczyć, z drugiej nie 

mogą zapomnieć o doznanych krzywdach. Przyszłe DDA wszystkie te rozterki 

zabierze ze sobą w podróż w dorosłość. Rozczarowania, brak pochwały czy 

zwykłego docenienia za starania. Wszystko to pogłębi z czasem wewnętrzną 

nieśmiałość i niską wartość siebie. Pogłębi też tęsknotę za normalnie funkcjonującą 

rodziną i stanie się marzeniem stworzenia takiej w przyszłości, podświadomie rodząc 

wątpliwość – „czy będę w stanie”? 

5.3. Relacje interpersonalne 

Dorosłe Dziecko Alkoholika na bazie traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa 

często nie decyduje się na stały związek partnerski. Próbuje odrzucić uczucia, 

traktując je jako sferę bolesną [32]. Kreuje dystans między sobą i partnerem, 

w obawie przed porzuceniem [33]. Uczucia innych często przypominają mu 

o własnych, stłumionych. Czuje się nie wysłuchany. Ma poczucie, że wszyscy 

oprócz niego, wiedzą lepiej. Badania, przeprowadzone na 805 osobach wychowu-

jących się z uzależnionym rodzicem, wykazały, że aż 44% z nich nie związało się 

z żadnym partnerem [34]. DDA nie potrafi dzielić się emocjami, zaufać drugiemu 

człowiekowi. Dorosłe dzieci alkoholików, nawet gdy mają ciepłego i kochającego 

partnera, toczą ze sobą „wojnę” z wrogami z przeszłości. Nie wierzą, że dobra relacja 

może trwać dłuższy czas. Bliskość jest dla nich zagrażająca [35]. Istnieje duża obawa 

z założeniem rodziny. Potencjalny rodzic martwi się, czy zdoła zbudować zdrową 

relację ze swoim dzieckiem, czy nie przeniesie na nie swojego żalu i frustracji, 

przejawi zachowania agresywne. Obawia się, że również w małżeństwie nie zostanie 

zrozumiany, spotka go krzywda. DDA nie potrafi zakomunikować partnerowi 

o swoich potrzebach, z których musiał nauczyć się zrezygnować. Bez wspólnej 

rozmowy narastają niedomówienia, żale. Osobom, wychowującym się w rodzinie 
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dysfunkcyjnej ciężko zgłosić się samej na terapię. Najczęstszymi przyczynami 

zgłaszania się są: poprawa relacji małżeńskiej, rodzicielskiej, odbudowanie własnej 

wartości [36].  

5.4. Wymarzony pracownik 

W przeciwieństwie do relacji z drugim człowiekiem, DDA na płaszczyźnie 

zawodowej nierzadko wykazują się cechami wymarzonego pracownika. Ze względu 

na różne doświadczenia z dzieciństwa i style zachowania się T. L. Cermak wyróżnia 

wiele typów dorosłych dzieci alkoholików, między innymi- pracoholików [37].
 
Są to 

osoby odpowiedzialne, stale dbające o podwyższanie kompetencji, potwierdzające 

zdobyte umiejętności. Nie boją się angażowania w trudne, wymagające zadania. 

Mimo odnoszenia sukcesów zawodowych, DDA ma poczucie niższej wartości 

i przejawie kompetencji, w porównaniu do człowieka o takim samym wykształceniu 

[38].
 
Ciężko mu uwierzyć w siebie. Często stanowi to poważną barierę psychiczną 

w dalszej edukacji. Mimo wielu ciężkich chwil w swoim życiu oraz balaście 

doświadczeń, jakie dźwigają na swych barkach, są to ludzie serdeczni, życzliwi oraz 

bardzo pomocni. Zgłaszają się do prac społecznych, projektów. Zachowują 

wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, a z zewnątrz sprawiają wrażenie osoby 

silnej i zaradnej życiowo. Są w stanie zmierzyć się ze zdarzeniami, jakimi przynosi 

los. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków. 

5.5. Sieć wsparcia – szansą na zdrowe życie 

Czy istnieje szansa na przywrócenie równowagi wewnętrznej w życiu DDA? Czy 

dysponujemy odpowiednimi metodami, wspomagającymi powrót do prawidłowego 

funkcjonowania? Ważnym zadaniem osób pomagających jest kompleksowa diagnoza 

sytuacji rodzinnej i zaoferowanie pomocy zarówno rodzinie jako całości, jak 

i poszczególnym jej członkom. Dzięki przełamaniu bariery tabu, wraz z zespołem 

psychoterapeutów, udało się stworzyć system składający się z dwunastu kroków, 

będących cennym wsparciem dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w kreowaniu 

lepszej przyszłości. „W Polsce spotkania DDA zaczęły się jesienią 1986 roku na 

konferencji absolwentów Studium Pomocy Psychologicznej, a następnie na innych 

sesjach szkoleniowych, organizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia 

i Trzeźwości. W latach 1990-1991 zorganizowano szkolenia dla osób pragnących 

prowadzić grupy DDA” [39]. Dzięki takim inicjatywom, zanika poczucie 

osamotnienia, pojawia się ktoś, kto nas rozumie. Osoby dzielą się siłą, nadzieją, 

budują zdrowe relacje interpersonalne oparte o wzajemny szacunek, którego nieraz 

nie miały szansy zaznać [40].
 
Podczas mityngów rozpoczyna się indywidualna praca 

nad zrozumieniem i ekspresją własnych uczuć, wytworzonych mechanizmów 

obronnych, będących konsekwencją egzystencji w rodzinie dysfunkcyjnej [41]. 

Głównym celem psychoterapii jest zdjęcie z osób ciężaru odpowiedzialności za 

sytuację, w której się znaleźli. Jedynym warunkiem członkostwa w DDA jest 

pragnienie uzdrowienia ze skutków dorastania w rodzinie alkoholowej. Obowiązuje 

zasada anonimowości, mówienie wyłącznie o własnych doświadczeniach, nieprzery-

wanie wypowiedzi innym, niekrytykowanie. Pierwszy etap terapii polega na zebraniu 

podstawowych danych o pacjencie, wyjściu z izolacji i ustaleniu, z jaką trudnością 

przychodzi osoba oraz co chciałaby zmienić w swoim życiu, co wcześniej 
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przeżywała, jakie ma lęki. Kolejnym punktem programu jest przełamanie bariery 

milczenia i opowiedzeniu w sposób bardziej szczegółowy o problemie. Stanowi ono 

trudne wyzwanie, ponieważ w domu osoby DDA nie dzielono się wewnętrznymi 

przeżyciami. Były one tłumione i surowo zakazane. Istnieją dwa rodzaje psycho-

terapii: indywidualna oraz grupowa. Dobór terapii jest sprawą indywidualną”. 

Z obserwacji pracy z ludźmi współuzależnionymi wynika, że dla dorosłych dzieci 

alkoholików najbardziej efektywna jest praca w grupie terapeutycznej” [42]. Wiele 

osób, decydując się na oficjalną pomoc, przeżywa lęk związany z utratą kontroli nad 

ich światem wewnętrznym. Boją się podzielić obawami z obcym człowiekiem. 

Najważniejsza jest motywacja do zmiany sytuacji życiowej. Bez niej psychoterapia 

nie przynosi owoców. 

5.6. Rodzaje ścieżek pomocy  

Nie każda osoba z syndromem DDA potrzebuje pomocy z zewnątrz. Wiele 

z nich, przez dłuższy czas nie jest nawet świadoma, że choruje, żyjąc w poczuciu 

nieszczęścia. Szanse na przeniesienie głęboko zakorzenionych wzorów w dorosłe 

życie bywa różna. Większość z nich uczy się zrozumieć własne emocje i radzi sobie 

dobrze. Dzięki serdecznym i uczynnym ludziom, spotkanym na swojej drodze życia, 

próbują zaufać na nowo. DDA budują bliskość oraz satysfakcjonujące związki 

partnerskie, choć w porównaniu z osobami niedotkniętymi syndromem, muszą 

włożyć zdecydowanie więcej energii i zaangażowania. W gronie znajomych są 

doceniani i wspierani. Czują się potrzebni społeczeństwu, akceptowani. Są w stanie 

oddzielić życie przeszłe od nowego, które może być satysfakcjonujące i dające 

poczucie spełnienia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Narodowy Fundusz 

Zdrowia, refunduje profesjonalną pomoc, dzięki czemu jest ona dostępna na wycią-

gnięcie ręki i każdy może z niej skorzystać. Może to być: edukacja, poradnictwo, 

interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna w rozwoju osobistym, motywowanie 

do podjęcia psychoterapii (pomoc o charakterze krótkotrwałym). Istnieją również 

programy, dzięki którym już na etapie dziecka, możliwe jest objęcie szczególną 

troską i opieką psychologiczną młode osoby, pochodzące z rodzin alkoholowych. 

Grupy Al-Ateen, do których należeć mogą dzieci, nastolatki, młodzież, których 

rodzic, obydwoje rodzice lub inna bliska osoba jest uzależniona od alkoholu 

,realizują program dwunastu kroków, prowadzą liczne warsztaty i letnie obozy 

z programem socjoterapeutycznym [43]. Pomagają zrozumieć dziecku, co się dzieje, 

u kogo szukać wsparcia, na wypadek sytuacji kryzysowej, jak poradzić sobie 

z samotnością, czy poczuciem winy. Powyższe rodzaje ścieżek pomocy zwiększają 

zdecydowanie szansę na to, że przyszłe pokolenia w naszym kraju nie będą już w tak 

licznej mierze składać się z dorosłych dzieci alkoholików. 

6. Wnioski 

Statystyki oraz liczne kampanie skierowane do społeczeństwa potwierdzają, że 

problem związany z chorobą alkoholową wciąż trwa. Syndrom Dorosłego Dziecka 

Alkoholika wciąż jest obszarem słabo poznanym i nie zakorzenionym w świado-

mości polskiego społeczeństwa. Osoby, które wychowały się w rodzinach 

dysfunkcyjnych, są ofiarami uzależniania swoich rodziców. Wiele z nich nie jest 

świadomych źródła problemu, związanego z poczuciem niedopasowania do reszty 
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osób z otoczenia. Przez wiele lat kreują mechanizmy obronne, które przenoszą na 

grunt przyszłych rodzin. Dzięki rozbudowaniu sieci placówek niosących wsparcie 

dla przyszłych DDA, przede wszystkim tych najmłodszych, skutki oddziaływania 

choroby alkoholowej, mogą być niwelowane na wcześniejszym etapie rozwoju 

dziecka. Wśród starszych uczestników psychoterapii powraca nadzieja na szansę 

założenia zdrowej rodziny, opartej na poszanowaniu samego siebie oraz partnera. 
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Twoje uzależnienie – Mój Świat. Wpływ choroby alkoholowej 

na funkcjonowanie dziecka w życiu dorosłym 

Streszczenie  

Dorosłe Dzieci Alkoholików, to osoby, które swoje dzieciństwo spędziły w rodzinie dotkniętej proble-

mem alkoholowym. Wchodząc w dorosłość, towarzyszy im poczucie niższej wartości, trudności 

w przeżywaniu radości, szczęścia czy odpoczynku, boją się porzucenia, ulegają łatwo impulsom. 

Choroba alkoholowa występuje pośród nas od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach 

biologicznych, genetycznych oraz psychologicznych. Alkohol przyczynia się do pogorszenia relacji 

interpersonalnych oraz zrywa więzy rodzinne. Odczucia dziecka w rodzinie dotkniętej chorobą 

alkoholową bywają różne. Zależą od wieku dziecka, płci jego osobowości, stopnia wrażliwości oraz 

względem jakiej osoby są one kierowane. Przyszłe DDA wszystkie rozterki zabierze ze sobą w podróż 

w dorosłość. Analizując role, w jakie wchodzą DDA, można wysnuć wnioski, że nie wszystkie dzieci 

pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, w przyszłości powielą drogę uzależnionego rodzica. Osoby, które 

wychowały się w środowisku, w którym oprócz alkoholika istnieli ludzie dający wsparcie, opiekę oraz 

nazywający zachowania destrukcyjne nieprawidłowymi, odbiegającymi od przyjętych norm, mają 

mniejszy współczynnik ryzyka, w porównaniu do tych, którzy posiadali obydwu rodziców 

uzależnionych. DDA ma na imię co ósma osoba w Polsce. Program dwunastu kroków, warsztaty i letnie 

obozy z programem socjoterapeutycznym pomagają zrozumieć dziecku, co się dzieje, u kogo szukać 

wsparcia, na wypadek sytuacji kryzysowej.  

Słowa kluczowe: DDA, uzależnienie, psychiatria, alkohol, współuzależnienie.  

Your addiction – my world. The impact of alcohol dependence on child’s 

functioning in adult life 

Abstract  

Adult children of alcoholics (ACoAs) are the people that during childhood were living in a family 

affected by alcohol abuse. Entering adulthood, they are facing low self-esteem, troubles with 

experiencing happiness, joy and relaxation. They live in fear of being abandoned and are easily 

influenced by certain impulses. Alcohol addiction has been prevalent among societies for centuries and 

multiple factors are responsible for its development, including biological, genetic and psychological 

ones. 

Alcohol contributes to deterioration of interpersonal relationships and destroys family bonds. The 

feelings of a child in a family afflicted by alcoholism may be various. They depend on the age, sex, 

personality traits, level of sensitivity of the child, as well as the person who the child applies the 

emotions to. 

A yet to become ACoA will carry his or her dilemmas into the adulthood. Analysing the roles that 

ACoAs enact, we conclude that not every child from a dysfunctional family will replicate the 

behaviours of an addicted parent. The children raised in the environment, where apart from the addicted, 

there are people being supportive and caring to the children as well as capable of denominating and 

explaining destructive and abnormal behaviours to them, have reduced risk comparing to children with 

both alcoholic parents. Every eighth person in Poland is an adult child of alcoholic. A twelve-step 

programme, workshops and summer camps involving sociotherapeutic care assist the child in gaining 

the understanding of the process, learn where to seek help in case of critical situation. 

Keywords: ACoA, addiction, psychiatry, alcohol, co-dependency. 
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Ocena ergonomicznych warunków pracy personelu 

medycznego Kliniki Neurologii WSzZ w Kielcach 

1. Wstęp 

Ergonomia to nauka interdyscyplinarna. Korzysta z dorobku nauk lub dziedzin 

naukowych jak: psychologia pracy, fizjologia pracy, socjologia pracy, medycyna 

pracy, organizacja pracy, higiena, antropometria oraz nauk technicznych. Ergonomia 

to nauka o pracy (z gr. ergon – praca, nomos – zasada, prawo). Jest to dyscyplina 

naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych 

człowieka. Celem jej jest humanizowanie pracy poprzez organizację zależności: 

człowiek – maszyna – warunki otoczenia. Ważne aby wykonywana ona była przy 

możliwie niskim koszcie biologicznym oraz najbardziej efektywnie. Stara się 

poprzez to niwelować choroby zawodowe. Twórcą pojęcia „ergonomia” jest 

Wojciech Jastrzębowski. Definiuje on ergonomię jako naukę o używaniu nadanych 

człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności [1]. Głównym celem jest polepszanie 

warunków pracy człowieka. Wyróżnia się ergonomię koncepcyjną – wprowadzającą 

zasady ergonomii podczas opracowania koncepcji oraz projektowania. Występuje 

również ergonomia korekcyjna czyli korekta warunków pracy na drodze moder-

nizacji już funkcjonujących stanowisk pracy (maszyn, urządzeń) [2]. Ergonomia 

słowo pochodzenia greckiego. W wolnym tłumaczeniu oznacza prawo pracy. Jako 

nauka zajmuje się przystosowaniem stanowisk, procesów i środowiska pracy do 

możliwości psychofizycznych człowieka [3]. Tak zdefiniowana ergonomia wywodzi 

się z definicji zdrowia, które wg WHO jest: „stanem pełnego dobrego samopoczucia 

fizycznego, psychicznego i socjalnego, a nie tylko brakiem choroby lub 

niesprawności” [4].  

2. Ergonomia i profilaktyka 

Przeciążenia, które wynikają ze specyfiki wykonywania zawodu, stresu, siedzą-

cego trybu życia wpływają negatywnie na układ ruchu, a w szczególności na 

kręgosłup [5]. Z punktu widzenia medycyny pracy zespołowe bóle kręgosłupa 

traktowane są jako choroba parazawodowa [6].Praca wymaga pozycji stojącej lub 

siedzącej. Towarzyszy temu pochylenie i skręcenie kręgosłupa [7]. Wykonywanie 

pracy w nienaturalnej pozycji ciała przez długi czas powoduje mikrourazy narządu 

ruchu (RSI – Repetive Stress Injures), związane z przeciążeniem zarówno mięśni, jak 

i kości oraz stawów [4]. Mięśnie i kości w dużej mierze odpowiadają za wytrzy-

małość kręgosłupa. Z czasem pojawiają się czynniki sprzyjające wystąpieniu 

procesów zapalnych, zmian zwyrodnieniowych itp. [9]. U większości chorych 
                                                                 
1
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stwierdza się osłabienie mięśni kontrolujących postawę ciała. Zaburzenia postawy 

i nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego skutkuje bólem kręgosłupa [4]. 

Profilaktyka zespołów bólowych narzadu układu ruchu odgrywa coraz większe 

znaczenie. Najważniejsza jest ergonomia wykonywanej pracy oraz wiedza jak 

niwelować skutki wielogodzinnych przeciążeń [10]. 

Warto zwrócić uwagę, że jako wynik schorzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym 

zalicza się: zespoły bolesnego barku na tle zwyrodnieniowym, pourazowe zmiany 

w obrębie kompleksu barkowo-obojczykowego, choroby OUN, zespół cieśni 

nadgarstka, choroby laryngologiczne, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, 

dysfunkcje wynikające z wad wzroku lub słuchu, choroby układu oddechowego. 

Do schorzeń mogących imitować choroby czy dysfunkcje w odcinku lędźwio-

wym. Są to zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, złamania szyjki kości 

udowej, inne zmiany pourazowe w części bliższej kości udowej, inne choroby 

stawów biodrowych, infekcje dróg moczowych, nowotwory dróg moczowych 

i nerek, zmiany zapalno-zwyrodnieniowe stawów krzyżowo-biodrowych, choroby 

naczyń kończyn dolnych, zwyrodnienie stawów kolanowych, ostrogi kości 

piętowych. 

Zespoły bólowe karku, krzyża i pleców mogą być początkowym objawem chorób 

reumatycznych m.in.: ZZSK oraz RZS [11]. 

Profilaktyka dotyczy wypracowania określonych nawyków związanych z trybem 

życia. Jest związana również z charakterem pracy zawodowej, sposobami dbania 

o ogólną kondycją, która zależy od sprawności układu krążenia i układu 

oddechowego, a także dobrej koordynacji ruchowej [12]. 

Uważa się, że gdyby świadomość profilaktyki w społeczeństwie w zakresie bólów 

narządu ruchu, w tym kręgosłupa była większa, to zjawisko to nie byłoby takim 

problemem. Doniesienia naukowe mówią, iż mimo dostępności informacji większość 

osób nie zna lub wie zbyt mało na temat profilaktyki [13]. 

Wymuszone postawy ciała powodują dolegliwości w różnych miejscach. Podczas 

stania w jednym miejscu ból może pojawić się w podudziach, stopach, odcinku 

lędźwiowym kręgosłupa, mięśniach prostownikach grzbietu. W czasie siedzenia bez 

podparcia obciążone są mięśnie prostowniki grzbietu, kiedy siedzenie jest zbyt 

wysokie dolegliwości występują w kolanach, łydkach, gdy za niskie w barkach 

i szyi. Podczas pochylania się ku tyłowi dolegliwości występują często w regionie 

lędźwiowym (degeneracja dysku międzykręgowego). Ten sam proces zachodzi gdy 

głowa jest pochylona do przodu. W związku z tym, nadrzędną sprawą jest 

uwzględnienie w czasie projektowania stanowiska pracy podstawowych zasad 

ergonomii [14]. 

Nieprawidłowa postawa powoduje, że czynności wykonywane w nieodpowiedniej 

pozycji, w sposób nieergonomiczny, utrwalają niewłaściwy układ ciała [15]. 

Prawidłowa pozycja siedząca jest, gdy kręgosłup pozostaje w pozycji naturalnej, 

tzn. zgodnej z naturalnymi krzywiznami kręgosłupa, miednica jest lekko skręcona do 

przodu, co gwarantuje naturalne ustawienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. 

Klatka piersiowa unosi się do góry, odcinek szyjny prostuje się. Barki znajdują się na 

tym samym poziomie i są opuszczone w dół. Pozycja ta jest odczuwana jako 

męcząca gdyż utrzymywana jest przez gorset mięśniowy..Głównym celem prawid-

łowej pozycji siedzącej jest zmniejszenie nacisku na krążki międzykręgowe, 
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odciążenie stabilizującego aparatu więzadłowego i stawów międzykręgowych,.a nie 

odciążenie mięśni [16]. 

Uzyskać można poprawę w zakresie różnych struktur: stawów, mięśni czy 

więzadeł. Towarzyszą im – ból, wzmożone napięcie mięśni, ograniczenie 

ruchomości i lęk przed ruchem. Leczenie dolegliwości układu ruchu, niezależnie od 

metody, powinna przebiegać według określonych zasad opierających się głównie na 

wypoczynku w pozycji leżącej, unikania wysiłków oraz fizjoterapii [17]. 

Celem pracy jest ocena ergonomicznych warunków pracy personelu medycznego 

Kliniki Neurologii WSzZ w Kielcach. 

Materiał i metody: Badaniami objęto 63 pracowników medycznych Kliniki 

Neurologii WSzZ w Kielcach. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety 

składający się z 26 pytań, sporządzony i przeprowadzony samodzielnie. Pytania 

dotyczyły m.in.: informacji na temat ergonomii pracy, danych na temat nieprawid-

łowych pozycji pracy, bólu narządu ruchu, stosowanego leczenia, prawidłowej 

ergomomii, profilaktyki. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 2018 roku na terenie WSzZ 

w Kielcach. Badaniami objęto 63 pracowników medycznych (49 kobiet i 14 mężczyzn) 

w wieku 25-60 lat. Średnia wieku wynosiła 36,41 lat. Najliczniejszą grupę stanowili 

25-36 latkowie. Średnia ciężaru kobiet wynosiła 58,89 kg, a mężczyzn 73,23 kg. 

Wysokość kobiet wynosiła średnio 167,36 cm, a mężczyzn 172,21 cm. Czas pracy 

w ciągu sześciu dni w tygodniu u kobiet jak i mężczyzn wynosił średnio 9 godzin 

dziennie. 

Metoda statystyczna  

W celu przedstawienia danych uzyskanych w badaniu zastosowano statystyki 

opisowe takie jak:  

 dla zmiennych ilościowych podano wartości wskaźników struktury w postaci 

odsetków całości, średniej arytmetycznej, wartości minimalne i maksymalne 

(min., max.); 

 w analizie zmiennych jakościowych zastosowano testy niezależności zmiennych 

oraz metody tablic wielodzielczych. Użyto testu niezależności zmiennych Chi 

kwadrat dla tablic wielodzielczych. Jako hipotezę zerową (Ho) przyjęto 

założenie o niezależności zmiennych, jako hipotezę alternatywną (H1) istnienia 

związku miedzy zmiennymi; 

 w badaniu niezależności względem wyróżnionych cech pacjentów zastosowano 

współczynnik kontyngencji C Pearsona.  

Zebrany materiał został opracowany statystycznie przez obliczenie podstawo-

wych charakterystyk liczbowych. Dla związku pomiędzy zmiennymi posłużono się 

testem istotności chi-kwadrat według ogólnie przyjętego wzoru: 

 




F

Ff
x

2

2

  (1) 

gdzie: 

x
2
  – chi-kwadrat, 

f  – wartości empiryczne (zaobserwowane), 
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F  – wartości teoretyczne (spodziewana), wyliczone w następujący sposób: 

pomnożone wartości brzegowe w układzie wierszy i kolumn, gdzie znajduje się dany 

wynik f, a następnie podzielone przez liczebność ogółem (n).

  – symbol sumy. 

Przyjęto poziom istotności p < 0,05 charakterystyczny dla tego rodzaju statystyki. 

Następnie obliczono df, czyli liczbę stopni swobody z następującego wzoru: 

  11  wkdf
  (2) 

gdzie: 

k – oznacza liczbę kolumn w układzie tabeli, 

w – oznacza liczbę wierszy w układzie tabeli. 

Chcąc określić siłę związku zastosowano wzór:  

nx

x
rc




2

2

  (3) 

gdzie:  

rc – współczynnik korelacji 

x
2
 – chi kwadrat  

n – liczebność próby. 

Występują umowne określenia odnoszące się do stwierdzonej empirycznie siły 

związku. Współczynnik zawiera się w przedziale (0,1) gdzie niskie wartości 

oznaczają słabą zależność korelacyjną, a wysokie wskazują na silny związek między 

cechami. 

Tabela Zakres zmienności stosunku korelacyjnego. 

Zakres zmienności: Określenie siły związku: 

rc= 0 brak 

0< rc<0,1 nikła 

0,1≤ rc <0,3 słaba 

0,3≤ rc<0,5 przeciętna 

0,5≤ rc<0,7 wysoka 

0,7≤ rc<0,9 bardzo wysoka 

0,9≤ rc <1,0 niemal pełna 

rc=1,0 pełna 
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Wykres 1. Ocena pracy Źródło: Opracowanie własne  

Staż pracy wśród badanych respondentów zobrazowany został w trzech prze-

działach. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy medyczni pracujący 0-5 lat, co 

stanowiło 65,07%. Personel pracujący od 5 do 10 lat to 20,63%, natomiast pracujący 

powyżej 10 lat 14,28%.  

 

Wykres 2.Staż pracy [2]  Źródło: Opracowanie własnek 

Z przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość osób skar-

żących się na dolegliwości bólowe, to osoby posiadające staż pracy 5 lat i krótszy 

(65% z pośród wszystkich ankietowanych), przy czym w grupie tej przeważają 

dolegliwości bólowe bez diagnozy, które oświadcza 44% respondentów. 
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Tabela 1. Staż pracy a dolegliwości bólowe kręgosłupa 

  

Staż pracy w 

zawodzie 

Ogół populacji badanej 
brak 

dolegliwości 

bólowych 

dolegliwości  

bólowe  

bez diagnozy 

dolegliwości  

bólowe 

zdiagnozowane 

  

razem 

Ilość osób 

n 
% 

Ilość osób 

n 
% 

Ilość osób 

n 
% 

Ilość osób 

n 

  

% 

0-5 lat 3 4,7 28 44 10 15,9 41 65 

5-10 lat 0 0 10 15,9 3 4,7 13 20,7 

dłużej 0 0 4 6,3 5 8 9 14 

razem 3 4,7 42 66 18 28 63 100% 

Źródło: Opracowanie własne  

CHI-

KWADRAT 

WARTOŚĆ 

KRYTYCZNA 

POZIOM 

ISTOTNOŚCI 

WŁAŚCIWY 

STOPNIE 

SWOBODY 

WSPÓŁ. C 

PEARSONA 

ODP 

5,179 9,4877 
0,9917 
 

4 0,54 
Nieza

-leżne 

 

54,0       9,4877  179,5 4;05,0
22  crXX  

Wśród pracowników z dolegliwościami bólowymi, najwięcej, bo 36 osób pracuje, 

kiedy wymaga się długiego pozostawania w pozycji stojącej. W grupie tej dominują 

kobiety – 25 osób. Dość dużą grupę osób z dolegliwosciami bólowymi stanowią 

osóby pracujące w pozycji siedzącej (21), oraz osoby pracujące w pozycji skłonu do 

przodu (17). 

Tabela 2. Wpływ pozycji podaczs pracy na dolwgliwości bólowe 

Pozycja warunkująca 

dolegliwości bólowe 
Pracownicy z dolegliwościami bólowymi 
kobiety mężczyźni razem 

pozycja stojąca  14  3  17  

pozycja siedząca  13  8  21 

długie pozostawanie w jednej 

pozycji 
 25  11 36 

ruchy skrętne tułowia  0  2  2 

praca w pozycji skłonu do 

przodu 
 12  5  17 

inne  3  0  3 

Źródło: Opracowanie własne  

CHI-

KWADRAT 

WARTOŚĆ 

KRYTYCZNA 

POZIOM 

ISTOTNOŚCI 

WŁAŚCIWY 

STOPNIE 

SWOBODY 

WSPÓŁ. C 

PEARSONA 

ODP 

7,818 

 
11,0705 

0,0093 

 
5 0,62 

Nieza-

leżne 
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62,0       11,0705  818,7 5;05,0
22  crXX  

Z pośród wszystkich respondentów, zdiagnozowano dolegliwości bólowe 

kręgosłupa u 30 osób, tj u 47% wszystkich ankietowanych. W udzielonych 

odpowiedziach dominowały kolejno: dolegliwości bóle zdiagnozowane jako 

zwyrodnieniowe i leczone farmakologicznie- 11% odpowiedzi; zdiagnozowane 

dyskopatie leczone specjalistycznymi metodami fizjoterapeutycznymi (6%) oraz 

innymi metodami z zakresu fizjoterapii (5%). 

Tabela 3.Sposoby leczenia dolegliwości bólowych 

Sposoby leczenia 

dolegliwości 

bólowych 

Dolegliwości kręgosłupa, które zostały zdiagnozowane 
Zespół 

korzeniowy 
Dyskopatia Zwyrodnienie Inne 

  

Razem 
n % n % n % n % n % 

Zachowawcze  3 4,76 % 0  0%  0  0%  0  0%  3   4,76% 

Z zakresu 

fizykoterapii 
 0  0  5 7,93%   2 3,17%   0  0  7 11,11%  

Specjalistyczne 

metody 

fizjoterapeutyczne np. 

metoda dr 

Ackermanna 

 0  0  6  9,52%  3 4,76%   0 0   9  14,28% 

Farmakologia  0 0   2 3,17%   7  11,11%  0  0  9 14,28%  

Sanatoria  0  0  0  0  2 3,17%   0  0  2  3,17% 

Źródło: Opracowanie własne  

CHI-KWADRAT 
WARTOŚĆ 

KRYTYCZNA 

POZIOM 

ISTOTNOŚCI 

WŁAŚCIWY 

STOPNIE 

SWOBODY 

WSPÓŁ.  

C PEARSONA 

ODP 

37,817 

 
31,4104 0,0093 20 

0,97 

 

zależne 

 

97,0      31,4104 37,817920;05,0
22  crXX

 
Respondenci ocenili swoje dolegliwości bólowe w skali od 1 do 10 przy czym 

1 – oznacza najsłabsze nasilenie bólu, a 10 – najsilniejsze. Większość ankietowanych 

uznało, że ból, który odczuwają jest raczej słaby (30% – 3 w skali natężenia bólu, 16 

% – 4), zaś 17 % uznało, że dolegliwości bólowe umiejscowią w średnim nasileniu 

(5). Nikt, biorąc pod uwagę wszystkich respondentów (tych którzy mają postawioną 

diagnozę, oraz tych którzy pozostają niezdiagnozowani), nie ocenił swojego bólu na 

1,8,9 i 10. 

Tabela 4.Nasilenie bólu 

Nasilenie bólu 

Pracownicy z dolegliwościami bólowymi   

Razem bez diagnozy zdiagnozowane 
Ilość osób n % Ilość osób n % Ilość osób n % 

1  0  0 0  0   0 0  

2  6 9,5   0  0  6 9,5  
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3  16  35  2  3,2  19  30 

4  7  11  3  4,8  10  16 

5  9  14  2  3,2  11  17 

6 6  9,5  3  4,8  9  14 

7  3  4,8  5 8   8  13 

8  0  0  0  0  0  0 

9  0  0  0  0  0  0 

10  0  0  0  0  0  0 

Źródło: Opracowanie własne  

CHI-

KWADRAT 

WARTOŚĆ 

KRYTYCZNA 

POZIOM 

ISTOTNOŚCI 

WŁAŚCIWY 

STOPNIE 

SWOBODY 

WSPÓŁ.  

C PEARSONA 

ODP 

10,805 

 
11,0705 0,0553 5 0,88 

Nieza-

leżne 

 

88,0     11,0705 10,8055;05,0
22  crXX  

Spośród wszystkich badanych respondentów, zdecydowana większość, bo ok. 

70%, uskarża się na ból nasilający się podczas wykonywania pracy, przy czym 

większość w tej grupie stanowią ankietowani bez diagnozy (57%), zaś 

zdiagnozowani zaledwie 12,6%. Ból przewlekły zadeklarowało łącznie ponad 20% 

badanych, bez różnicowania na osoby „z” i bez diagnozy. Niewielki odsetek 

respondentów (ok. 4,7%) określa charakter swojego bólu jako stały. 

Tabela 5.Charakter bólu 

  

Charakter bólu 

Pracownicy z bólem 
Razem 

bez diagnozy zdiagnozowani 
Ilość osób n % Ilość osób n % Ilość osób n % 

Stały 3  4,76% 0  0% 3  4,76%  

Nasila się 

podczas pracy 
 36 57,14%   8 12,69   44  69,84% 

Przewlekły  6 9,52%   7 11,11%   13 20,63%  

Źródło: Opracowanie własne 

CHI-

KWADR

AT 

WARTOŚĆ 

KRYTYCZNA 

POZIOM 

ISTOTNOŚCI 

WŁAŚCIWY 

STOPNIE 

SWOBODY 

WSPÓŁ.  

C PEARSONA 

ODP 

7,860 5,9915 0,0196 2 0,71 zależne 

 

71,0     5,9915 7,8602;05,0
22  crXX  

Osoby które wzięły udział w badaniu ankietowym w zdecydowanej większości 

nie korzystają z opieki specjalisty (63,5% respondentów). Stosunkowo nieduży 

odsetek wśród badanej grupy, stanowią osoby, które znajdują się pod opieką 

specjalisty (36,5%), z czego 27% korzysta z opieki specjalisty od początku 

pojawienia się dolegliwości bólowych, zaś 9,5% posiłkuje się opieką specjalisty 

(lekarza, fizjoterapeuty, osteopaty) nie dłużej niż jeden rok. 
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Wykres 3.Opieka specjalisty 

 Źródło: Opracowanie własne  

3. Podsumowanie 

Zapadalność na choroby przewlekłe w tym dolegliwości kręgosłupa rosną wraz 

z wiekiem. Przyczyną tego są zmiany zwyrodnieniowe, mikrourazy, przeciążenia, 

brak ruchu i profilaktyki. 

Sylwetka aktywnego ruchowo człowieka kształtowała się przez miliony lat. 

Obecnie w ciągu kilku dziesięcioleci zmienia się w biernego fizycznie człowieka. 

Szybko postępująca zmiana trybu życia wpływa niekorzystnie na kręgosłup, a siedzący 

tryb życia powoduje przeciążenie struktur kręgosłupa [18]. Dziak [6] uważa, że siły 

kompresji wynoszą niemal zero w czasie leżenia. Wzrastają przy zmianie pozycji na 

siedzącą, stojącą, a wyraźnie zwiększają się przy wysiłku fizycznym. Wyłączenie 

działających sił i napięć jest niemożliwe. Można je jedynie zminimalizować przez 

ergonomię w czasie pracy i wypoczynku. Z pośród wszystkich respondentów, 

zdiagnozowano dolegliwości bólowe kręgosłupa u 30 osób, tj u 47% wszystkich 

ankietowanych. 

Wymuszona pozycja ciała z pochylonym i skręconym kręgosłupem jaką 

przyjmuje stojący bądź siedzący pracownik medyczny, powtarzalność i monotypo-

wość ruchów podczas pracy przy uniesionych kończynach górnych powoduje prze-

ciążenie układu ruchu głównie kręgosłupa. Spośród wszystkich badanych respon-

dentów, zdecydowana większość, bo ok. 70%, zgłasza dolegliwości bólowe 

nasilające się podczas wykonywania pracy. Wśród pracowników z dolegliwościami 

bólowymi, najwięcej bo 36 osób, wykonuje pracę, która wymaga długiego pozosta-

wania w pozycji stojącej. Dość dużą grupę osób skarżących się na dolegliwości 

bólowe stanowią osóby pracujące w pozycji siedzącej (21), oraz osoby pracujące 

w pozycji skłonu do przodu (17). 

Sumując, konieczne jest uświadamianie zagrożeń wynikających z braku chęci 

dbania o narząd ruchu poprzez przyjmowanie nieprawidłowych pozycji ciała podczas 

pracy. 
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4. Wnioski 

 Pracownicy medyczni przyjmują złą postawę podczas pracy, ból narządu ruchu 
pojawia się przy przyjmowaniu nieergonomicznej pozycji ciała. 

 Prawidłowa ergonomia jest ważnym elementem zapobiegania dolegliwości. 

 Ból narządu ruchu zwiazany jest ze specyfiką oraz złą ergonomią pracy. 

 70% pracowników medycznych, uskarża się na ból nasilający się podczas 
wykonywania pracy. 

Literatura 

1. Jastrzębowski W. Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej o prawach poczerpniętych 
z Nauki Przyrody, Ergonomia. T 2, Nr 1. 1979. 

2. Maliszewski A., Batogowska A. Ergonomia dla każdego, Warszawa: Sorus 1997. 
3. Smolińska B, Smoliński A, Pieta W. Nowoczesna rehabilitacja  

w schorzeniach kręgosłupa odcinka krzyżowo-lędźwiowego ludzi czynnych zawodowo- 
Wybrane metody, jako odpowiedź na wzrastającą absencję w pracy spowodowaną 
bolami krzyża, Medycyna Pracy. Nr 5, 2(004), s. 439-443. 

4. Łukowicz M, Szymańska J, Pawlak A. Prawidłowy wzorzec ruchowy i jego wpływ na 
bezpieczeństwo i zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie tkanek kręgosłupa, 
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Nr 1, (2009), s. 453-459. 

5. Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa, Epidemia naszych czasów. 
Wydawnictwo ZL ,,NATURA”. Kielce 2001 s. 25-55. 

6. Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręgosłupa, Wydawnictwo Medicina Sportiva; Kraków 2007 
s. 23-44. 

7. Kiwerski J, Kowalski M, Krasuski M. Schorzenia i urazy kręgosłupa, PZWL. Warszawa 
2003 s. 10-15. 

8. Praca magisterska, Zespoły bólowe kręgosłupa zwiazane z nieergonomiczną pracą 
dentystów 2012 s. 3-15. 

9. Świątkowska B. Dolegliwości bólowe kręgosłupa-przyczyny i zapobieganie, Prewencja 
i rehabilitacja. Nr 4: 2006 s. 7-10. 

10. Strojek K, Bułatowicz I, Chilimoniuk K. Nieergonomiczna praca stomatologów jedną 
z przyczyn rozwoju zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa, Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszczy. 2009 s. 378-382. 

11. Krasuski M. Postepowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa, 
Prewencja i rehabilitacja. Nr 4: 2006, s. 1-6. 

12. Arkuszewski Z. Terapia manualna w leczeniu zmian zwyrodnieniowych cz. III- 
problemy kliniczne, Rehabilitacja w praktyce. Nr 4: 2006 s. 29-31. 

13. Skrzyoska A, Skrzyoska-Kudełka J, Tkaczyk K. Profilaktyka Zespołów Bólowych 
Kręgosłupa w pozycji siedzącej w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, Think. Nr 4, (2011), 
s. 71-80. 

14. Wolańska I, Wolański W. Ergonomia pracy przy komputerze w aspekcie obciążeń 
kręgosłupa. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej w Gliwicach. Nr 27, 
(2005), s. 160-165. 

15. Kaczor S, Bac A, Brewczyńska P, Woźniacka R, Golec. Występowanie dolegliwości 
dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb 
życia, Postępy rehabilitacji. Nr 3, (2011), s. 19-28. 

16. Spannbauer A, Danek J. Czy bóle pleców to też Twój problem? Kilka uwag 
praktycznych dla pielęgniarki i rehabilitanta jak troszczyć się o kręgosłup, 
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Nr 4, (2008), s. 129-135. 

17. Arkuszewski Z. Terapia manualna w leczeniu zmian zwyrodnieniowych cz. II- problemy 
kliniczne, Rehabilitacja w praktyce. Nr 3, (2006), s. 16-18. 

18. Stefanowicz A, Kloc W. Rozpowszechnienie bólu krzyża wśród studentów, Pol. Ann. 
Med. Nr 16, (2009), s. 28-41. 



 

Paweł Szymanik, Tomasz Łuczyński, Magdalena Wolszczak, Agata Sikorska 
 

138 

 

Ocena ergonomicznych warunków pracy personelu medycznego Kliniki 
Neurologii WSzZ w Kielcach 

Streszczenie 
 Ergonomia to nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do 
możliwości psychofizycznych człowieka. Twórcą terminu "ergonomia" jest Wojciech Jastrzębowski. Jej 
celem głównym jest polepszanie warunków pracy człowieka oraz właściwy dobór pracownika do danej 
pracy. 
Przeciążenia, które wynikają ze specyfiki wykonywania zawodu, stresu, wpływają negatywnie na układ 
ruchu, a w szczególności na kręgosłup.  
Wykonywanie zawodu medycznego wymaga pozycji stojącej lub siedzącej gdzie zawsze towarzyszy 
pochylenie i skręcenie kręgosłupa, połączone z naciskiem na tkanki, a po drugiej stronie rozciąganiem 
skutkując bólem kręgosłupa.  
Zaburzenia postawy i nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego skutkuje nieprawidłową 
ergonomią.  
Celem pracy jest ocena ergonomii pracy personelu medycznego Kliniki Neurologii WSzZ w Kielcach. 
Ocena ergonomii pracy personelu medycznego Kliniki Neurologii WSzZ w Kielcach 
Materiał i metody: Badaniami objęto 63 pracowników medycznych Kliniki Neurologii WSzZ 
w Kielcach. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z 26 pytań, sporządzony 
i przeprowadzony samodzielnie. Pytania dotyczyły m.in.: informacji na temat ergonomii pracy, danych 
na temat nieprawidłowych pozycji pracy, bólu narządu ruchu, stosowanego leczenia, prawidłowej 
ergomomii, profilaktyki. 
Wyniki: Parownicy medyczni przyjmują złą postawę podczas pracy, ból narządu ruchu pojawia się przy 
przyjmowaniu nieergonomicznej pozycji ciała, Prawidłowa ergonomia jest ważnym elementem leczenia 
dolegliwości, ból narządu ruchu zwiazany jest ze specyfiką oraz złą ergonomią pracy, 70% 
pracowników medycznych, uskarża się na ból nasilający się podczas wykonywania pracy. 
Słowa kluczowe: ergonomia, przeciążenia, ból, pracownik medyczny 

Evaluation of ergonomic working conditions of medical staff of the Department 
of Neurology WSZZ in Kielce 

Abstract 
Ergonomics is a study about work, or a scientific discipline dealing with adapting work to the 
psychophysical capabilities of a human being. The creator of the term "ergonomics" is Wojciech 
Jastrzębowski. Its main goal is to improve the working conditions of the person and the right choice of 
the employee for the job. 
Overloads that result from the specificity of performing a profession, stress, have a negative effect on 
the movement system and in particular on the spine. 
Performing a medical profession requires a standing or sitting position where it is always accompanied 
by inclination and sprain of the spine, combined with pressure on the tissues, and on the other side by 
stretching resulting in pain in the spine. 
Postural disorder and improper distribution of muscle tone results in incorrect ergonomics. 
The aim of the work is to evaluate the ergonomics of the work of medical personnel at the Department 
of Neurology WSZZ in Kielce. 
Evaluation of the ergonomics of the work of medical personnel at the Department of Neurology WSZZ 
in Kielce 
Material and methods: The research involved 63 medical employees of the Department of Neurology 
WSZZ in Kielce. The research tool was a questionnaire consisting of 26 questions, prepared and carried 
out independently. The questions concerned, among others: information on work ergonomics, data on 
incorrect work positions, musculoskeletal pain, treatment applied, correct ergomania, prophylaxis. 
Results: Medical vaporizers take the wrong posture during work, musculoskeletal pain occurs when 
taking an unergomeric body position, Good ergonomics is an important element of treatment of 
ailments, musculoskeletal pain is associated with specificity and poor work ergonomics, 70% of medical 
workers complain of pain increasing during work. 
Keywords: ergonomics, overload, pain, medical worker. 
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Problemy związane z pozamedycznym  

stosowaniem leków 

1. Wprowadzenie 

Zjawisko pozamedycznego wykorzystania preparatów farmaceutycznych ulegało 

dynamicznym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Głównym obiektem zaintere-

sowania są leki dostępne bez recepty (OTC – Over The Counter drug) wykazujące 

działanie psychoaktywne, a najczęstszym przykładem zastosowania pozami-

dycznego jest odurzanie się danymi substancjami. Wykorzystanie leków w celach 

odurzających występowało od samego początku wprowadzenia tego typu preparatów 

na rynek farmaceutyczny, przykładem tego może być pojawienie się przypadków 

nadużywania dekstrometrofanu już rok po wprowadzeniu go na rynek [1-4]. 

W latach 90. XX wieku zjawisko to zyskało na popularności, a prym wiodły 

preparaty z efedryną i pseudoefedryną dostępne wówczas bez recepty. Wykorzys-

tywano je zarówno jako substancje o działaniu rekreacyjnym jak i substraty do 

produkcji innych związków narkotycznych i uzależniających [1].  

Wraz z biegiem lat dochodziło do dalszego upowszechnienia się tego zjawiska, 

czemu sprzyjało także pojawianie się w Internecie coraz to nowszych informacji na 

dany temat [5]. W pierwszych latach XXI wieku leki OTC zaczęto wykorzystywać 

pozamedycznie nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także do zwiększania kon-

centracji, ułatwienia nauki, wspomagania odchudzania oraz do poprawy wydolności 

i fizjologicznych funkcji organizmu [1,6]. Obecnie pozaterapeutyczne wykorzystanie 

leków znów obejmuje przede wszystkich ich działanie odurzające [7].  

Powodów, dla których to właśnie leki OTC są stosowane jako zamienniki narko-

tyków, jest kilka. Po pierwsze, ze względu na swój status, są to preparaty legalnie 

dostępne o stosunkowo niskiej cenie. Po drugie jako preparaty szeroko stosowane 

oraz polecane i rekomendowane w mediach, są postrzegane przez znaczną część 

społeczeństwa jako preparaty bezpieczne i niezagrażające zdrowiu [8]. I wreszcie 

bardzo ważną rolę w upowszechnianiu zjawiska odurzania się lekami odgrywają 

portale Internetowe, będące bogatym źródłem informacji dotyczących wykorzystania 

i przetwarzania substancji leczniczych w celach rekreacyjnych [8-10]. Do czasu 

pojawienia się w ostatnich latach odpowiednich regulacji prawnych istotną rolę 

                                                                 
1 amox@inteia.pl; Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział 

Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 
2 szklanny56@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 
3 strzelec.alicja@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 
4 eadamek@sum.edu.pl; Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny. 

mailto:amox@inteia.pl
mailto:szklanny56@gmail.com
mailto:strzelec.alicja@gmail.com
mailto:eadamek@sum.edu.pl
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odgrywał także niemal nieograniczony dostęp do leków, które często były stosowane 

rekreacyjnie [5].  

Odurzanie się lekami OTC jest problemem dotyczącym głównie ludzi młodych 

i młodych dorosłych, dla których jest to łatwy sposób na odreagowanie i odskocznia od 

problemów adaptacyjnych związanych ze szkołą czy zaburzonymi relacjami 

rodzinnymi. Innym motywem jest chęć dorównania rówieśnikom, naśladowanie ich 

zachowań oraz podążanie za modą. Znaczenie ma także ciekowość, poszukiwanie 

nowych doznań i chęć eksperymentowania z danymi substancjami, szczególnie na 

imprezach dla lepszej zabawy, poprawy nastroju i łatwiejszego nawiązywania 

kontaktów towarzyskich [1, 3, 7, 11]. Nieodpowiednie stosowanie i nadużywanie 

leków (a do takiego zalicza się rekreacyjne stosowanie preparatów leczniczych) niesie 

jednak za sobą duże ryzyko zatrucia mogącego skutkować nawet śmiercią. Zatrucie 

może być spowodowane zarówno substancją odurzającą jak i innymi substancjami 

obecnymi w danym preparacie. Szczególnie osoby młode mogą nie zdawać sobie 

sprawy jak niebezpieczne jest nieodpowiednie stosowanie tych leków [12].  

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na problemy i niebezpieczeństwa 

związane z pozamedycznym wykorzystaniem preparatów farmaceutycznych i wyni-

kająca z tego konieczność informowania społeczeństwa na temat zagrożeń związa-

nych z odurzaniem się lekami. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę najczęściej wykorzystywanych pozami-

dycznie substancji dostępnych OTC i efekty zatrucia oraz związane z tym 

niebezpieczeństwo.  

2. Charakterystyka substancji leczniczych wykorzystywanych 

pozamedycznie 

2.1. Dokstrometorfan (DXM) 

2.1.1. Charakterystyka ogólna DXM 

Dekstrometorfan (DXM) obecny na rynku w postaci bromowodorku jest 

popularnym preparatem przeciwkaszlowym dostępnym bez przepisu lekarza. Stoso-

wany w leczeniu suchego, bezproduktywnego kaszlu, np. w przebiegu zapalenia 

gardła, krtani i oskrzeli [2 ,13]. Jego mechanizm działania polega na depresji ośrodka 

kaszlu obecnego w rdzeniu przedłużonym [14, 15]. Chemicznie jest analogiem 

kodeiny, to syntetyczna pochodna morfiny [2, 16]. Strukturę chemiczną DXM 

przedstawiono na Rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Struktura chemiczna dekstrometorfanu [5] 
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Pierwsze badania nad bezpieczeństwem DXM były prowadzone w latach 50 XX 

wieku. Na ich podstawie stwierdzono, że lek ten nie powoduje tolerancji, 

uzależnienia ani ciężkich działań niepożądanych charakterystycznych dla popularnej 

wówczas kodeiny. Skutkowało to zatwierdzeniem go do obrotu przez Amerykańską 

Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) [13,17]. DXM miał zastąpić kodeinę jako jej 

bezpieczniejszy odpowiednik. Szybko jednak okazało się, że nowy lek zaczął być 

wykorzystywany w celach rekreacyjnych, a stosowanie go w dawkach przewyż-

szających dawki zalecane nie jest tak bezpieczne jak się spodziewano [2, 16, 17].  

2.1.2. Pozamedyczne wykorzystanie DXM 

Duże zainteresowanie, popularność i nadużywanie DXM jest związanie 

z odurzającym działaniem tej substancji. Lek ten dzisiaj jest uznawany za bardzo 

bezpieczny. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to jedynie stosowanie go 

w dawkach terapeutycznych (początkowo sądzono, że nawet wysokie dawki DXM 

nie wywierają działań niepożądanych) [2, 13, 18]. Rejestrowanych jest stosunkowo 

niewiele zgłoszeń wystąpienia działań niepożądanych po zastosowanie DXM 

w ilościach nieprzekraczających dawek maksymalnych [2, 16]. Efekty odurzenia 

występują natomiast po zastosowaniu wysokich dawek DXM wynoszących 

najczęściej od 225 do 1500 mg. Jest to ilość znacznie przekraczająca dopuszczalne 

dawki maksymalne: jednorazową i dobową, wynoszące odpowiednio 30 mg i 120 mg 

dla osoby dorosłej [2, 13, 19]. Stopień odurzenia jest zależny od przyjętej dawki 

DXM i na tej podstawie wyróżniono pięć stopni, z czego cztery pierwsze nazwano 

plateau, a ostatni sigma (Tabela 1).  

Tabela 1. Stopnie odurzenia DXM 

Stopień 

odurzenia 

Dawka  Charakterystyczne objawy 

I plateau 1,5-2,5 mg/kg m.c.  euforia i poprawa samopoczucia, lekkie 

pobudzenie, działanie psychoaktywne 

przypominające działanie alkoholu, zaburzenia 

odczuwania grawitacji 

II plateau 2,5-7,5 mg/kg m.c. Nasilenie objawów I fazy plateau, halucynacje, 

charakterystyczne zaburzenia chodu, tzw. „chód 

zombie” 

III plateau 7,5-15 mg/kg m.c. Zaburzenia świadomości z tzw. dysocjacją, czyli 

poczuciem oddzielenia się od własnego ciała, 

zaburzenia zmysłowe, szczególnie zaburzenia 

wzroku 

IV plateau >15 mg/kg m.c. Dysocjacja i depersonalizacja, poczucie lęku, 

halucynacje i uczucie śmierci, doznania na tym 

etapie zwykle są objęte późniejszą niepamięcią 

Sigma Stałe utrzymywanie 

wysokiego stężenia 

leku (przyjmowanie 

2,5-7,5 mg/kg m.c. co 

9-12 godzin) 

Silne omamy wzrokowe i słuchowe, nasilona 

dysocjacja i depersonalizacja, stan ten często 

postrzegany jest jako bardzo nieprzyjemny 

 Źródło: [13, 18] 
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Pierwsze doniesienia o rekreacyjnym stosowaniu DXM pojawiły się krótko po 

jego wprowadzeniu na rynek, a zjawisko to znacznie nasiliło się pod koniec lat 60. 

Preparat Romilar zawierający DXM był stosowany pozaterapeutyczne co najmniej 

od 1965 r., co w USA doprowadziło do wycofania go z rynku w 1973 r. Pomimo to 

w kolejnych latach nadal odnotowywano przypadki nadużywania preparatów 

zawierających DXM zarówno w USA jak i w Europie. Popularne było wówczas 

stosowanie go w postaci mieszanki i łączenie z Coca-Colą w celu poprawy smaku [2, 

18]. Na przełomie XX i XXI wieku doszło do kolejnego wzrostu liczby przypadków 

przedawkowania DXM, szczególnie wśród nastolatków [18]. Pomimo występowania 

przypadków nadużywania DXM praktycznie od samego początku wprowadzenia go 

na rynek, to w literaturze medycznie doniesienia poświęcenia temu tematu zaczęły 

się pojawić dopiero na początku XXI wieku [2, 17, 20]. W latach od 2000 do 2003 r. 

Amerykańskie Towarzystwo Ośrodków Kontroli Zatruć odnotowało aż 100-

procentowy wzrost liczby zatruć w tej grupie wiekowej i 20-procentowy wzrost 

w pozostałych grupach [18]. 

Niestety brak jest dokładnych danych dotyczących nadużywania DXM w Polsce 

na przełomie XX i XXI wieku oraz w latach wcześniejszych. W danym okresie 

w całej Europie również zjawisko to było słabo monitorowane. Analizy na ten temat 

prowadzono jedynie w niektórych regionach Europy, jednak na ich podstawie można 

przypuszczać, że istniała wówczas tendencja wzrostowa w przypadku rekreacyjnego 

stosowania DXM [17, 18]. Dokładniejsze analizy były prowadzone w późniejszych 

latach w marę wzrostu zainteresowania nadużywaniem DXM i zwiększeniem liczby 

zatruć tą substancją. 

W Pomorskim Centrum Toksykologii w latach 2009-2010 odnotowany odsetek 

zatruć DXM wynosił 1,5% wszystkich przypadków przyjętych do Centrum. W latach 

następnych 2011-2013 doszło do zwiększenia liczby zatruć DXM i odsetek ten 

wzrósł wówczas aż do 3,5%. Średnia dawka przyjętego DXM wynosiła 588,7 mg, 

natomiast średni wiek pacjentów to 18 lat [18]. Na podstawie prowadzonych analiz 

w Pracowni Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego (i JT UJCM) w Krakowie 

również odnotowano wzrost przypadków zatruć DXM w latach 2010-2012. Odsetek 

zatruć największy był w 2012 r. po czym od roku 2013 zaczął spadać. Ta spadkowa 

tendencja utrzymywała się w kolejnych latach, co można wyjaśnić wprowadzaniem 

ograniczeń dotyczących sprzedaży niektórych preparatów zawierających DXM [21].  

2.1.3. Objawy zatrucia DXM 

DXM jest lekiem OTC, w przypadku którego groźne w skutkach może być 

zarówno zatrucie ostre spowodowane jednorazowym przyjęciem zbyt wysokiej 

dawki, jak i stosowanie go przez zbyt długi okres [21]. Rekreacyjne stosowanie 

DXM związane jest z celowym przedawkowywaniem leku często skutkującym 

zatruciem. Może ono prowadzić do wystąpienia objawów zagrażających życiu [17, 

22]. Efekty zatrucia DXM są bardzo podobne do efektów wywołanych przez 

fencyklidynę i ketamnę [16, 18, 23]. Do objawów neurologicznych zalicza się głównie 

senność i zawroty głowy, a także splątanie, niepokój, zaburzenia koordynacji 

ruchowej, halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, drżenia mięśniowe. Objawy 

związane z układem krążenia to najczęściej tachykardia i wzrostem ciśnienia. Ze 

strony przewodu pokarmowego charakterystyczne są nudności i wymioty, a także 
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suchość w ustach i zaparcia będące typowymi „objawami opioidowymi”. Dodatkowo 

można zaobserwować rozszerzenie źrenic i oczopląs, przyspieszony oddech 

zaburzenia mowy [2, 13, 18, 24]. Może również wystąpić agresywne zachowanie 

i euforia [13, 18]. Zgony w przypadku przedawkowania DXM są rzadkie, aczkolwiek 

może do nich dojść na skutek zahamowana czynności ośrodka oddechowego [2, 13]. 

Aktualnie wiadomo także, że częste stosowanie wysokich dawek DXM w celach 

rekreacyjnych może prowadzić do uzależnienia i objawów odstawiennych 

(początkowo uznawano DXM za lek całkowicie pozbawiony potencjału uzależ-

niającego) [2, 25]. O istnieniu danych informujących o możliwości uzależniania 

DXM mówi 17. Raport Komitetu Ekspertów WHO ds. Zależności Lekowych [26]. 

Możliwe jest zatem wytworzenie zależności psychicznej, nie stwierdzono natomiast, 

by DXM prowadził do zależności fizycznej [2]. Za właściwości uzależniające może 

odpowiadać pobudzenie neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez wysokie 

dawki DXM. Mimo to DXM w wielu krajach jest dostępny jako lek OTC zarówno 

w postaci preparatów prostych jak i złożonych [2, 27]. 

2.2. Pseudoefedryna 

2.2.1. Charakterystyka ogólna pseudoefedryny 

Pseudoefedryna jest stereoizomerem efedryny, występuje w dwóch konfigu-

racjach: 1S, 2S oraz 1R, 2R [5]. Struktura chemiczna pseudoefedryny została 

przedstawiona na Rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Struktura chemiczna pseudoefedryny: (A) enancjomer 1S, 2S, (B) enancjomer 1R, 2R [5] 

Pseudoefedryna stosowana jest jako lek zmniejszający przekrwienie w stanach 

zapalnych błon śluzowych nosa i zatok przynosowych, łagodzący obrzęk i ograni-

czający ilość wydzieliny w przebiegu przeziębienia i grypy. Innym wskazaniem do 

stosowania jest naczynioruchowy nieżyt nosa oraz terapia wspomagająca 

w alergicznym nieżycie nosa i zapaleniu ucha środkowego. [14,28] Działając na 

OUN pseudoefedryna daje odczucie przypływu energii, poprawia nastrój, zwiększa 

motywację do działania [7]. Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu 

pokarmowego, a stężenie maksymalne w surowicy krwi osiąga po około 1,5h
5
. 

Pseudoefedryna wchodzi w skład preparatów złożonych stosowanych powszechnie 

w leczeniu objawowym infekcji górnych dróg oddechowych i niedrożności zatok
6
. 

                                                                 
5 Polfarmex S.A., Charakterystyka produktu leczniczego Cerugrip, 

https://www.polfarmex.pl/zasoby/produkty_ulotki_chpl/cerugrip_ib_b_ii_f_1_b_1_chpl.pdf, data dostępu 

18.04.18. 
6 US Pharmacia S.A.; Charakterystyka Produktu leczniczego Gripex ®, http://chpl.com.pl/data_files/2013-07-

11_gripex_max_chpl.pdf, data dostępu 18.04.18. 
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Niekiedy łączy się ją z substancjami wykazującymi działanie przeciwhistaminowe
7
. 

W preparatach OTC jest łączona z takimi substancjami jak ibuprofen, paracetamol, 

kwas acetylosalicylowy, dekstrometorfan [5].  

Pseudoefedryna jest nieselektywnym agonistą receptorów α- i β-adrenergicznych. 

Powoduje ona uwolnienie noradrenaliny z zakończeń neuronów, wskutek czego 

dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa [8]. 

2.2.2. Pozamedyczne wykorzystanie pseudoefedryny 

Pseudoefedryna wykazuje słabsze działanie ośrodkowe niż efedryna czy 

amfetamina, jest jednak wykorzystywana jako środek stymulujący. W tym celu jest 

zażywana jednorazowo w ilościach sięgających nawet 2000-3000 miligramów, co 

jest dawką znaczne przekraczającą dopuszczalne dawki maksymalne: jednorazową 

i dobową, wynoszące odpowiednio 60 mg i 240 mg. Medykamenty zawierające 

w składzie efedrynę i pseudoefedrynę początkowo wzbudzały zainteresowanie tylko 

narkomanów [19,29]. Na początku XXI w zjawisko korzystania z tego typu 

specyfików dotyczyło jedynie wyżej wymienionej grupy. Obecnie coraz częściej 

obserwuje się pozamedyczne zażywanie omawianych preparatów przez młodzież. 

Najczęściej młode osoby wspomagają się podczas nauki, poprawiają nastrój oraz 

zmniejszają uczucie łaknienia podczas odchudzania. Takiemu zastosowaniu sprzyja 

łatwa dostępność preparatów zawierających pseudoefedrynę oraz ich niska cena 

[8,30]. Dodatkowo źródła internetowe takie jak fora, blogi, portale społecznościowe 

pełne są opisów oraz wskazówek praktycznych związanych ze stosowaniem jak 

i przetwarzaniem preparatów w celu uzyskania działania odurzającego. Szczególne 

zainteresowanie dotyczy leków jednoskładnikowych z pseudoefedryną, ponieważ 

mogą one być wykorzystane bezpośrednio do osiągnięcia stanu odurzenia. Mogą 

także posłużyć do wytworzenia innych substancji o działaniu narkotycznym. 

W wyniku przetwarzania pseudoefedryny uzyskiwane są takie substancje jak metam-

fetamina i metkantynon. Dotychczas na terenie Polski nie zidentyfikowano żadnego 

laboratorium, które zajmuje się nielegalnym przetwarzaniem pseudoefedryny. Fakt 

ten potwierdza tezę, że preparaty zawierające w składzie pseudoefedrynę są 

przetwarzane na użytek własny, ewentualnie do dystrybucji lokalnej [31]. 

Zanim w Polsce zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące sprzedaży leków 

z pseudoefedryną, można było zaobserwować znaczący wzrost ilości pacjentów 

z Czech, którzy hurtowo zaopatrywali się w leki zawierające w składzie pseudo-

efedrynę. Było to związane z wprowadzeniem na terenie Czech reglamentacji danych 

leków. Polska, a w szczególności województwa południowe, stały się atrakcyjnym 

miejscem, w którym Czesi mogli zaopatrywać się w leki OTC z pseudoefedryną [32]. 

2.2.3. Objawy zatrucie pseudoefedryną 

Wykorzystywanie pseudoefedryny w celach pozamedycznych często prowadzi do 

niebezpiecznych zatruć. Do typowych objawów zatrucia tą substancją zalicza się 

pojawienie objawów charakterystycznych dla psychoz, nadmierne pobudzenie 

i niepokój ruchowy, wzrost agresji oraz urojenia i omamy. Oprócz tego występują 

                                                                 
7Vedim sp. z o.o.; Charakterystyka Produktu leczniczego Cirrus®, 

https://www.ucb.pl/_up/ucb_pl/documents/2016-09-12_Cirrus_Duo_tabletki%20o% 

20przedluzonym%20uwalnianiu_ChPL.pdf, data dostępu, 18-04-18 
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nudności, wymioty, wysypkę, zaczerwienienia na skórze, nadmierne pocenie, 

wzmożone pragnienie, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność 

i tachykardię [8]. W przypadku długotrwałego przyjmowania pseudoefedryny, jak to 

ma miejsce w pozamedycznym stosowaniu tego leku, mogą pojawić się objawy 

typowe dla zespołu Raynauda. Polegają one na napadowym blednięciu skóry na 

palcach rąk i nóg spowodowanym działaniem stresu lub zimna. Znane są także 

przypadki śmierci spowodowanej zatruciem pseudoefedryną [33].  

2.3. Kodeina 

2.3.1. Charakterystyka ogólna kodeiny 

Kodeina jest metylową pochodną morfiny jako naturalny alkaloid występuje 

w opium, czyli wysuszonym soku mlecznym główek maku lekarskiego [34]. 

Struktura kodeiny została przedstawiona na Rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Struktura chemiczna kodeiny [26] 

Kodeina w lecznictwie jest stosowana głównie w postaci fosforanu. Wywołuje 

ona słabe działanie analgetyczne, jest natomiast silnym lekiem przeciwkaszlowym, 

co wynika z hamowania przez nią, znajdującego się w rdzeniu przedłużonym, 

ośrodka kaszlu [35]. Kodeina wykazuje również pewne działanie przeciwbiegun-

kowe. Ze względu na swoje działanie jest stosowana w lekach przeciwkaszlowych 

i przeciwbólowych, gdzie łączy się ją z innymi substancjami, np. paracetamolem, 

niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi, wyciągami roślinnymi, sulfogwajakolem. 

W odręcznej sprzedaży brak jest preparatów jednoskładnikowych zawierających 

kodeinę [5].  

Kodeina jest stosowana doustnie oraz podskórnie. Po podaniu doustnym ulega 

łatwemu wchłanianiu do krwi, może przenikać barierę krew-mózg. Podlega ona 

częściowemu metabolizmowi do morfiny w procesie O-demetylacji, i do norkodeiny 

w procesie N-demetylacji. Oba te metabolity wykazują działanie opioidowe, które 

w przypadku morfiny jest bardzo duże, natomiast działanie norkodeiny jest znacznie 

mniejsze [36]. 

2.3.2. Pozamedyczne stosowanie kodeiny 

Kodeina należy do najczęściej stosowanych substancji odurzających dostępnych 

bez recepty. Charakteryzuje się dużym potencjałem uzależniającym, a objawy 

odurzenia mogą wystąpić już w dawkach terapeutycznych, aczkolwiek pozame-

dycznie najczęściej wykorzystuje się ilości przekraczające dawki terapeutyczne [1, 

3]. Leczniczo kodeinę stosuje się najczęściej w ilości od 10-30 mg, dobowo jej 
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dawka nie powinna być większa niż 120 mg, podczas gdy rekreacyjnie stosowane 

ilości tej substancji sięgają nawet 150-600 mg [19]. 

Do działania kodeiny, które jest wykorzystywane pozamedycznie zalicza się 

euforię, zrelaksowanie, wrażenie przeniesienia się z rzeczywistości do barwnego 

świata marzeń, ogólne dobre samopoczucie, omamy wzrokowe i słuchowe oraz 

zniesienie bólu psychicznego. Bardzo często objawy te nie występują jednak przy 

pierwszym rekreacyjnym zastosowaniu kodeiny, lecz dopiero po kilku wcześ-

niejszych próbach, co jest uwarunkowane jej receptorowym działaniem. Może to 

powodować początkowe zniechęcenie dalszymi próbami odurzenia lub przeciwnie  

– może sprowokować do zażycia znacznie większej dawki i prowadzić do silnego 

zatrucia kończącego się zgonem. Leki OTC zawierające kodeinę są również 

wykorzystywane do „chałupniczej” produkcji dezomorfiny („Krokodyla”), której 

roztwory o wysokiej toksyczności wstrzykuje się dożylnie jako tani substytut heroiny 

[37].  

Długotrwałe stosowanie kodeiny, w szczególności w wysokich dawkach, 

prowadzi do rozwoju tolerancji, a następnie do uzależnienia. Kodeina wywołuje 

uzależnienie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Uzależnienie psychiczne pojawia się 

w ciągu kilku lub kilkunastu dni stosowania kodeiny. Uzależnienie fizyczne rozwija 

się znacznie dłużej – od 6 do 12 miesięcy. Zaprzestanie stosowania kodeiny 

powoduje objawy zespołu abstynencyjnego: drażliwość, problemy ze snem, bóle 

głowy, brak chęci do działania oraz niepohamowaną chęć zażycia narkotyku [38]. 

2.3.3. Objawy zatrucia kodeiną 

Rekreacyjne stosowanie kodeiny i jej przedawkowanie może prowadzić do 

wystąpienia objawów zatrucia, które w skrajnych przypadkach może być przyczyną 

śmierci. Do objawów przedawkowania kodeiny zalicza się zwężenie źrenic, senność, 

zaburzenia koncentracji, splątanie, nudności i wymioty, suchość w ustach, zaparcia 

i utrudnione oddawanie moczu. Kodeina zwiększa uwalnianie histaminy, co może 

spowodować wystąpienie wysypki, rozszerzenie naczyń krwionośnych i skurcz 

oskrzeli będący bezpośrednim zagrożeniem życia. W ciężkich przypadkach dochodzi 

także do niebezpiecznej i groźnej w skutkach depresji oddechowej [5, 14]. Ciężkie 

zatrucia kodeiną obserwuje się u osób z ultra-szybkim metabolizmem [8]. Skutki 

przedawkowania kodeiny nasila jednoczesne przyjmowanie alkoholu i leków 

przeciwdepresyjnych. Podobną interakcję wykazują także leki przeciwhistaminowe, 

jednak na forach internetowych często są one polecane (głównie himenhydrynat) do 

zmniejszenia objawów, takich jak wysypka, spowodowanych nadmiernym 

uwolnieniem histaminy [5].  

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że kodeina występuj w postaci preparatów 

złożonych i to one są wykorzystywane do celów rekreacyjnych. To stwarza ryzyko 

zatrucia spowodowanego nie tylko kodeiną, ale także dodatkowymi składnikami 

obecnymi w preparacie. Pozamedycznie najczęściej wykorzystuje są leki z kodeiną, 

w których jest ona łączona z paracetamolem lub sulfogwajakolem. W pierwszym 

z podanych przypadków, przed zażyciem takiego preparatu, należy poddać go 

procesowi usuwania paracetamolu, ponieważ bezpośrednie zażycie leku spowodo-

wałoby ostre zatrucie paracetamolem i związane z tym uszkodzenie wątroby oraz 

nerek prowadzące do śmierci. Sposoby pozyskania kodeiny poprzez ekstrakcję z leków 
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złożonych zawierających także paracetamol bez problemu można znaleźć w Internecie. 

Nie są one jednak bezpieczne i nie powodują usunięcia paracetamolu w dostatecznej 

ilości, aby można było uznać je za skuteczne. W związku z tym bardzo często próby 

odurzenia się kodeiną prowadzą do zatrucia spowodowanego paracetamolem [12]. 

W przypadku leków z kodeiną, zawierających dodatkowo sulfogwajakol, nie prowadzi 

się ekstrakcji w celu uzyskania oczyszczonej kodeiny, lecz leki takie przyjmuje się 

bezpośrednio. Wówczas sulfogwajakol może spowodować podrażniania błony 

śluzowej przewodu pokarmowego a nawet do wystąpienia wrzodów, szczególnie 

w przypadkach wielokrotnego nadużywania takich preparatów [5].  

2.4.  Benzydamina 

2.4.1. Charakterystyka ogólna benzydaminy 

Benzydamina to organiczny związek będący pochodną indazolu [5]. Strukturę 

chemiczną benzydaminy przedstawiono na Rysunku 3.  

 
Rysunek 4. Struktura chemiczna benzydaminy [5] 

Benzydamina należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), 

chociaż wykazuje nieco odmienny mechanizm działania, niż inne leki z tej grupy 

[39]. W odróżnieniu od typowych NLPZ nie wpływa na aktywność cyklooksygenazy 

(COX), ani lipooksygenazy, zatem jest słabym inhibitorem syntezy prostaglandyn. 

Mechanizm działania przeciwzapalnego benzydaminy związany jest z hamowaniem 

fosfolipazy A2, co ma bezpośredni wpływ na główny szlak syntezy prostaglandyn 

i leukotrienów. Hamuje również uwalnianie cytokin prozapalnych (czynnika 

martwicy nowotworów – tumor necrosis factor; TNF-a i interleukiny IL-1b) blokując 

degranulację i agregację fagocytów. Benzydamina posiada także zdolność hamo-

wania czynnika aktywującego płytki (PAF) i TNF [39, 40]. Benzydamina wykazuje 

działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, odkażające i przeciw-

zakrzepowe. Zmniejsza także napięcie mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych. 

Zwykle stosowana jest zewnętrznie, głównie w ginekologii jako środek do irygacji 

pochwy, w profilaktyce okołooperacyjnej oraz w zapaleniach pochwy i sromu. 

Istnieją również preparaty w postaci pastylek, roztworów i aerozoli przeznaczone do 

leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła [7, 9]. Przy podaniu miejscowym 

wchłanianie benzydaminy zachodzi w niewielkim stopniu i zwykle nie przekracza 

10%, natomiast podana doustnie wchłania się łatwiej i osiąga maksymalne stężenie 

we krwi już po 2-4h [7, 41]. 
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2.4.2. Pozamedyczne wykorzystanie benzydaminy 

Coraz częściej dochodzi do stosowania preparatów OTC zawierających 

w składzie benzydaminę w celach rekreacyjnych. W licznych wpisach internetowych 

podkreśla się, że jest to środek tani, łatwo dostępny, o małym potencjale uzależ-

niającym. Niezwykle pożądaną przez użytkowników cechą jest niewykrywalność 

w ogólnodostępnych testach narkotykowych, a także droga podania substancji, inna 

niż dożylna [9, 39, 42]. 

 Dawka maksymalna dobowa przy doustnym podaniu benzydaminy wynosi 200 

mg. W wysokich dawkach (500 mg i powyżej) wykazuje działanie psychoaktywne, 

wywołując euforię, omamy słuchowe i wzrokowe. Średnia dawka stosowana 

rekreacyjnie wynosi od 100 do 2000mg, co stanowi nawet 10-krotne przekroczenie 

doustnych dawek maksymalnych terapeutycznych: jednorazowej i dobowej, wyno-

szących odpowiednio 100 mg i 200 mg [42, 43].  

Do objawów odurzenia zalicza się euforię i omamy. Wiele źródeł donosi 

o występowaniu efektów świetlnych czy niespecyficznych odczuciach zmysłowych. 

Do innych objawów odurzenia zalicza się trudność z koncentracją, zaburzenie 

odbierania barw z jednoczesnym wyostrzeniem konturów przedmiotów, wystąpienie 

silnego lęku i wrażenie znalezienia się pośród węży, insektów i martwych zwierząt 

połączone z zapachem padliny. Możliwe jest także wystąpienie tzw. powidoków, 

czyli halucynacji pojawiających się nawet po kilku miesiącach od jednorazowego 

przedawkowania benzydaminy [8]. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ, 

niespodziewane wystąpienie takich omamów, np. podczas prowadzenia pojazdu, 

stwarza pewne zagrożenie. Po ustąpieniu działania leku pojawia pozostaje złe 

samopoczucie, zawroty głowy, bóle brzucha, osłabienie, bezsenność a nawet stany 

depresyjne [1, 8, 44].  

Mechanizm działania psychodelicznego benzydaminy nie jest do końca znany. 

Benzydamina łatwo przenika barierę krew-mózg i dostaje się do OUN. Przypuszcza 

się, że wzmacnia ona powstawanie potencjałów w korze wzrokowej po zadziałaniu 

bodźca świetlnego, hamując równocześnie wewnątrzkorowe przesyłanie impulsów 

lub powoduje upośledzenie kontrolowania przez pień mózgu dochodzących bodźców 

[7]. Istnieje również hipoteza o pobudzaniu układu dopaminergicznego. Struktura 

benzydaminy wykazuje pewne podobieństwo do serotoniny i może dzięki temu 

działać pobudzająco na receptory serotoninowe 5-HT2A, wywierając w ten sposób 

działanie psychoaktywne [1, 7]. 

2.4.3. Objawy zatrucia benzydaminą 

Nadużywanie benzydaminy zwykle prowadzi do wystąpienia zatrucia. Dotych-

czas przypadki zatruć, które wymagały hospitalizacji miały przebieg ostry, ale 

leczenie nie przekraczało kilku dni. Nie ma jednak danych na temat zatruć 

przewlekłych. 

Najczęstszymi objawami zatrucia benzydaminą są nudności i wymioty. 

Występuje także pobudzenie psychoruchowe oraz napady drgawkowe lub osłabienie 

siły mięśniowej o nieznanej etiologii, czasem dochodziło też do śpiączki. Opisano 

także przypadki objawów w postaci wysypki, rumienia, skurczu oskrzeli czy 

zaburzeń czynności nerek. W przypadkach przedawkowania benzydaminy, w ciągu 

pierwszej godziny od zatrucia, zaleca się płukanie żołądka, a także podanie węgla 
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aktywowanego. Można podawać również sól przeczyszczającą lub sorbitol, jak 

również przyspieszyć eliminację ksenobiotyku poprzez wzmocnienie diurezy 

z alkalizacją moczu [5, 7].  

3. Aspekty prawne 

Na przestrzeni ostatnich lat regulacje prawne w Polsce dotyczące sprzedaży 

leków OTC, które mogą być wykorzystane pozamedycznie, systematycznie ulegały 

zmianom. Było to podyktowane narastaniem problemu związanego z odurzaniem się 

przy pomocy leków dostępnych bez przepisu lekarza i jednoczesnym pojawianiem 

się coraz liczniejszych doniesień na temat zatruć wspomnianymi lekami [1, 5, 7, 17, 33].  

2 kwietnia 2009 r. na stronie internetowej Śląskiej Izby Aptekarskiej zamiesz-

czono zalecenie dotyczące sprzedaży preparatów leczniczych w przypadku podej-

rzenia pozamedycznego wykorzystania danych produktów. Było to pierwszą próbą 

ograniczenia możliwości zakupu dużych ilości leków o działaniu odurzającym. 

Wiązało się to także z aspektem etyki zawodu farmaceuty. W zaleceniu tym 

uczulono farmaceutów i techników farmaceutycznych o możliwości zaistnienia prób 

nabycia wspomnianych produktów do celów odurzających oraz do produkcji na ich 

bazie innych substancji narkotycznych i uzależniających. Polecono także informo-

wać inspekcję farmaceutyczną o tego typu przypadkach i próbach kupna większych 

ilości leków wykazujących działanie odurzające.  

Kolejnym krokiem w walce z pozaterapeutycznym wykorzystaniem leków było 

wprowadzenie w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 

2010 r. [45]. Na jego mocy ograniczono sprzedaż leków zawierających DXM, 

pseudoefedrynę, kodeinę i dimenhydrynat. Preparaty zawierające wymienione sub-

stancje przestały być dostępne w takich miejscach jak sklepy czy stacje benzynowe 

i od tej pory ich obrót nie mógł wykraczać poza rynek apteczny. Rozporządzenie to 

jest nadal obowiązujące [45].  

Wprowadzone ograniczenia okazały się niewystarczające, a nadużywanie leków 

OTC w celach rekreacyjnych nadal było częstą praktyką wśród młodzieży [1, 3, 5, 

7]. W związku z tym podjęto kolejne kroki prawne. 

Na mocy ustawy obowiązującej od 1 lipca 2015 r. w aptece ogólnodostępnej  

i w punkcie aptecznym można wydać jednemu pacjentowi tylko jedno opakowanie 

leku zawierającego w składzie pseudoefedrynę, kodeinę lub DXM. Była to pierwsza 

regulacja prawna dotycząca ograniczenia ilości sprzedaży danych preparatów 

należących do kategorii OTC, w przeciwieństwie do wydanego w 2009 r. zalecenia 

niemającego mocy prawnej. Wprowadzono wówczas także ograniczenia wiekowe 

dotyczące wymienionych leków i od tej pory preparaty zawierające w składzie 

powyższe substancje mogły być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie. Zabro-

niona została jednocześnie sprzedaż wysyłkowa danych produktów leczniczych. 

Ustawa ta z późniejszymi zmianami obowiązuje do dziś [46]. Najnowszy tekst 

jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw 29 maja 2018 r. [47]. 

1 stycznia 2017 r. weszło w życie kolejne Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

dotyczące maksymalnej zawartości w produkcie leczniczym substancji takich jak 

kodeina, pseudoefedryna i DXM [48]. Rozporządzenie to jest nadal obowiązujące. 

Sprzedaż leków OTC zawierających kodeinę, pseudoefedrynę i DXM nadal jest 

ograniczona do jednego opakowania leku wydawanego jednorazowo, a dodatkowo 
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zostały ustalone maksymalne ilości danych substancji czynnych mogące znajdować 

się w jednym opakowaniu takiego preparatu. Dla pseudoefedryny ilość ta wynosi 720 

mg, dla kodeiny – 240 mg, a dla DXM – 360 mg [48]. 

Wprowadzane stopniowo zmiany prawne znacząco utrudniły dostęp do wybranych 

leków OTC, jednak nie wyeliminowały całkowicie zjawiska rekreacyjnego stosowania 

danych preparatów farmaceutycznych. Jeśli skala problemu w najbliższych latach nie 

będzie ulegała zmniejszeniu, być może konieczne stanie się wprowadzenie kolejnych 

ograniczeń uwarunkowanych prawnie. Należy jednak pamiętać, że tego typu 

ograniczenia nie powinny utrudniać dostępu do danych leków osobom chorym, 

zażywającym je zgodnie z ich przeznaczeniem medycznym [9, 10, 11].  

4. Wnioski 

W aptekach dostępnych jest wiele preparatów OTC zawierających substancje 

odurzające. Ze względu na szeroki wybór, łatwą dostępność oraz niskie ceny stały się 

one popularnymi produktami wykorzystywanymi do syntezy substancji odurza-

jących. Nadużywanie ich oraz narastająca liczba zatruć tymi lekami spowodowała 

wprowadzenie wielu regulacji prawnych mających na celu zmniejszenie dostępności 

danych preparatów. Działania te nie są jednak w pełni skuteczne. Ograniczenie 

sprzedaży do wyłącznie jednego opakowania jest tylko niewielkim utrudnieniem. 

Pacjent może bowiem zakupić dany lek w kilku różnych aptekach, których 

zagęszczenie w przeciętnym polskim mieście jest bardzo duże. Pozamedyczne 

wykorzystanie leków ułatwia również szeroki dostęp do Internetu, gdzie na forach 

ludzie wymieniają się pomysłami lub wręcz gotowymi przepisami dotyczącymi 

izolacji substancji odurzających z preparatów leczniczych. Wśród użytkowników 

panuje silne przekonanie o bezpieczeństwie i braku ryzyka związanego z odurzaniem 

się substancjami wchodzącymi w skład leków OTC, a także o domniemanej 

legalności metod pozyskania środków odurzających z danych preparatów 

leczniczych. Niestety z czasem uzależnieni pacjenci sięgają po coraz wyższe dawki 

oraz coraz silniejsze substancje (np. „krokodyl”), co stwarza realne zagrożenie ich 

życia. W związku z tym konieczne jest systematyczne podejmowanie prób 

doskonalenia przepisów prawnych regulujących dostępność leków zawierających 

substancje odurzające, a także zaostrzenie kontroli nad rozprzestrzenianiem się 

niebezpiecznych treści w sieci. Szczególnie istotna jest edukacja młodzieży 

w zakresie konsekwencji zdrowotnych związanych z niewłaściwym stosowaniem 

leków, a także zwiększanie świadomości farmaceutów, którzy nie zawsze są 

wystarczająco czujni w kontakcie z pacjentem. 
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Problemy związane z pozamedycznym stosowaniem leków  

Streszczenie 

Niniejszy artykuł naświetla problematykę związaną z pozaterapeutycznym nadużywaniem leków i ma 

na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, z którymi wiąże się rekreacyjne 

stosowanie leków OTC. Przedstawiona została charakterystyka czterech najczęściej stosowanych 

rekreacyjnie substancji (dekstrometorfan, pseudoefedryna, kodeina, benzydamina) oraz objawy zatrucia, 

spowodowanego ich pozamedycznym nadużywaniem. Rozpowszechnienie w ostatnich latach zjawiska 

rekreacyjnego zastosowania leków oraz spowodowany tym wzrost liczby zatruć i zgonów przyczyniły 

się do wprowadzenie zmian prawnych mających ograniczyć dostęp do danych preparatów. Zmiany te 

także zostały scharakteryzowane w niniejszym artykule, lecz do oceny ich skuteczności potrzeba 

jeszcze przynajmniej kilku lat. Może to stanowić punkt odniesienia do powstania kolejnych prac 

naukowych opisujących wpływ wprowadzonych regulacji prawnych na skalę zjawiska rekreacyjnego 

stosowania leków OTC w przyszłości. 

Słowa kluczowe: leki OTC, dekstrometorfan, pseudoefedryna, kodeina, benzydamina. 

Hazard of non-medical drug usage 

Abstract 

This article highlights issues related to non-therapeutic drug abuse and aims to raise public awareness of 

the risks associated with recreational use of OTC drugs. The characteristics of the four most commonly 

used recreational substances (dextromethorphan, pseudoephedrine, codeine, benzydamine) and 

symptoms of poisoning caused by their non-medical abuse have been presented. The proliferation of 

recreational drug use in recent years and the resulting increase in the number of poisonings and deaths 

have contributed to the introduction of legal changes to limit access to given preparations. These 

changes have also been characterized in this article, but at least several years are needed to assess their 

effectiveness. This can be a reference point for the creation of further scientific papers describing the 

impact of the introduced legal regulations on the scale of the recreational use of OTC drugs in the 

future. 

Keywords: drugs of OTC, pseudoephedrine, codeine, benzydamine. 
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Opieka nad pacjentem z padaczką. Czy leki wystarczą? 

1. Wstęp 

Epilepsja należy do grupy przewlekłych chorób neurologicznych i dotyka ludzi na 

całym świecie niezależnie od ich wieku. Szacuje się, iż obecnie na padaczkę cierpi 

około 50 mln ludzi, co pozwala twierdzić, że jest to jedno z najczęściej wystę-

pujących schorzeń układu nerwowego [1]. Według Międzynarodowej Ligii 

Przeciwpadaczkowej (International League Against Epilepsy, ILAE) aktualne 

wytyczne pozwalają na zdiagnozowanie padaczki w następujących przypadkach: 

 przynajmniej dwa niesprowokowane napady padaczkowe w odstępie co 

najmniej 24 godzin; 

 jeden niesprowokowany napad padaczkowy i prawdopodobieństwo kolejnego 

napadu takie samo jak po dwóch niesprowokowanych napadach (co najmniej 

60%), w przeciągu kolejnych 10 lat; 

 diagnoza syndromu padaczkowego [2].  

Napad padaczkowy jest wynikiem nadmiernych wyładowań elektrycznych 

w grupie komórek mózgowych, które mogą być zlokalizowane w różnych częściach 

mózgu. Napady mogą przejawiać się w wieloraki sposób, od trwających kilka sekund 

drgawek mięśni lub chwilowej utraty świadomości, aż po silne i przedłużone 

drgawki z zasinieniem. Najbardziej ogólna klasyfikacja napadów padaczkowych 

przedstawiona w 2017 roku przez ILAE [3] rozróżnia napady ogniskowe, uogólnione 

i te o nieznanym początku. Z uwagi na przebieg napady podzielić można na ruchowe 

i nie ruchowe, z utratą świadomości lub z jej zachowaniem.  

Istotą choroby, poza trwałą predyspozycją do występowania napadów padacz-

kowych, jest również szereg konsekwencji jakie te napady za sobą niosą. Należy 

zaliczyć do nich skutki psychologiczne, neurobiologiczne, poznawcze, społeczne 

i ekonomiczne.  

Podstawową formą leczenia epilepsji jest terapia farmakologiczna. Podczas 

wyboru środków farmakologicznych pod uwagę brane są takie czynniki jak 

umiejscowienie ogniska napadów, rodzaj występujących napadów, ich częstotliwość 

czy współwystępowanie innych jednostek chorobowych. W niektórych przypadkach 

zasadne jest zastosowanie form leczenia neurochirurgicznego [4]. Alternatywną 

metodą terapii, zwłaszcza w przypadku dzieci ze zdiagnozowaną padaczką 

lekooporną jest dieta ketogenna [5].  

Z uwagi na wielorakie konsekwencje choroby oraz trudności psychosocjalne osób 

z padaczką, zasadnym jest poszukiwanie rozwiązań i form pomocy chorym 

wykraczających poza podstawową opiekę medyczną.  

                                                                 
1 kamilakulesza.umb@gmail.com, Zakład Biotechnologii Żywności, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl. 
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w Białymstoku, www.umb.edu.pl. 
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2. Cel 

Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat opieki nad 

pacjentem chorującym na padaczkę w kontekście wielorakich konsekwencji choroby. 

3.  Zaburzenia funkcji poznawczych i depresja  

Pierwsze badania dotyczące zaburzeń funkcji poznawczych w epilepsji dotyczyły 

ich występowania w padaczce skroniowej i pojawiły się już w latach 90-tych [6]. 

Rozwój wiedzy na ten temat opierał się na postępie w zakresie chirurgii mózgu. Poza 

wczesnymi ustaleniami dotyczącymi zaburzeń w obrębie pamięci werbalnej liczne 

badania w tej dziedzinie rozszerzyły wiedzę na temat anatomicznej architektury 

zaburzeń poznawczych w epilepsji oraz ich progresji w czasie [7]. Badania Giova-

gnoli i wsp. [8], w których odnotowano korelację zaburzeń poznawczych, zwłaszcza 

zaburzeń nastroju oraz uwagi z obniżoną jakością życia w percepcji pacjentów, 

wskazują na potrzebę leczenia deficytów poznawczych. Niestety z uwagi na 

niejednorodność metodologii badań oraz braki w dokumentacji współwystępowania 

zaburzeń poznawczych wśród pacjentów z padaczką, ciężko jest jednoznacznie 

stwierdzić jakiego odsetka chorych dotyczy ten problem.  

Lepiej poznanym zagadnieniem jest współwystępowanie depresji w przebiegu 

epilepsji. Co istotne, zaznacza się dwukierunkową interakcję między padaczką 

a depresją. Według metaanalizy autorstwa Scotta i wsp. [9] występowanie depresji 

u osób chorujących na padaczkę szacuje się na 22,9%. Niektóre badania przekrojowe 

dotyczące osób starszych cierpiących na padaczkę mówią o nawet 60% pacjentów 

dotkniętych depresją [10]. Wykazano, iż częstość występowania depresji była istotnie 

wyższa u osób z epilepsją w porównaniu z osobami chorującymi na takie choroby jak 

cukrzyca, astma oskrzelowa i stwardnienie rozsiane [11, 12]. Patomechanizm 

współwystępowania obydwu chorób nie jest dobrze opisany. Niektóre doniesienia 

wskazują na rolę takich czynników jak wsparcie rodzinne i sposób radzenia sobie 

z trudnymi sytuacjami [13]. W badaniach Chandrasekharan i wsp. [14] objawy 

depresyjne wykazywało 63,3% dorosłych osób chorujących na padaczkę. Objawy te 

były skorelowane z częstotliwością napadów powyżej 1 w miesiącu oraz występo-

waniem napadów wtórnie uogólnionych.  

Z uwagi na liczne doniesienia wskazujące na częste współwystępowanie zaburzeń 

depresyjnych w przebiegu epilepsji zasadnym byłoby wprowadzenie rutynowych 

badań przesiewowych depresji w ramach kompleksowej opieki nad pacjentami 

z epilepsją. Istnieją publikacje mówiące o pozytywnym wpływie programu 

HOBSCOTCH (HOme Based Self-Management and Cognitive Training CHanges 

lives), który został opracowany w celu włączenia psychoedukacji, szkolenia w zakresie 

samoświadomości, strategii kompensacyjnych oraz zastosowania tych strategii 

w życiu codziennym, w zakresie poprawy jakości życia oraz rozwiązywania 

problemów poznawczych pacjentów z padaczką [15]. Dalsze badania w tym 

kierunku oraz upowszechnianie podobnych programów w znaczący sposób może 

przyczynić się do poprawy jakości życia oraz funkcjonowania w społeczeństwie 

pacjentów z epilepsją.  
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4. Stygmatyzacja  

Zagadnienie poczucia stygmatyzacji wśród osób dotkniętych padaczką jest wciąż 

aktualnym problemem na całym świecie. Może wynikać z różnych czynników 

i wpływać na wiele sfer życia zarówno zawodowego jak i prywatnego [16]. 

Metaanaliza autorstwa Shi i wsp. [17] wykazała, iż do najważniejszych czynników 

skorelowanych z subiektywnym poczuciem stygmatyzacji osób z padaczką należały: 

miejsce zamieszkania, zła sytuacja materialna, stopień nasilenia napadów oraz ich 

częstość, zaburzenia depresyjne i lękowe. Ponadto zaobserwowano ujemną korelację 

z następującymi czynnikami: wparcie społeczne, jakość życia, wiedza i nastawienie. 

Z problemem stygmatyzacji wiąże się również zagadnienie lęku społecznego. 

Badanie Heersink i wsp. [18] wykazało, iż lęk społeczny korelował ze zmiennymi 

psychospołecznymi takimi jak postrzeganie stopnia nasilenia objawów, stygma-

tyzacji i obawą przed negatywną oceną społeczeństwa. Zdecydowanie większy 

poziom lęku wykazywali pacjenci, którzy doświadczyli napadu padaczkowego 

w miejscu publicznym, a nie ujawniali wcześniej swojej choroby.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż negatywne skutki społeczne mogą odczuwać nie 

tylko sami chorzy, ale też ich rodziny i bliskie osoby. Częste napady padaczkowe, 

współwystępowanie zaburzeń behawioralnych, zaburzeń snu oraz problemy 

z radzeniem sobie z diagnozą mogą nasilać trudności życia rodzinnego, jak też 

społeczności lokalnej. Bezpośrednie koszty opieki nad osobą cierpiącą na epilepsję 

i koszty pośrednie związane ze zmniejszoną wydajnością powodują obciążenie 

finansowe jednostek i systemów opieki zdrowotnej [19].  

Poprawę jakości życia w kontekście poczucia stygmatyzacji i trudności w życiu 

społecznym mogą przynieść różne formy wsparcia i terapii, np. terapia w grupach. 

Badania Ridsdale i wsp. [20] wykazały, iż terapia w grupach opierająca się na 

zagadnieniach dotyczących przebiegu choroby, problemów i uczuć towarzyszących 

pacjentom przynosiła wymierne korzyści obejmujące przezwyciężenie poczucia 

osamotnienia i poprawę samoakceptacji poprzez spotkanie z ludźmi o podobnych 

doświadczeniach. Ponad połowa uczestników stwierdziła, iż poznanie i porównanie 

postaw oraz doświadczeń, pomogło im zwiększyć pewność siebie, otworzyć się na 

mówienie o swojej chorobie oraz wprowadzać zmiany w zrachowaniach zdrowotnych.  

Równie istotne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat padaczki, 

jej istoty oraz konsekwencji. Souza i wsp. [21] przeprowadzili wieloośrodkowe 

badanie dotyczące wiedzy studentów na temat padaczki zarówno w aspekcie 

medycznym, jak i społecznym. Nie wykazano różnic pomiędzy studentami z różnych 

krajów, zaś wiedza została uznana za niską. Miesięczny program edukacyjny 

przeprowadzony wśród młodszych uczniów w wieku 9-11 lat w ramach badań 

Martiniuk i wsp. [22] wiązał się ze znacznym wzrostem wiedzy na temat padaczki 

i pozytywnych postaw. Wyniki te sugerują potrzebę planowania i realizacji szerokich 

działań informacyjnych wśród młodzieży oraz dorosłych Polaków, mogących 

w znacznym stopniu poprawić wiedzę i postawy wobec osób z padaczką, a tym 

samym pozytywnie wpłynąć na jakość życia pacjentów.  
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5. Życie zawodowe  

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest życie zawodowe osób chorujących na 

padaczkę. Trudności w tym aspekcie wydają się być szczególnie istotne wśród 

chorych z dużą częstotliwością napadów padaczkowych oraz z padaczką lekooporną, 

w której pomimo przyjmowania środków farmakologicznych, nie udaje się 

skutecznie kontrolować napadów. W badaniach Alexander i wsp. [23] dotyczących 

pacjentów leczonych w formie politerapii (przy jednoczesnym zastosowaniu co 

najmniej dwóch leków przeciwdrgawkowych) stwierdzono, iż pacjenci tacy nie 

pracowali zawodowo zdecydowanie częściej (74%) w porównaniu do osób 

z napadami skutecznie kontrolowanymi przy pomocy jednego leku (49%). Inne 

doniesienie dotyczące zdolności do wykonywania pracy przez osoby z padaczką [24] 

wykazało, iż do najważniejszych czynników klinicznych warunkujących tę zdolność 

należały: rodzaj padaczki, częstotliwość napadów oraz ich przebieg. Istotną rolę 

odgrywały również takie kwestie jak wykształcenie, zdolność do samodzielnego 

podróżowania, zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz poczucie samosta-

nowienia i niska nadopiekuńczość rodziny. Co ważne, osoby pracujące zawodowo 

wykazywały się niższym poczuciem stygmatyzacji, wyższą motywacją do działania 

i samooceną oraz lepszym postrzeganiem wsparcia społecznego.  

Polskie badania dotyczące aktywności zawodowej chorych na padaczkę [25] 

wykazały, iż niespełna 33% ankietowanych było aktywnych zawodowo. Co 

istotniejsze, jedynie 42,2% spośród nich poinformowało o chorobie w miejscu 

zatrudnienia, ponad ¾ ankietowanych stwierdziło, iż pogorszenie komfortu w pracy 

wynikało z wystąpienia w niej napadu padaczkowego. Z opracowania przygoto-

wanego na podstawie wyników europejskiego badania SPOKE (Sanofi-Synthelabe 

Programme for Outcome Knowledge of Epilepsy) [26] wynika, iż w grupie ponad 

tysiąca chorych na padaczkę, pracę na etacie podejmowało jedynie 24%.  

W kontekście powyższej sytuacji, zasadnym jest poszukiwanie rozwiązań 

prowadzących do aktywizacji zawodowej osób chorujących na padaczkę. Istotną 

kwestią jest również potrzeba upowszechniania wiedzy na temat padaczki i specyfiki 

ograniczeń z niej wynikających. Z jednej strony powinno to zmniejszyć odczucie 

stygmatyzacji i potrzeby ukrywania faktu choroby w miejscu zatrudnienia, z drugiej 

zaś obniżyć poziom nieuzasadnionego lęku przed zatrudnieniem osoby chorującej 

potencjalnych pracodawców.  

6. Zaburzenia metaboliczne  

Masa ciała oraz stan odżywienia chorych na padaczkę jest przedmiotem coraz 

większej liczby badań. Doniesienia z krajów rozwijających się sugerują na zwiększone 

ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych wśród osób niedożywionych. Z drugiej 

strony, w niektórych krajach afrykańskich wciąż podtrzymywane są wierzenia 

dotyczące potrzeby eliminacji poszczególnych produktów żywieniowych z codzien-

nej diety chorych na padaczkę, co może zwiększać niebezpieczeństwo niedożywienia 

ilościowego lub jakościowego [27, 28].  

Badania pochodzące z krajów rozwiniętych zwracają natomiast uwagę na nad-

mierną masę ciała pacjentów z padaczką [29, 30]. Co więcej, wśród osób chorujących 

na epilepsję wykazano większą zachorowalność oraz śmiertelność z przyczyn 

sercowo-naczyniowych w porównaniu z populacją ogólną [31, 32]. W badaniach Nair 
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i wsp. [33] odnotowano, iż spośród 183 osób z padaczką 29,5% spełniało kryteria 

zespołu metabolicznego. Wśród nich częściej występowała otyłość brzuszna (50%) 

i hipertrójglicerydemia (55,5%) aniżeli cukrzyca lub nieprawidłowa glikemia na 

czczo (27,8%). Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zespołu metabo-

licznego był starszy wiek oraz stosowanie walproinianu jako formy leczenia. 

Wcześniejsza meta-analiza dotycząca występowania zespołu metabolicznego wśród 

osób z zaburzeniami afektywnymi przyjmujących walproiniany ukazała szeroki 

zakres częstotliwości od 16,7% do 49% [34].  

Harnod i wsp. [35] przeprowadzili badanie dotyczące ryzyka hiperlipidemii 

wśród pacjentów z epilepsją na obszarze Tajwanu. Odnotowano 1,28 razy większe 

ryzyko rozwoju hiperlipidemii w grupie badanej w stosunku do grupy 

porównawczej. Największy współczynnik ryzyka dotyczył osób w średnim wieku 

(50-59 lat).  

Badania pochodzące z Finlandii [36] oceniały wpływ leków przeciwpadacz-

kowych na poziom insuliny i lipidów w surowicy krwi mężczyzn z epilepsją. Otyłość 

nie występowała częściej u pacjentów leczonych walproinianem w porównaniu do 

leczonych innymi lekami przeciwdrgawkowymi (karbamazepina, okskarbazepina) 

lub u osób z grupy porównawczej. Istotnym jest jednak fakt, iż otyli mężczyźni 

przyjmujący pochodne kwasu walproinowego mieli wyższy poziom insuliny niż 

osoby otyłe nie przyjmujące tego leku. Stężenie insuliny w surowicy na czczo 

przekraczające prawidłowy zakres zaobserwowano u 35% badanych z grupy 

przyjmującej walproiniany i u 5% otyłych osób z grupy kontrolnej. Hipertrójglice-

rydemię odnotowano u 25% chorych leczonych pochodnymi kwasu walproinowego 

i 5% otyłych osób z grupy kontrolnej. Wyniki te mogą wskazywać na zwiększone 

ryzyko zaburzeń metabolicznych u osób leczonych konkretnymi lekami przeciw-

drgawkowymi. 

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi nadmiernej masy ciała oraz 

zwiększonego ryzyka zaburzeń metabolicznych u osób chorujących na padaczkę, 

należałoby rozważyć objęcie tej grupy opieką dietetyczną. Edukacja z zakresu zasad 

racjonalnego żywienia oraz dostosowane do stanu chorych oraz sposobu leczenia 

zalecenia żywieniowe mogłyby w znaczny sposób zmniejszyć ryzyko otyłości oraz 

jej powikłań w tej grupie osób.  

7. Podsumowanie 

Podsumowując należy stwierdzić, iż pomimo rozwoju wiedzy na temat padaczki 

oraz jej form leczenia, pacjenci dotknięci tą chorobą wciąż borykają się z szeregiem 

jej konsekwencji. Znając trudności dnia codziennego osób z epilepsją oraz ryzyko 

współwystępowania innych jednostek chorobowych, należy dołożyć wszelkich starań 

aby pacjenci byli objęci kompleksową opieką specjalistów z takich dziedzin jak: 

psychologia, psychoterapia, doradztwo zawodowe oraz dietetyka. Ważne jest 

również planowanie działań informacyjnych mających na celu upowszechnianie 

wiedzy na temat padaczki oraz jej konsekwencji.  
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Opieka nad pacjentem z padaczką. Czy leki wystarczą? 

Streszczenie  

Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych. Cechuje się trwałą predys-

pozycją do występowania napadów padaczkowych będących skutkiem nadmiernej lub nieprawidłowej 

aktywności neuronalnej w mózgu. Podstawową formą leczenia jest farmakoterapia. Alternatywnym 

sposobem ograniczenia częstotliwości napadów padaczkowych jest leczenie chirurgiczne oraz 

wprowadzenie diety ketogennej, której skuteczność udowodniona jest głównie w przypadku dzieci. 

Choroba ma szeroki wpływ na funkcjonowanie pacjenta. Wiąże się z szeregiem konsekwencji nie tylko 

neurobiologicznych, ale też psychologicznych, poznawczych i społecznych. Przebieg padaczki oraz jej 

leczenie mogą również wpływać na stan odżywienia organizmu i ryzyko wystąpienia zaburzeń 

metabolicznych. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu choroby na funkcjonowanie pacjenta 

w społeczeństwie, wydaje się iż kompleksowa opieka powinna, poza podstawową kontrolą lekarską, 

uwzględniać konsultacje z psychologiem, dietetykiem czy pracownikiem socjalnym. Współpraca 

specjalistów z różnych dziedzin może przyczynić się do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób 

cierpiących na padaczkę oraz zmniejszenia zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji 

choroby.  

W celu przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na temat wielostronnych problemów osób chorych na 

padaczkę, przeanalizowano dostępną literaturę naukową polską i zagraniczną.  

Słowa kluczowe: padaczka, konsekwencje, interdyscyplinarna opieka. 

Care of a patient with epilepsy. Are drugs enough? 

Abstract  

Epilepsy is a one of the common neurological disorders. It is characterized by an enduring 

predisposition to generate epileptic seizures resulting from excessive or abnormal neuronal activity in 

the brain. Pharmacotherapy is the fundamental form of treatment. An alternative way to reduce the 

frequency of epileptic seizures is surgical treatment and a ketogenic diet, the effectiveness of which is 

proven mainly in the case of children. 

The disease has a wide impact on the functioning of the patient. It involves a number of consequences 

not only neurobiological, but also psychological, cognitive and social. The course of epilepsy and its 

treatment may also affect the nutritional status of the body and the risk of metabolic disorders. In order 

to reduce the negative impact of the disease on the functioning of the patient in society, it seems that 

comprehensive care should, in addition to the basic medical control, include consultations with 

a psychologist, dietitian or social worker. The cooperation of specialists in various fields may contribute 

to improving the physical and mental condition of people suffering from epilepsy and to reducing the 

health, social and economic consequences of the disease. 

In order to present the current state of knowledge on the multilateral problems of people with epilepsy, 

the available Polish and foreign scientific literature was analyzed. 

Keywords: epilepsy, consequences, interdisciplinary care. 
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Udar mózgu – wyzwanie dla opieki długoterminowej 

w środowisku pacjenta 

1. Wstęp 

Powszechność chorób cywilizacyjnych XXI wieku znacznie wpływa na obniżenie 

potencjału zdrowotnego całej populacji. Zanieczyszczenie środowiska, przewlekły 

stres zawodowy, dysfunkcja życia rodzinnego czy w ujęciu „largo” niezdrowy tryb 

życia, są zasadniczymi czynnikami sprawczymi. Przewidywanie trendów w tym 

zakresie na podstawie danych statystycznych jest niewątpliwie pomocne, należy się 

jednak zastanowić nad adekwatnym do nasilenia zachorowalności sposobem 

działania systemu zdrowia.  

Niezwykle ciekawą i reprezentatywną dla chorób cywilizacyjnych jednostką jest 

udar mózgu, a w szczególności niedokrwienny, stanowiący przedmiot rozważań 

w niniejszym artykule. Podmiotem natomiast jest człowiek – organizm zmuszony do 

przystosowania się do życia w coraz bardziej niekorzystnym otoczeniu. W takim 

ujęciu można potraktować go jako system, natomiast środowisko życia – jako 

otoczenie systemowe. Udar wiąże się z krótkotrwałym leczeniem, lecz długotrwałą 

rehabilitacja z przywracaniem choremu jak najwyższego stopnia sprawności 

fizycznej, psychicznej i społecznej. Jest to długotrwały proces wymagający zaanga-

żowania wielu specjalistów, których wysiłek może przynieść efekty po tygodniach, 

miesiącach, a nawet latach. Wiąże się to z dużym obciążeniem systemu ochrony 

zdrowia, którego zasoby rzeczowo-finansowe oraz ludzkie są ograniczone.  

Z powyższej sytuacji problemowej wyłania się cel pracy – próba optymalizacji 

długoterminowej opieki pielęgniarskiej po udarze niedokrwiennym mózgu. 

Konieczność optymalizacji, czyli właściwego dobrania sposobów i procedur opieki 

długoterminowej, ma w założeniu sprzyjać efektywnemu gospodarowaniu poten-

cjałem służby zdrowia. Sformułowanie głównego problemu badawczego w odnie-

sieniu do przedmiotu badań jest następujące: Jakie strategie długoterminowej 

opieki pielęgniarskiej są najkorzystniejsze pod względem stopnia niepełno-

sprawności pacjenta i jego sytuacji rodzinnej. Rozwiązanie tego problemu 

wymaga zastosowania nie tylko standardowych teoretycznych metod badawczych, 

jak: analiza, synteza, porównanie, abstrahowanie, czy też empirycznych, jak: 

kwerenda literatury przedmiotu, badanie dokumentów. Autor podjął także próbę 

wykorzystania, zazwyczaj mającej zastosowanie do celów biznesowych, metody 

analizy SWOT/TOWS. Uznał bowiem, że w kontekście przyjętego problemu 

badawczego, jej zastosowanie przyniesie wymierne rezultaty w postaci jedno-

znacznego wskazania optymalnej strategii postępowania. 

  

                                                                 
1 jas.weronika92@gmail.com, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.wnoz.ujk.edu.pl. 
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2. Epidemiologia udarów mózgu 

Większość chorób cywilizacyjnych XXI wieku jest pochodną nieprawidłowych 

zachowań zdrowotnych, w tym również udary mózgu. Ryzyko zmniejsza stosowanie 

terapii farmakologicznej w normowaniu wartości ciśnienia. Istotna jest również 

modyfikacja stylu życia. Po nadciśnieniu tętniczym, czynnikami ryzyka znacząco 

zwiększającymi ryzyko udaru jest: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, 

niewłaściwa i uboga w składniki odżywcze dieta, stres, otyłość, niska aktywność 

fizyczna czy choroby współistniejące (przyczyny kardiogenne np. migotanie przed-

sionków, zaburzenia hematologiczne jako zaburzenia krzepnięcia krwi, miażdżyca, 

hipercholesterolemia, przebyty zawał serca) [7, 8]. Są to stany bezpośrednio 

zagrażające życiu i zdrowiu pacjenta, dlatego rekomenduje się niezwłoczne 

wprowadzenie odpowiedniej terapii. Całokształt leczenia chorego obejmuje nie tylko 

sam proces ratowania życia, ale także zapoczątkowuje cały cykl powrotu do 

sprawności w zależności od stanu. 

Mianem udaru mózgu określa się stan charakteryzujący się wystąpieniem nagłych 

zaburzeń w krążenia mózgowego będące skutkiem niedokrwienia mózgu w wyniku 

zamknięcia światła naczynia przez materiał zatorowy lub krwotoczne, wywołane 

przerwaniem ciągłości oraz wynaczynienia się krwi [6]. Udary klasyfikuje się w zależ-

ności od czasu trwania i patomorfologii na: 

 TIA – przemijające niedokrwienie mózgu. Objawy niedokrwienia utrzymują się 

do 24h. Zwykle nie powodują powikłań długoterminowych; 

 Odwracalny udar niedokrwienny – zaburzenia zanikają do ok. 3 tygodni; 

 Udar postępujący – objawy udaru narastają stopniowo; 

 Udar dokonany – zaburzenia OUN utrzymują się powyżej 3 tygodni; 

 Krwotoki: podpajęczynówkowy, śródmózgowy, śródczaszkowy, żylny. 

Udary mózgu powodują również liczne powikłania, takie jak: 

 Zaburzenia motoryki przełykania; 

 Przykurcze mięśni; 

 Bóle w stawach; 

 Porażenia i niedowłady kończyn; 

 Zaburzenia widzenia, afazja czuciowo-ruchowa; 

 Padaczka; 

 Odleżyny; 

 Zaburzenia płucne i zakrzepowe; 

 Zaburzenia rytmu serca; 

 Depresja poudarowa; 

 Zaburzenia motoryki jelit [6, 7]. 

Oceniając predyspozycje wystąpienia udaru mózgu należy zwrócić szczególną 

uwagę na czynniki ryzyka. Dzielą się one na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Za 

niemodyfikowalne uznaje się: wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne i etniczne. 

Warto podkreślić iż, chorzenia te częściej występuje wśród rasy czarnej i Latynosów. 

Czynniki podlegające modyfikacji można regulować działaniami leczniczymi oraz 

edukacyjnymi. Powszechnie występującym i wydaje się jednocześnie najistotniej-

szym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. Za tą tezą przemawia korelacja 
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dodatnia pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a udarami mózgu. Utrzymywanie 

wartości ciśnienia tętniczego poniżej 140/90 redukuje ryzyko udaru o 35-44%. 

Powszechność tego zaburzenia wzrasta również wraz z wiekiem [8]. 

Udar mózgu powoduje często trwałe inwalidztwo. Każde zachorowanie generuje 

koszty bezpośrednie obejmujące leczenie i rehabilitację oraz pośrednie, dotyczące 

zaprzestania pracy zawodowej. Wiąże się to z utrzymywaniem chorego jako osoby 

niepełnosprawnej i obciążeniem rodziny w zakresie opieki. Udar mózgu stanowi 

zatem istotny problem z punktu widzenia ekonomii i opieki medycznej [7, 8]. 

Mając powyższe na uwadze, zasadne wydaje się twierdzenie iż, niedostateczna 

edukacja zdrowotna, życie w ciągłym stresie, brak dbałości społeczeństwa o własne 

zdrowie, predysponuje do zwiększenia zachorowalności, co czyni udary jednym 

z najistotniejszych problemów społecznych XXI wieku. Wskazują na tę zależność 

dane statystyczne. W 2009 roku zawał mózgowy stanowił 54,4% wszystkich udarów, 

w roku 2014 udział procentowy udarów niedokrwiennych wzrósł do 67,6%, nato-

miast w 2016 roku wartość ta nieznacznie obniżyła się do poziomu 64,6%. Częstość 

występowania udarów krwotocznych oscylowało w latach 2009-2016 wokół 

podobnych wartości [1]. 

 
Rysunek 3. Klasyfikacja udarów w zależności od etiologii,  

opracowanie własne na podstawie [1] 

Wiek i płeć mają wyraźny wpływ na częstość występowania udarów mózgu. 

Epizody udarowe obserwuje się częściej wśród kobiet niż mężczyzn. Wartości 

procentowe występowania udarów wśród kobiet wahają się w granicy 53-55%, 

podczas gdy u mężczyzn jest to 44-46% [1]. 
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Rysunek 4. Występowanie udarów ze względu na płeć, opracowanie własne na podstawie [1] 

Tendencje wskazane w tabeli 1 wyraźnie odzwierciedla Rysunek 3. 

 
Rysunek 5. Wiek pacjentów zapadających na udar mózgu, opracowanie własne na podstawie [1] 

Tabela 4. Wiek pacjentów a występowanie udarów mózgu, opracowanie własne na podstawie [1] 

Wiek pacjenta (r.ż.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

poniżej 1 3 2 6 10 8 6 8 4 

1-6 3 4 7 6 4 8 11 9 

7-18 17 24 25 20 24 23 20 20 

19-40 364 388 399 354 335 287 277 246 

41-60 2589 3372 2789 2497 2181 2196 1918 1625 

61-80 6351 9548 8151 7084 6349 7259 6197 5501 

81 i więcej 3905 6357 5817 5339 4993 5882 5171 4516 
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Pomimo stałego rozwoju medycyny ilość zgonów w wyniku udarów mózgu 

w stosunku do wypisów planowych wykazuje tendencje wzrostowe. W 2016 roku 

procent zgonów wśród wszystkich hospitalizacji wyniósł aż 59,60%, natomiast 

najmniejsze wartości wykazał 2010 rok, gdy odnotowano 45,37%. Od 2009 do 2010 

roku procent wszystkich zgonów nieznacznie spada, a następnie do 2013 roku 

systematycznie wzrasta. W roku 2014 umieralność pacjentów ponownie zmalała do 

poziomu 52,56%, by w kolejnych latach znów wzrosnąć do 2016 roku włącznie [1]. 

 

 
Rysunek 6. Stosunek zgonów do wypisów ze szpitala, opracowanie własne na podstawie [1] 

3. Skutki długoterminowe po wystąpieniu udaru mózgu 

Konsekwencje długoterminowe po epizodzie udarowym głównie są zależne od 

stopnia uszkodzenia bądź niedokrwienia jego struktur oraz szybkości wdrożenia 

właściwego leczenia. Na samym początku leczenia ciężko jest ocenić jakimi 

skutkami biopsychospołecznymi pacjent zostanie obarczony. Wydaje się zasadne 

twierdzenie, że powodzenie terapii zależy w dużej mierze od wieku, płci, a także 

statusu społecznego. W wyniku uszkodzenia struktur OUN, głównym skutkiem 

udaru mózgu będą deficyty w sferze samoopieki pacjenta. 

Najczęściej występujące skutki niedokrwienia mózgu to: porażenia i niedowłady 

kończyn, zaburzenia widzenia, pamięci, równowagi, afazja czuciowa i ruchowa oraz 

zaburzenia motoryki połykania. W związku z powyższym konsekwencje udaru 

mózgu stanowią duże wyzwanie dla opieki pielęgniarskiej oraz bliskich pacjenta. 

Należy wziąć pod uwagę zarówno skutki fizyczne i psychiczne. Chory świadomy 

swego stanu zdrowia, może być podatny na spadki nastroju, depresję, brak wiary 

w siłę rehabilitacji. W przypadku niedostatecznej opieki nad pacjentem z dużymi 

deficytami neurologicznymi skutki długoterminowe staną się nieodwracalne. 

Niektóre deficyty można całkowicie wyeliminować dzięki stałej współpracy zespołu 

terapeutycznego, w którego skład wchodzi lekarz, pielęgniarka i fizjoterapeuta. 

Tylko regularna współpraca zespołu jest w stanie zniwelować przynajmniej część 

niedogodności wynikających z udaru mózgu oraz poprawić jakość życia pacjentów. 
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Warto zauważyć, że istotnym czynnikiem w powodzeniu rehabilitacji jest także 

włączenie w nią rodziny chorego [3]. 

Do innych konsekwencji udarów mózgu należy także zmiana sytuacji społeczno-

ekonomiczno-bytowej. Pacjent z dużymi deficytami neurologicznymi zwykle nie jest 

już w stanie podjąć ponownie pracy zawodowej, a jego status społeczny ulegnie 

znacznemu pogorszeniu. Chory po przebytym udarze często zostaje wyizolowany 

z grup społecznych, głównie ze względu na niemożność poruszania się, deficyt 

samoopieki czy zaburzenia mowy. W dużej mierze przyczynia się do tego również 

brak osób bliskich czy samotny tryb życia sprzed zdarzenia. Dlatego ważne jest 

zapewnienie odpowiedniej pielęgniarskiej opieki długoterminowej i wspieranie 

pacjenta w dążeniu do jak najwyższej jakości życia. 

4. Możliwości leczenia i rehabilitacji pacjenta po udarze mózgu 

Leczenie szpitalne obejmuje głównie ratowanie życia i zdrowia w myśl 

powiedzenia „czas to mózg” [12]. Im krótszy jest czas od rozpoznania schorzenia do 

wdrożenia właściwego postępowania terapeutycznego tym mniejsze skutki uboczne 

poniesie pacjent. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia czas hospitalizacji 

waha się od 3 do 6 dni dla poszczególnych województw, a średnia długość pobytu 

wynosi 3,4 dni. Długość hospitalizacji jest odwrotnie proporcjonalna do wieku 

pacjenta, czyli im starszy pacjent tym jego pobyt jest krótszy. Przykładowo w 2016 

roku długość pobytu w oddziale leczenia udarów mózgu u pacjentów grupie 

wiekowej 1-6 lat wynosi 10 dni, w grupie 7-18 jest to 7 dni, następnie w grupie 19-

40 średnia wynosi 2 dni, a >41 r. ż. są to 3 dni. Skracanie czasu hospitalizacji wynika 

z częstości zgonów wśród starszych grup wiekowych [1].  

Dzięki stałej i nieprzerwanej rehabilitacji możliwe jest cofnięcie poszczególnych 

deficytów. Najlepsze rezultaty leczenia szpitalnego obserwuje się w korelacji 

z fizjoterapią, która obejmuje rehabilitację wczesną i wtórną. Rehabilitację wczesną 

najlepiej zacząć już w pierwszej dobie po wystąpieniu epizodu udarowego i konty-

nuować 2-3 miesięcy [7]. Należy pamiętać, że rehabilitacja to proces długotrwały 

i żmudny, a sam pacjent może potrzebować usprawniania do końca swojego życia. 

Jeśli rehabilitacja zostanie wdrożona odpowiednio wcześnie, często daje ona lepsze 

efekty terapeutyczne niż długotrwała, ale wprowadzona zbyt późno. Wynika to 

z faktu iż w wyniku udaru zachodzą nieodwracalne zmiany, które im dłużej są 

utrzymane w bezczynności, tym bardziej pogłębiają skutki uboczne. Ćwiczenia 

usprawniające stanowią nieodłączny element całej terapii. Na tempo przywracania 

niezależności pacjentowi wpływa również jakość wykonywanej fizjoterapii. Należy 

pamiętać o poprawności wykonywanych ćwiczeń i korygowaniu niewłaściwych 

wzorców ruchowych, by nie pogłębiać niepełnosprawności. Fizjoterapia musi być 

dostosowana do stanu ogólnego pacjenta, jego możliwości oraz nabytych deficytów. 

Aktywizacja nie może skupiać się wyłącznie w obszarze objętym ubytkiem spraw-

ności, ale także na obszarach zdrowych, by proces ten odbywał się równomiernie. 

Rehabilitacja wtórna przeprowadzana jest przedłużeniem rehabilitacji wczesnej. Daje 

pacjentowi duże szanse na powrót sprawności, niestety często jest zaniedbywana lub 

organizowana na własną rękę, bez nadzoru specjalisty. Powoduje to pogłębienie się 

zaburzeń i dysfunkcji. Problem ten wynika z braku wystarczającej edukacji pacjenta 

i jego bliskich jeszcze w czasie jego pobytu w szpitalu, ograniczonej dostępności do 
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tego typu świadczeń lub brak możliwości finansowych by zapewnić dostęp do terapii 

w sektorze prywatnym [4]. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku 

kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym 

względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania 

rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za 

pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach 

domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego. [9] 

Kluczową rolę w rehabilitacji pacjenta po udarze odgrywa również pielęgniarka. 

Zadania pielęgniarki w tej kwestii obejmują:  

 Ćwiczenia czynne i bierne, obejmujące wszystkie stawy, również te po stronie 

zdrowej; 

 Zmiany pozycji w łóżku w zależności od potrzeby i właściwe ustawienie łóżka; 

 Wykonywanie ćwiczeń oddechowych; 

 Stopniowe usprawnianie pacjenta poprzez przystosowanie do pozycji siedzącej, 

a następnie podejmowanie prób pionizacji; 

 Udzielanie pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych, nauce trzymania 

przedmiotów; 

 Pomoc w komunikowaniu się; 

 Edukacja osób bliskich pełniących rolę opiekunów pod kątem wykonywania 

ćwiczeń [3]. 

Skutkiem przedłużającego się unieruchomienia w łóżku są między innymi: zaniki 

siły i masy mięśni szkieletowych, zakrzepica żył głębokich, obniżenie odporności, 

zmniejszone usuwanie wydzieliny i zastój w płucach, skłonność do powstawania 

odleżyn czy upośledzenie perystaltyki jelit. Następstwa długotrwałego unieruchom-

mienia niekiedy są dużo groźniejsze od samej choroby podstawowej jaką jest udar 

mózgu. Aktywność fizyczna jest nie tylko fundamentem usprawniania, ale również 

spełnia ważną funkcję w prewencji innych chorób. Stanowi zatem istotny środek 

leczniczy w wielu dziedzinach medycyny [10]. 

5. Analiza możliwości opieki świadczonej w warunkach domowych 

Dom rodzinny jest naturalnym środowiskiem każdego człowieka, niezależnie od 

stanu zdrowia, wieku czy statusu materialnego. Jest to istotny element opieki 

długoterminowej. Tradycyjną funkcją rodziny jest opieka nad człowiekiem chorym 

lub starszym. Niestety koncentracja społeczeństwa ukierunkowana jest coraz częściej 

na konsumpcyjny tryb życia. Obserwuje się wzmożoną migrację ludności, zmiany 

w obrębie struktury rodziny oraz ciągłe dążenie do poprawy statusu materialnego. 

W społeczeństwie coraz częściej obserwuje się model rodziny 2+1, co w przyszłości 

przyczynia się do znacznych ograniczeń w sprawowaniu opieki np. nad niepełno-

sprawnym rodzicem. Czynniki te powodują, że wiele rodzin nie zapewnia swoim 

bliskim opieki odpowiedniej jakości [2].  

W wielu przypadkach opiekę nad chorym sprawują kobiety – żony, córki czy 

matki. Wynika to z ogólnie przyjętej roli społecznej kobiet, jako patronek domu, 

chorych i dzieci. W Polsce nie istnieje organizacja wspierająca docelowo opiekunów 

rodzinnych. Rodzina może się starać o pomoc z Miejskich Ośrodków Pomocy 

Rodzinie (MOPR), jednakże pomoc ta często w praktyce jest niewystarczająca 

wobec realnych potrzeb chorego. Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość 
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opieki domowej nad chorym jest rozwijająca się dziedzina pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej. Celem takiej opieki jest udzielanie świadczeń pielęgniarskich 

w środowisku życia pacjenta i przygotowania jego bliskich do samopielęgnacji oraz 

rozwijania umiejętności pracy z chorym niepełnosprawnym. Opieką długoterminową 

obejmowani są pacjenci, u których wystąpił deficyt sprawności, ale nie wymagają 

leczenia stacjonarnego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-leczniczej lub stan 

ich zdrowia wymaga stałego nadzoru pielęgniarskiego. Pielęgniarka opieki 

długoterminowej realizuje świadczenia wobec chorego 4 razy w tygodniu przez 1,5h 

dziennie. Warunkami potrzebnymi do objęcia opieką jest:  

 Uzyskanie w skali Barthel od 0 do 40 pkt. (międzynarodowa skala oceny 

sprawności pacjenta); 

 Konieczność realizacji świadczeń zdrowotnych powyżej 2 tygodni, takich jak 

kroplowy wlew dożylny, wykonanie opatrunków, karmienia z użyciem sondy, 

pielęgnacja rurki tracheotomijnej, konieczność wymiany cewnika w pęcherzu 

moczowym [2]. 

 Pielęgniarka opieki długoterminowej współpracuje z lekarzem POZ i pielę-

gniarką środowiskową w ośrodku zdrowia, do którego należy pacjent. 

Głównymi zadaniami pielęgniarki w opiece długoterminowej w domu jest: 

 Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania dostosowanego do 

potrzeb konkretnego chorego; 

 Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z upośle-

dzonego funkcjonowania w środowisku pacjenta; 

 Obejmowanie edukacją zdrowotną pacjenta i jego rodziny, pomoc w uzyski-

waniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego [2]. 

Podjęcie opieki nad pacjentem przewlekle chorym wymaga również ścisłej 

współpracy z jego rodziną lub bliskimi. Pacjent po udarze mózgu często nie jest 

w stanie zakomunikować swoich potrzeb, dlatego rodzina stanowi przede wszystkim 

istotne źródło informacji. Działania zespołu interdyscyplinarnego uwarunkowane są 

oceną stanu ogólnego pacjenta. Ocena potrzeb obejmuje przede wszystkim stan 

fizyczny, dolegliwości, zagrożenia powikłaniami, zdolności do komunikacji i samo-

opieki. Istotnym aspektem jest również ocena stanu psychospołecznego. Reakcja 

pacjenta na chorobę stanowi ważny czynnik wpływający na powodzenie całego 

procesu rehabilitacyjnego oraz leczniczego. Chory znajdujący się w nowej sytuacji 

życiowej musi się do niej zaadaptować, co bez właściwego wsparcia źle rokuje na 

stan ogólny i motywację do działania. Uczucie niepewności, dezorientacja, strach, 

lęk, przygnębienie czy nawet agresja wywołana reakcją na chorobę stanowią 

zasadnicze utrudnienie w dążeniu do poprawy jakości życia. Każdy pacjent swój stan 

będzie przeżywał w inny sposób, dlatego kolejnym ważnym aspektem jest 

dostosowanie opieki do indywidualnych potrzeb. Z tych powodów często do zespołu 

interdyscyplinarnego zostaje włączona również pomoc psychologiczna, aby działania 

terapeutyczne odniosły jak największy skutek. Terapia z udziałem psychologa może 

zapobiec demotywacji pacjenta lub pomóc w uzyskaniu u niego chęci do działania. 

Uczucie zrezygnowania może pojawić się w wyniku niedostatecznych efektów 

względem oczekiwań, nie tylko samego pacjenta, ale także jego bliskich z uwagi na 

problematykę opieki domowej. Pacjent bez właściwej motywacji i opieki nie uzyska 
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efektu terapeutycznego, w konsekwencji będzie zataczać błędne koło, co w ostatecz-

ności grozi pogorszeniem jakości życia [2]. 

Kolejnym aspektem opieki długoterminowej jest zorientowanie na potrzeby 

edukacyjne pacjenta i jego otoczenia. Świadomość istoty choroby, mechanizmu jej 

powstawania oraz procesu leczenia znacząco wpływa na postępy w dążeniu do 

odzyskania sprawności. Edukacja zdrowotna ma na celu przygotowanie chorego do 

życia w nowych warunkach wywołanych przez chorobę. Zdawkowe informacje na 

temat terapii i udaru mózgu może zaszkodzić całemu przebiegowi terapii. Chory 

i jego bliscy będą szukać informacji na temat leczenia czy opieki często z niepro-

fesjonalnych źródeł lub też będą bazować na plotkach. Działania te mogą mieć 

fatalne skutki. Pacjent próbując leczyć się na własną rękę, może nie być świadomy, 

jakie następstwa przyniosą jego działania. Zdobycie zaufania osoby chorej i jej 

rodziny to pierwszy krok do wdrożenia prawidłowej edukacji. Człowiek w obliczu 

zagrożenia życia lub zdrowia, będzie szukał rozwiązania problemu, niekoniecznie 

idąc we właściwym kierunku [2]. 

Domowa opieka nad chorym sprawowana przez rodzinę wymaga skontrolowania 

jej wydolności. W skład tej oceny musi wchodzić obserwacja relacji między 

opiekunem a podopiecznym, w tym również jakie zmiany zaszły w funkcjonowaniu 

rodziny oraz stopnia obciążenia domowników. Kluczowe znaczenie ma wydolność 

bytowa, fizyczna, psychiczna, emocjonalna oraz struktura rodziny. Bliskim zdecy-

dowanie łatwiej będzie opiekować się niepełnosprawnym krewnym, gdy jest ona 

wieloosobowa, niż gdy opiekun sprawuje swoje funkcje w pojedynkę. Przede 

wszystkim należy zachować równowagę pomiędzy potrzebami a siłami i środkami. 

Członkowie rodziny powinni stanowić wsparcie, natomiast nie poleca się wyręczania 

chorego we wszystkich czynnościach. Takie postępowanie może działać demoty-

wująco na pacjenta. Nadopiekuńczość uzależnia osobę niepełnosprawną od stałej 

pomocy innych, a tym samym daje choremu poczucie bycia bezwartościowym 

człowiekiem. Znanym zjawiskiem jest także ograniczanie swobód podopiecznego. 

Między innymi odbieranie dóbr materialnych lub obarczanie go winą za zmiany 

społeczno-bytowe, które wynikły z powodu choroby. W skrajnych przypadkach 

chorego niepełnosprawnego zaczyna się traktować jako wroga. Kluczową rolę 

w wyłapywaniu patologicznych zachowań w środowisku pacjenta odgrywa 

pielęgniarka świadcząca opiekę długoterminową. Odpowiednio wcześnie wykryte 

nieprawidłowości w opiece i edukacji, przyniosą rezultaty w postaci poprawy stanu 

ogólnego podopiecznego. Rodzina jest głównym dawcą opieki, więc oprócz pacjenta 

również jest podmiotem zainteresowania pracowników ochrony zdrowia. Aby pomóc 

choremu, należy w głównej mierze pomóc rodzinie, by mogła uporać się 

z problemami oraz właściwie zająć się niepełnosprawnym [2]. 

Zaletą opieki długoterminowej prowadzonej w warunkach domowych jest 

przebywanie chorego we własnym środowisku, o ile nie występują żadne przeciw-

wskazania i patologie. W zależności od oceny pielęgniarskiej, wobec pacjenta 

podejmowane są właściwe dla niej procedury. Jeśli warunki rodzinne i mieszkaniowe 

chorego są nieprawidłowe (np. brak zaplecza wodno-kanalizacyjnego, brak 

ogrzewania, niskie dochody nie pozwalające na utrzymanie się, złe relacje między 

domownikami lub samotniczy tryb życia), pielęgniarka powinna rozpocząć 

procedurę umieszczenia chorego w Domu Pomocy Społecznej (DPS). Czynność ta 
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wymaga jego świadomej zgody, jeśli jego stan na to pozwala. Procedury te mają na 

celu podnieść jakość jego życia i dać szansę na powrót do jak najwyższej możliwej 

sprawności. Jeśli w trakcie hospitalizacji rokowania na odzyskanie zdolności do 

świadomego podejmowania decyzji są niskie, procedurę umieszczenia chorego 

w DPS rozpoczyna szpital, za pośrednictwem pracownika socjalnego. W przypadku 

prawidłowych warunków mieszkalnych oraz pozytywnych relacji z bliskimi, 

prowadzenie opieki nad chorym w domu ma duże szanse na powodzenie terapii. 

Znaczącym utrudnieniem jest potrzeba stałego nadzoru nad chorym, co w warunkach 

opieki domowej jest znacznie utrudnione. Wynika to głównie z obowiązków 

zawodowych rodziny. Należy pamiętać, że bliscy mimo sprawowania ważnej 

funkcji, mają również swoje życie osobiste. Często nie współgra ono z opieką nad 

chorym i zostaje mocno zachwiane, a to prowadzi do konfliktów między 

poszczególnymi członkami rodziny. A zatem mogą mieć wpływ na jakość opieki. 

6. Optymalizacja opieki długoterminowej z wykorzystaniem techniki 

analizy SWOT/TOWS 

W celu przybliżenia złożoności problematyki długoterminowej opieki nad 

chorym zastosowano podejście systemowe. Jednocześnie wykorzystano uniwersal-

ność analizy SWOT/TOWS by opracować cztery strategie opieki nad chorym 

stosownie do nasilenia interakcji między czynnikami zewnętrznymi, stanowiącymi 

otoczenie systemu i czynnikami wewnętrznymi, określającymi system i relację 

między jego elementami. W tym przypadku elementami systemu są pacjent i osoby 

bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad nim. System ten uwzględnia złożoność 

relacji między elementami oraz oddziaływanie systemu z jego otoczeniem, na które 

składają się: polityka państwa w zakresie edukacji, profilaktyki [11].  

Każda analiza przypadku opiera się na informacjach opisujących nie tylko stan 

pacjenta, ale również otoczenie, które ma znaczny wpływ na dalsze leczenie.  

Wykorzystanie analizy SWOT/TOWS sprzyja porządkowaniu, klasyfikowaniu, 

agregacji, analizie, ocenie (wartościowaniu) tych informacji, co w znacznym stopniu 

ułatwia projektowanie optymalnej holistycznej strategii opieki, a w szczególności 

alokacji sił i środków [11]. 

Poniżej przedstawiono podział dychotomiczny na czynniki wewnętrzne 

i zewnętrzne, które stosownie do nasilenia i polaryzacji mogą mieć charakter 

pozytywny lub negatywny. Zależne to będzie od konkretnego pacjenta, co zostanie 

przedstawione na przykładzie. Zaproponowano również przedziały wagowe 

obrazujące nasilenie danego czynnika oraz jego rolę w analizie z zaznaczeniem, że 

suma wag w każdej kategorii zawsze wynosi 1 [11]. 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE (mocne i słabe strony): 

 profesjonalizm pielęgniarki (wykształcenie, umiejętności i doświadczenie 

pielęgniarki, kompetencje miękkie) / 0,2-0,3; 

 skutki somatyczne (stopień samodzielności motorycznej, kontrolowanie potrzeb 

fizjologicznych) /0,2-0,4; 

 skutki psychiczne (motywacja, samoopieka, percepcja) / 0,2-0,4; 

 skutki społeczne (stopień zdolności do pracy zawodowej wynikająca z powikłań 

udaru, zdolność do udziału w życiu społecznym) / 0,3-0,4; 

 relacja pielęgniarka-pacjent / 0,1-0,3; 
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 sytuacja finansowa pacjenta / 0,1-0,2 [10]. 

Najczęściej występujące problemy pacjenta objętego opieką długoteminową, 

które powinny być uwzględnione podczas agregowania danych: 

Somatyczne: 

 niedowład i porażenie kończyn; 

 przykurcze mięśni; 

 zaburzenia połykania; 

 zaburzenia mowy; 

 niekontrolowane wypróżnienia; 

 odleżyny; 

 choroby współistniejące. 

 Psychiczne: 

 obniżony nastrój lub zaburzenia nastroju od euforii po przygnębienie; 

 depresja; 

 agresja; 

 lęk; 

 strach; 

 zaprzeczenie. 

 Społeczne: 

 utrata pracy zawodowej; 

 pogorszenie statusu materialnego; 

 wykluczenie społeczne; 

 odizolowanie od dotychczasowego życia towarzyskiego i rodzinnego; 

 zależność od innych osób [6]. 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE (szanse i zagrożenia): 

 współpraca zespołowa (korelacja dodatnia lub ujemna: lekarz → pielęgniarka 

→ fizjoterapeuta → psycholog → logopeda → terapeuta zajęciowy ) / 0,1-0,3; 

 sytuacja finansowa i model rodziny chorego wynikający ze zmian 

demograficznych i cywilizacyjnych (całokształt stosunków rodzinnych, 

podejście bliskich do opieki nad chorym i obowiązków z tym związanych, 

poziom edukacji, gotowość do podjęcia dodatkowych obciążeń długofalowych) 

/ 0,1-0,3; 

 polityka państwa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (walka z wyklu-

czeniem społecznym, programy społeczne i edukacyjne wspierające osoby po 

udarze finansowo i rzeczowo, działalność edukacyjna o symptomach udaru 

i postępowaniu osób postronnych w przypadku jego wystąpienia) / 0,1-0,2; 

 otoczenie pacjenta (dostępność miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

dostępność infrastruktury i usług kulturalno-oświatowych) / 0,1-0,2; 

 dostęp chorego do świadczeń (miejsce zamieszkania, dostępność usług 

medycznych i transportowych) / 0,2-0,4; 

 działalność organizacji pozarządowych i fundacji / 0,1-0,2 [11]. 
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Tabela 5. Tabela sumowania wag mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń  

SZANSE WAGA ZAGROŻENIA WAGA 

Szansa 1 a Zagrożenie 1 a 

Szansa 2 b Zagrożenie 2 b 

Szansa … … Zagrożenie … … 

Szansa n n Zagrożenie n n 

 Suma wag Σ 

(a+b+…+n)=1 

 Suma wag Σ 

(a+b+…+n)=1 

MOCNE STRONY WAGA SŁABE STRONY WAGA 

Mocna strona 1 a Słaba strona 1 a 

Mocna strona 2 b Słaba strona 2 b 

Mocna strona … … Słaba strona … … 

Mocna strona n n Słaba strona n n 

 Suma wag Σ 

(a+b+…+n)=1 

 Suma wag Σ 

(a+b+…+n)=1 

Źródło: [11] 

Powyższe rozwiązanie pozwala na stworzenie tabeli krzyżowej typowej dla 

analizy SWOT/TOWS i zestawienie zagregowanych informacji w ramach czterech 

kategorii: szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron opieki długoterminowej [11]. 

Następnie uporządkowane wg ważności dane z przypisanymi wagami sumują-

cymi do wartości 1 w obrębie każdej kategorii są przygotowane do dalszej analizy 

korelacji.  

Badanie korelacji między czynnikami (zmiennymi) wymaga odpowiedzi na 

poniższe pytania: 

Dla analizy SWOT: 

 Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się 

szanse? 

 Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia? 

 Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających 

się szans? 

 Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń? 

W analizie TOWS: 

 Czy szanse spotęgują mocne strony? 

 Czy zagrożenia osłabią mocne strony? 

 Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony? 

 Czy zagrożenia spotęgują słabe strony? [10] 

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania wymaga sporządzenia aż 8 tabel 

krzyżowych, w których określona jest korelacja (wpływ zmiennej niezależnej na 

zmienną zależną) dodatnia lub ujemna, sumowana ich liczba w obrębie każdej ze 

zmiennych, a następnie w oparciu iloczyn liczby interakcji i przypisanych wag 

zmiennym, porządkowanie ich wg skali rangowej. Poniższy przykład przedstawia 

hipotetyczny rozkład korelacji w obrębie tabeli krzyżowej nr 3 [11]. 
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Tabela 6. Tabela krzyżowa korelacji 

Mocne strony/  

Szanse 

Mocna 

strona  

1 

Mocna 

strona  

2 

Mocna 

strona  

3 

Mocna 

strona  

4 

Mocna 

strona  

5 

Waga 

Liczba  

interakcj

i(IA) 

Iloczyn 

wag  

i IA  

Ranga 

Szansa 1 1 0 1 0 1 0,4 3 1,2 1 

Szansa 2 0 1 1 0 1 0,2 3 0,6 3 

Szansa 3 0 1 1 1 1 0,2 4 0,8 2 

Szansa 4 1 0 1 1 1 0,1 4 0,4 4 

Szansa 5 1 0 1 1 0 0,1 3 0,3 5 

Waga 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 

 
 

 

Liczba  

interakcji 
3 2 5 3 4 

Iloczyn wag 

i interakcji 
0,9 0,6 1,0 0,3 0,4 

Ranga 2 3 1 5 4 

Suma interakcji 34/2 

Suma iloczynów 6,5 

Źródło: [11] 

Uzyskane sumy interakcji oraz sumy iloczynów wag i interakcji są następnie 

zestawiane w tabeli jak na poniższym przykładzie, co pozwala na wskazanie 

dominującej strategii opieki długoterminowej, w tym przypadku opartej na 

przewadze mocnych stron względem szans i w relacji odwrotnej [11]. 

Tabela 7. Zestawienie sumy interakcji oraz sumy iloczynów wag  

Kombinacja 

Wyniki analizy 

SWOT 

Wyniki analizy 

TOWS 

Zestawienie zbiorcze 

SWOT/TOWS 

Suma 

interakcji 

Suma 

iloczynów 

Suma 

interakcji 

Suma 

iloczynów 

Suma 

interakcji 

Suma 

iloczynów 

Mocne strony/ 

szanse 
34/2 6,5 23/2 5,0 57/2 11,5 

Mocne strony/ 

zagrożenia 
14/2 4,1 20/2 4,8 34/2 8,9 

Słabe strony/ 

szanse 
23/2 4,6 16/2 2,4 39/2 7,0 

Słabe strony/ 

zagrożenia 
18/2 3,0 15/2 3,5 33/2 6,5 

Źródło: [11]  

Wskazana na podstawie obliczeń strategia pozwala w optymalny sposób 

projektować długoterminową opiekę pielęgniarską. Przytoczone w tabeli nr 5 

charakterystyki stanowią jedynie subiektywną próbę syntetycznego ujęcia 

najważniejszych aspektów wykorzystania szans i mocnych stron oraz 

przezwyciężania zagrożeń i słabych stron [11]. 
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Tabela 8. Kombinacje i charakterystyka strategii  

Kombinacja 
Rodzaj strategii 

opieki 
Charakterystyka strategii 

Mocne 

strony/ 

szanse 

Strategia 

agresywna 

max-maxi 

Strategia agresywna pozwala w optymalny sposób 

wykorzystać mocne strony stanu pacjenta (stopień 

upośledzenia motoryki i zdolności kognitywnych 35-40 pkt 

skali Barthel) i opieki pielęgniarskiej (np. wysokie 

kompetencje twarde i miękkie pielęgniarki) w sprzyjającym 

środowisku obfitującym w szanse, takie jak dostosowanie 

infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

dostępność refundowanej rehabilitacji, lokalne programy 

znoszące bariery społeczne, zaangażowanie organizacji 

pozarządowych lub samorządu w aktywizację tych osób, 

np. poprzez wykorzystanie budżetu partycypacyjnego na 

rzecz promocji profilaktyki udarów oraz tworzenie 

ośrodków pomocy. 

Strategia ta wykorzystując efekt synergii relacji pacjent-

pielęgniarka oraz korzystnych uwarunkowań 

prozdrowotnych obecnych w otoczeniu. Opieka 

pielęgniarska nie napotyka barier wewnętrznych 

i zewnętrznych pozwalając na szybkie uzyskiwanie efektów 

psychosomatycznych. 

Mocne 

strony/ 

zagrożenia 

Strategia 

konserwatywna 

maxi-mini 

Strategia konserwatywna ogranicza potencjał tkwiący 

w zidentyfikowanych mocnych stronach opieki 

pielęgniarskiej z powodu niekorzystnych warunków 

otoczenia. Znajdzie ona zastosowanie w obszarach 

wiejskich, ubogich w infrastrukturę i udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, z ograniczonym dostępem do usług 

zdrowotnych, przy braku wsparcia rodziny, gdy całość 

dostępnych zasobów pochodzi od chorego. Strategia 

konserwatywna wymaga zatem kreowania szans, poprzez 

wsparcie pacjenta w domaganiu się modyfikacji otoczenia 

i wsparcia ze strony lokalnej służby zdrowia. Jej potencjał 

tkwi w proaktywnym kształtowaniu otoczenia, znoszeniu 

barier i wymuszaniu zmian korzystnych nie tylko dla 

pacjenta, ale również dla innych osób niepełnosprawnych. 

Wzmacnia i podkreśla też społeczną rolę pielęgniarki. 

Słabe 

strony/ 

szanse 

Strategia 

konkurencyjna 

mini-maxi 

Strategia konkurencyjna zorientowana jest na pacjenta 

o niskim wskaźniku Barthel i podejmowanie prób 

zmniejszenia niesprawności poprzez wykorzystywanie 

szans obecnych w otoczeniu. Wymaga wytężonej pracy nad 

pacjentem z jednoczesnym zaangażowaniem wszelkich 

dostępnych i możliwych do wykorzystania udogodnień 

zewnętrznych, np. rehabilitacji, aktywizacji społecznej, 

programów pomocowych. Wczesne określenie potrzeb 

pozwala na szybkie wdrożenie optymalnego leczenia 

i uzyskanie jego efektów. 
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Słabe 

strony/ 

zagrożenia 

Strategia 

defensywa 

mini-mini 

Strategia defensywna wymaga pełnego zaangażowania 

personelu pielęgniarskiego z uwagi na pracę 

w niekorzystnych uwarunkowaniach zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zagregowane czynniki 

somatyczne, psychiczne i społeczne (niski Barthel) nie 

pozwalają na wdrożenie optymalnego sposobu leczenia, 

a ukierunkowane są na długofalowe stopniowe 

przywracanie najważniejszych funkcjonalności u chorego. 

Jednoczesny brak wsparcia otoczenia, zwłaszcza rodziny 

oraz brak dostępności w miejscu zamieszkania świadczeń 

rehabilitacji, wymaga szczególnego zaangażowania 

pielęgniarki i pracy nie tylko nad pacjentem, ale również na 

budowaniu udogodnień w jego otoczeniu. 

Źródło: [11] 

Powyższe podejście nie wyczerpuje zagadnienia. Stanowi ono jedynie propozycję 

optymalizacji opieki zarówno pod kątem pacjenta jak i personelu pielęgniarskiego. 

Wskazuje pewnie kierunki zmian warunkujących pozytywne zmiany stanu pacjenta 

i w jego otoczeniu. 

7. Podsumowanie 

W niniejszym artykule przedstawiono jakie skutki długoterminowe dotykają 

pacjentów po udarze mózgu oraz zmagania personelu pielęgniarskiego w procesie 

terapeutycznym prowadzonym w warunkach domowych. Udary mózgu stanowią 

istotny problem społeczno-ekonomiczny mimo ciągłego rozwoju medycyny oraz 

edukacji zdrowotnej. Na podstawie danych NFZ opracowano statystyki dotyczące 

epidemiologii udarów mózgu dla przedstawienia skali problemu. Udary niedo-

krwienne przewyższają ilościowo udary krwotoczne. Schorzenie to częściej dotyka 

kobiety niż mężczyzn. Częstość występowania udarów zaczyna najbardziej wzrastać 

w wieku zbliżającym się do emerytalnego oraz obniża się stopniowo w okolicy 80 

rż., ponieważ liczba ludności w tym wieku również jest mniejsza. Na przykładzie 

analizy SWOT/TOWS przedstawiono w jaki sposób można zoptymalizować opiekę 

pielęgniarską. Współczesna technologia i rozwój osobisty członków zespołu 

interdyscyplinarnego znacząco wpływa na jakość życia pacjentów. Warto nadmienić, 

iż istotną rolę w procesie leczenia odgrywa rodzina chorego, a w szczególności to 

w jaki sposób jest on taktowany. Im lepsze relacje między członkami rodziny, tym 

istnieją większe szanse na powrót do jak największej sprawności. 
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Udar mózgu – wyzwanie dla opieki długoterminowej w środowisku pacjenta 

Streszczenie 
Wstęp: Udary mózgu, w szczególności te niedokrwienne, stanowią trzecią zaraz po nowotworach 
złośliwych i chorobach serca przyczynę śmierci. Udar niedokrwienny jest schorzeniem mogącym 
pojawić się niezależnie od wieku pacjenta. Statystyki wskazują na największe prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia między 61 a 80 rokiem życia, dotykając częściej kobiety niż mężczyzn. Niepokojąca 
jest sukcesywnie rosnąca ilość zgonów względem wypisów sięgająca w 2016 roku 60%. Jednocześnie 
udary są najważniejszą przyczyną trwałej niepełnosprawności wymagającą długotrwałego leczenia 
w warunkach domowych. Z tego względu ich skutki są nie tylko poważnym problemem zdrowotnym, 
ale też społecznym i ekonomicznym. 
Cel pracy: Optymalizacja długoterminowej opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnym wieku po 
przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. 
Materiał i metoda: W celu podkreślenia skali schorzenia, rozważania oparto na danych statystycznych 
NFZ z lat 2009-2016. Do optymalizacji długoterminowej opieki pielęgniarskiej zastosowano metodę 
analizy SWOT. Dyskusję oparto na danych empirycznych zgromadzonych w trakcie obserwacji 
uczestniczącej oraz na podstawie kwerendy literatury. 
Wnioski: Skutki długoterminowe udaru są zależne od stopnia uszkodzenia struktur mózgu oraz 
szybkości wdrożenia leczenia. Personel pielęgniarski w trakcie realizacji procedur zmaga się nie tylko 
z ubytkami neurologicznymi w obszarach: motoryki ruchu oraz kognitywnymi, ale również sprawuje 
rolę edukatora dla pacjenta oraz rodziny. 
Słowa kluczowe: udar mózgu, długoterminowa opieka pielęgniarska, optymalizacja opieki 
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Stroke – a challenge for long-term care in the patient's environment 

Abstract 

Introduction: Strokes, especially those that are ischemic, are the third cause of death immediately after 

malignancies and heart disease. Ischemic stroke is a condition that can occur regardless of the patient's 

age. Statistics indicate the highest probability of its occurrence between 61 and 80 years, affecting the 

woman more often than men. What is disturbing is the successively growing number of deaths from 

discharges reaching 60% in 2016. At the same time, strokes are the most important cause of permanent 

disability requiring long-term treatment at home. Therefore, their effects are not only a serious health 

problem but also a social and economic one. 

Aim of the study: Optimization of long-term nursing care for patients of all ages after suffering from 

ischemic stroke. 

Material and method: In order to emphasize the scale of the disease, considerations were based on NFZ 

statistics from 2009-2016. The SWOT analysis method was used to optimize long-term nursing care. 

The discussion was based on empirical data collected during the observations and on the basis of 

a literature query as well. 

Conclusions: Long-term effects of stroke depend on the degree of brain structure damage and the speed 

of treatment implementation. Nursing staff during the implementation of procedures struggles not only 

with neurological deficits in the areas of: motor and cognitive movement, but also acts as an educator 

for the patient and family. 

Keywords: stroke, long-term nursing care, optimization of long-term nursing care. 
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Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania uzależnień 
u chorych przyjmujących substancje psychoaktywne 

(przegląd badań i hipotezy)  

1. Wstęp 

Uzależnienie jest przewlekłą, nawrotową, chorobą ośrodkowego układu nerwo-
wego, złożoną pod względem etiologii, mechanizmów molekularnych, przebiegu 
klinicznego i leczenia. U podłoża tego procesu leżą wzajemnie oddziałujące ze sobą 
uwarunkowania psychologiczne, środowiskowe i genetyczne [1]. Destrukcyjne 
działanie substancji psychoaktywnych na mózg, które może prowadzić do 
uzależnienia, rozpoczyna się od silnej, patologicznej stymulacji części mózgu zwanej 
mezokorowolimbicznym układem dopaminowym (układem nagrody). Dopamina, 
która jest głównym neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za wywoływanie uczucia 
euforii i przyjemności, jest głównym składnikiem mechanizmu uzależnienia. Działa 
w połączeniu z peptydami i receptorami opioidowymi w celu stymulacji szlaku 
dopaminergicznego, który jest wymagany do transmisji dopaminy [2, 3]. 

2. Cel eksperymentu badawczego, hipotezy  

Celem eksperymentu badawczego jest określenie środowiskowych i genetycznych 
uwarunkowań uzależnień u chorych przyjmujących substancje psychoaktywne, 
w korelacji ze zmianami w ich materiale genetycznym i parametrami bioche-
micznymi. Wiedza na temat środowiskowych i genetycznych uwarunkowań uzależnień 
u osób przyjmujących substancje psychoaktywne, w korelacji z czynnikami środo-
wiskowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, zmianami w materiale genetycznym 
i parametrami biochemicznymi wymaga uzupełnień. Polimorfizmy genów 
zwiększają podatność na uzależnienie od stresogenów. Należy ustalić efekty 
polimorfizmów genów: OPRK1, OPRM1, ANKK1, DRD2 (Taq IB, DRD2-141C 
Ins/Part), GABRB3 u chorych. Planuje się określenie zróżnicowania genetycznego 
osób uzależnionych, metodami genetyki molekularnej (markery RFLP, RAPD, 
polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych, sekwencjonowanie DNA). Należy ocenić 
zależności pomiędzy polimorfizmem u osób uzależnionych, a wskaźnikami biochemicz-
nymi, aktywnością enzymów i kondycją organizmu w celu ustalenia genetycznych 
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podstaw procesów odpornościowych. Całokształt tych procesów w zmienionych 
warunkach środowiskowych, może wskazywać na przyczyny zmian w układzie 
odpornościowym osób uzależnionych. Należy ustalić związki mechanizmów antyo-
ksydacyjnych z uzależnieniem od opioidów. Przypuszczalnie występuje zróżni-
cowanie w funkcjonowaniu układu odpornościowego u ludzi z różnych środowisk, 
wynikające ze zmian w materiale genetycznym. Zmiany funkcjonowania organizmu, 
związane z oddziaływaniem środowiska, mogą wynikać z mechanizmów na 
poziomie molekularnym. Zmiany te można wykazać poprzez wykonanie analiz 
laboratoryjnych (np. znalezienie fragmentu genomu związanego z funkcjonowaniem 
(kondycją) osób przyjmujących substancje psychoaktywne). Zaplanowano przeana-
lizowanie wpływu stresorów środowiska na zmiany w materiale genetycznym u ludzi 
uzależnionych od opioidów i na kształtowanie się u nich genetycznych podstaw 
uwarunkowań mechanizmów obronnych. Zaplanowano zbadanie związków 
pomiędzy czynnikami środowiskowymi, a występowaniem mutacji DNA. Cało-
kształt tych procesów w zmiennych warunkach środowiskowych, może wskazywać 
na przyczyny zmian w układzie odpornościowym osób uzależnionych. Substancje 
psychoaktywne przyjmowane w długim okresie czasu, są związane z uruchamianiem 
fizjologicznych i biochemicznych mechanizmów obronnych i mają związek 
z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. 

3. Zaplanowane badania  

Badanie środowiskowych uwarunkowań uzależnień u chorych przyjmujących 
substancje psychoaktywne  

W eksperymencie medycznym planuje się przeprowadzenie anonimowych badań 
ankietowych wśród osób uzależnionych, które pozwolą określić wpływ czynników 
środowiskowych na uzależnienie od leków opioidowych. Będą brane pod uwagę 
kryteria medyczne, takie jak: płeć, wiek, wzrost, masa ciała, pochodzenie etniczne, 
wykształcenie, zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, picie alkoholu, 
inne uzależnienia, sposób odżywiania, środowisko pracy, metale ciężkie, stres, stan 
zdrowia pacjenta, obniżona odporność organizmu, inne choroby.  

Krew pacjentów uzależnionych oraz osób z grupy kontrolnej będzie poddana 
badaniom. Zostanie wykonana analiza stężenia pierwiastków chemicznych (metale 
ciężkie), oznaczenie wskaźników biochemicznych (białko całkowite, albuminy, 
cholesterol, glukoza, fruktoza, bilirubina, mocznik, tioniny, ALAT, ASPAT, 
fosfatazy alkaliczne i kwaśne). Oznaczona zostanie aktywność mechanizmów obrony 
antyoksydacyjnej organizmu: antyoksydanty nieenzymatyczne (kwas moczowy, 
bilirubina, witaminy A, D, E, chemokiny, białka: ferrytyna, haptoglobina, cerulopla-
zmina) i enzymatyczne (dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza 
glutationowa, glutation, reduktaza glutationowa, transferaza S-glutationowa), analiza 
intensywności lipoperoksydacji (dialdehyd malonowy), aktywność białek 
stresowych. 

Badanie genetycznych uwarunkowań uzależnień u chorych przyjmujących 
substancje psychoaktywne. 

Zaplanowano przeanalizowanie zmian materiału genetycznego u ludzi uzależ-
nionych od opioidów, metodami genetyki molekularnej, co wiąże się z kształto-
waniem genetycznych podstaw uwarunkowań procesów odpornościowych.  

Planuje się wykonanie badań występowania polimorfizmów genów: OPRK1, 
OPRM1, ANKK1, DRD2 (Taq IB i DRD2-141C Ins/Part), GABRB3, które mogą 
mieć wpływ na zwiększoną podatność na uzależnienie od leków opioidowych.  
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4. Przegląd badań  

Niewiele jest informacji na temat czynników środowiskowych (zewnętrznych 
i wewnętrznych), które zwiększają u ludzi podatność na uzależnienie od leków 
opioidowych. Opisane są niektóre czynniki środowiskowe (zewnętrzne) takie jak: 
dorastanie z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, 
choroby psychiczne i cechy psychologiczne. Nadużywanie substancji psycho-
aktywnych: narkotyków przez nastolatki zwiększa ryzyko wystąpienia uzależnienia 
podczas leczenia opioidowymi środkami przeciwbólowymi w grupie dorosłych 
kobiet i mężczyzn, ze względu na komplikacje neurobiologiczne w szybko rozwi-
jającym się mózgu [4]. Częstość występowania zaburzeń związanych z uzależ-
nieniem od substancji psychoaktywnych jest większa u osób dorosłych ze 
schizofrenią, głównie z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami aspołecznymi 
i zaburzeniami osobowości z pogranicza oraz u osób uzależnionych od hazardu [5]. 
Podatność na uzależnienie od substancji psychoaktywnych warunkują również 
indywidualne cechy każdego człowieka, takie jak tendencja do poszukiwania 
doznań, poczucie niedostatku nagrody, problemy z podejmowaniem decyzji, brak 
zahamowań oraz impulsywność [6]. 

Wyniki badań rodzinnych, bliźniaczych i adopcyjnych wskazują, że czynniki 
genetyczne mają wpływ na uzależnienie i nawrót po leczeniu. Ponadto ekspozycja na 
substancje psychoaktywne wywołuje wyraźne zmiany ekspresji ponad stu genów. 
Istotne jest odkrycie tych genów, które odgrywają kluczową rolę w procesie 
nadużywania tych substancji i powstawaniu uzależnienia. Genetyczne badania nad 
uzależnieniem pozwalają m.in. wyjaśnić, dlaczego niektóre osoby są bardziej 
wrażliwe na uzależnienie od substancji psychoaktywnych [7]. Postępy badań 
genetycznych osób uzależnionych mogą przyczynić się do poprawy skuteczności 
profilaktyki i leczenia uzależnień. 

Warianty genetyczne warunkujące podatność na nadużywanie różnych substancji 
psychoaktywnych i uzależnienie od nich, są związane przede wszystkim z genami 
kodującymi aktywne białka enzymatyczne, receptorowe i transportujące: 

 enzymy metabolizujące narkotyki (CYP 2A6); 

 enzymy metabolizujące neuroprzekaźniki (l3-hydroksylaza dopaminy, DI3H, 
monoaminooksydaza MAO); 

  receptory neuroprzekaźników (receptor dopaminowy D2); 

 receptory, za pośrednictwem, których narkotyki wywierają działanie na 
organizm (kannabinoidowe CB1 i CB2, opioidowe OPRM1, kwasu  
γ-aminomasłowego i benzodiazepin GABA A, nikotynowo-acetylocholinowe 
nACh); 

 transportery neuroprzekaźników (serotoniny 5HT, dopamin DAT1) [8].  
Jednym z neuroprzekaźników wiązanych z procesami uzależnień i działaniem 

nagradzającym środków psychoaktywnych jest dopamina. Wiadomo, że środki 
uzależniające nasilają uwalnianie dopaminy, zwłaszcza w jądrze półleżącym, 
jednakże w świetle obecnej wiedzy problem jest bardziej złożony i nie można go 
ograniczać jedynie do aktywacji dopaminergicznej [2,3]. 

Nelson et al. (2013) badali polimorfizmy związane z genami chromosomu 11: 
NCAM1 (ang. neural cel adhesion molecule), TTC12 (ang. tetratricopeptide repeat 
domain 12), ANKK1 (ang. ankyrin repeat and kinase domain containing 1), DRD2 
(gen kodujący receptor dopaminowy D2). Dostarczono mocne dowody na silne 
powiązanie polimorfizmów genów ANKK1 (rs877138, rs4938013) i TTC12 
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(rs7130431) z uzależnieniem od heroiny i innych substancji psychoaktywnych: 
kokainy, leków uspokajających, marihuany, środków stymulujących ośrodkowy 
układ nerwowy [9].  

Wyniki badań Bhaskar et al. (2010) wskazują na związek pomiędzy polimorfizmami 
rs1116313, TaqID, rs2734835 genu DRD2 i uzależnieniem alkoholowym [10]. 

Levran et al. (2014) badali geny szlaków dopaminergicznych i ich powiązanie 
z podatnością na uzależnienie od heroiny. Badanie obejmowało 828 osób uzależ-
nionych od heroiny i 232 osoby zdrowe, głownie o europejskim pochodzeniu. 
Analizowano dziewięćdziesiąt siedem polimorfizmów (13 genów). Dostrzeżono 
dziewięć istotnych polimorfizmów związanych z podatnością na uzależnienie od 
heroiny w czterech genach: CSNK1E (gen kodujący białko – kinazę kazeinowę 1, ε): 
rs153489, rs6001093, rs135757, ANKK1: rs2734849, DRD2: rs2587548, rs1076563, 
DRD3 (gen kodujący receptor dopaminowy D3): rs2654754, rs9288993, rs1486009) [2].  

Badanie Levran et al. (2008) identyfikowało różne warianty genetyczne, związane 
z podatnością na uzależnienie od heroiny. Analizowano 1350 wariantów polimor-
fizmów w 30 wybranych potencjalnych genach. Wszyscy badani (620 osób) mieli 
przodków rasy kaukaskiej. Najwyższe sygnały pochodziły z następujących genów: 
OPRM1 (gen kodujący receptor opioidowy μ): rs510769, rs3778151 – stanowiły dwa 
najsilniejsze sygnały, OPRK1 (gen kodujący receptor opioidowy κ): rs6473797, 
OPRD1 (gen kodujący receptor opioidowy δ): rs2236861, rs2236857, rs3766951, 
GAL (gen kodujący galaninę – neuromediator OUN): rs694066, HTR3B (gen 
kodujący receptor serotoninergiczny 5HT3B): rs3758987, rs11606194 i CSNK1E: 
rs1534891 [11]. 

Jeden z najczęściej badanych polimorfizmów w psychiatrii to polimorfizm Taq1A, 
znajdujący się w genie ANKK1 – był przedmiotem analiz dotyczących uzależnienia 
od alkoholu, narkotyków, nikotyny, schizofrenii [12]. Uważano wcześniej, że 
polimorfizm, powszechnie określany jako Taq1A (rs1800497), jest zlokalizowany 
w regionie promotora genu DRD2. Obecnie wiadomo, że znajduje się w regionie 
kodującym gen ANKK1, który kontroluje syntezę dopaminy w mózgu [13]. 
W badaniu Biskupskiej et al. (2011) nie stwierdzono związku pomiędzy allelem 
Taq1A genu DRD2 (obecnie wiadomo, że dotyczy genu ANKK1) i zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia uzależnienia od wybranych substancji psychoaktywnych: 
pochodnych amfetaminy, tetrahydrokanabinoli, opatów [1]. 

Haerian et al. (2013) opisali związek polimorfizmu genu OPRM1 – rs1799971 
jako czynnik podatności na uzależnienie od opioidów lub heroiny w populacji 
azjatyckiej [14]. 

Mistry et al.(2014) dokonali przeglądu dziewięciu badań związanych z wpływem 
polimorfizmów genów na uzależnienie od opioidów. Zaobserwowali stały wkład 
zmienności w obrębie genów DRD2, OPRM1, OPRD1 i BDNF (gen kodujący 
neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego) w populacji azjatyckiej w kierunku 
rozwoju uzależnienia od opiatów. Poszczególne geny kodowały receptory i cząsteczki 
sygnałowe, które odgrywają ważną rolę w patofizjologii zaburzeń związanych 
z uzależnieniem od tych substancji psychoaktywnych [5]. 

Peptydy dynorfinowe, pochodzące z prekursora prodynorfiny (PDYN), wiążą się 
z receptorami opioidowymi, preferencyjnie receptorem opioidowym κ i mogą 
pośredniczyć w niechęci do nadużywania leków. Wykazano, że zarówno kokaina, 
jak i heroina zwiększają ekspresję peptydów dynorfinowych w regionach mózgu 
istotnych dla uzyskania nagrody i użycia narkotyków. Dlatego zakłada się, że 
polimorfizmy w genie PDYN zwiększają ryzyko uzależnienia od narkotyków. 
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W badaniu Clarke et al. (2012) trzy polimorfizmy w genie PDYN (rs1022563, 
rs910080 i rs1997794) zostały genotypowane u uzależnionych od opioidów (248 
Afroamerykanów i 1040 Europejczyków), uzależnionych od kokainy (1248 Afro-
amerykanów i 336 Europejczyków) i osób z grupy kontrolnej (674 Afroamerykanów 
i 656 Europejczyków). Przeprowadzono również analizę swoistą dla płci, ponieważ 
poprzednie badanie wykazało, że polimorfizmy genu PDYN są bardziej powiązane 
z kobietami uzależnionymi od opioidów. Stwierdzono, że polimorfizm rs1022563 
jest znacząco związany z uzależnieniem od opioidów u Europejczyków. Najsilniejsze 
sygnały u kobiet uzależnionych w populacji europejskiej stanowiły nastepujące 
polimorfizmy genu PDYN: rs910080 i rs199774. Nie zaobserwowano statystycznie 
istotnych powiązań z uzależnieniem od kokainy lub opioidów w populacji Afro-
amerykanów. Dane te sugerują, że polimorfizmy w PDYN są powiązane 
z uzależnieniem od opioidów w populacji Europejskiej i dostarczają dalszych 
dowodów na to, że te warianty ryzyka mogą być bardziej istotne u kobiet [15]. 
W badaniu Wei et al. (2011) badano potencjalny związek między uzależnieniem od 
heroiny a czterema pojedynczymi polimorfizmami w genie PDYN (rs35286281, 
rs1022563, rs2235749, rs910080). W badaniu wzięły udział 304 osoby uzależnione 
od heroiny i 300 zdrowych osób w grupie kontrolnej. Analiza wykazała znaczącą 
wyższą częstotliwość polimorfizmów genu PDYN rs35286281 u osobników chorych 
(uzależnionych). Stwierdzono istotną korelację punktową trzech polimorfizmów: 
rs1022563, rs2235749 i rs910080 z uzależnieniem od heroiny. Otrzymane wyniki 
potwierdzają ważną rolę polimorfizmów genu PDYN w podatności na uzależnienie 
od heroiny [16]. 

Substancje psychoaktywne zwiększają uwalnianie dopaminy w prążkowiu, lecz 
różnorodność ich efektów działania jest uzależniona od wielu neurotransmiterów. 
Opioidy pośrednio odszczepiają neurony dopaminergiczne przez hamowanie 
uwalniania kwasu γ-aminomasłowego (GABA) przez wiążące receptory opioidowe 
w interneuronach GABA w obszarze nakrywkowym [17].  

Opisane są badania wskazujące na związek pomiędzy polimorfizmami w genach 
szlaków glutaminergicznych i GABA-ergicznych a uzależnieniem od substancji 
psychoaktywnych. 

Badanie Levran et al. (2016) koncentrowało się na 27 genach, w tym ośmiu 
glutaminianach i dziewięciu podjednostkach receptorów GABAA oraz dziesięciu 
pokrewnych białkach. Celem było ustalenie, czy polimorfizmy w tych genach 
przyczyniają się do podatności na uzależnienie od heroiny i/lub kokainy w populacji 
europejskiej i afrykańskiej. Przeprowadzono cztery niezależne analizy w układach 
glutamatergicznych i GABA-ergicznych przodków. Łącznie 11 polimorfizmów 
w ośmiu genach wykazywało nominalnie znaczące asocjacje z uzależnieniem od 
heroiny i/lub kokainy w jednej lub obu grupach przodków, ale asocjacje nie przetrwały 
korekty w przypadku wielokrotnego testowania. Wykazano, że polimorfizm genu 
GAD1 rs1978340 wpływa na stężenia kwasu γ-aminomasłowego (GABA) w korze 
mózgowej. Ponadto polimorfizmy w genach: GABRB3 rs7165224, DBI rs12613135, 
GAD1 rs2058725, rs1978340, rs2241164 i GRIN2A rs1650420 były wcześniej badane 
w związkach z narkomanią. Badanie potwierdza związek zmienności genetycznej 
w układach glutaminergicznych i GABA-ergicznych z uzależnieniem od narkotyków. 
Zaobserwowano znaczące korelacje polimorfizmów w genach: GABRB3 rs7165224 
u Europejczyków, SLC6A13 rs10848623 i GABRA4 rs3792208 u Afroamerykanów 
z uzależnieniem od heroiny i/lub kokainy. Gen GABRB3 kodujący podjednostkę β3 
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receptora GABAA jest zaangażowany w wiele zaburzeń neuropsychiatrycznych, 
w tym nadużywanie substancji psychoaktywnych [17]. 

Polimorfizmy w genach kodujących podjednostki receptora GABA: GABRA2, 
GABRB3, GABRG2 i dekarboksylazę glutaminianową 1-GAD1 były związane 
z uzależnieniem od opioidów w różnych populacjach [18,19,20].  

Chen et al. (2014) i Levran et al. (2009) wykazali, że polimorfizmy genu 
GABRB3 mogą być związane ze zwiększoną podatnością na uzależnienie od 
heroiny. Sugerowali kontynuowanie badań [21, 22]. 

Polimorfizmy genu GABRB3 są związane z wrażliwością na uzależnienie od 
alkoholu [23, 24]. 

Zbadano związek polimorfizmu genu GRIN2A (gen receptora jonotropowego dla 
glutaminianu, NMDA, podjednostka 2A) z uzależnieniem od heroiny u Afro-
amerykanów (Levran et al. 2015). Polimorfizmy GRIN2A były również związane 
z uzależnieniem od opioidów u Chińczyków [3, 25].  

Polimorfizm genu HOMER1 był związany z nadużywaniem opiatów u rasy 
kaukaskiej [26]. 

Levran et al. (2015) badali również powiązanie szlaków serotoninergicznych 
i adrenergicznych z uzależnieniem od heroiny i/lub kokainy. Badano 140 polimor-
fizmów w 19 genach u 1855 osób z pochodzeniem europejskim i afrykańskim. 
Powiązano polimorfizm genu HTR3B rs11606194 z uzależnieniem od heroiny 
u osób z europejskim pochodzeniem. Badanie potwierdziło wcześniejsze ustalenia 
dotyczące powiązania polimorfizmów w HTR3A, HTR3B i ADRA1A 
z uzależnieniem od heroiny i kokainy [27].  

W kolejnym badaniu Levran et al. (2015) analizowali polimorfizmy genów szlaku 
transdukcji sygnał i ich związek z uzależnieniem od heroiny i kokainy w grupie osób 
pochodzenia europejskiego i afrykańskiego. Osiemnaście polimorfizmów w 11 
genach (CDK5R1, EPHA4, EPHA6, FOSL2, MAPK3, MBP, MPDZ, NFKB1, 
NTRK2, NTSR1 i PRKCE) wykazało znaczące asocjacje, ale sygnały nie przetrwały 
korekty w przypadku wielokrotnego testowania. Polimorfizm rs230530 w genie 
NFKB1 (koduje regulator transkrypcji NF-kappa-B, czynnik jądrowy kappa B), był 
jedynym wskazanym w obu grupach przodków i w obu nałogach. Ten polimorfizm 
został wcześniej zidentyfikowany w związku z uzależnieniem od alkoholu. Polimor-
fizmy rs3915568 w genie NTSR1 (koduje receptor neurotensyny 1) i rs1389752 
w genie MPDZ (koduje wiele białek domeny PDZ), były wcześniej związane 
odpowiednio z uzależnieniem od heroiny lub uzależnieniem od alkoholu [28]. 

Większość badań dotyczących czynników genetycznych – polimorfizmów 
genów, które zwiększają wrażliwość na uzależnienie od substancji psychoaktywnych 
dotyczy uzależnień od alkoholu lub narkotyków opioidowych, a nie samych leków 
opioidowych. Żadne z badań nie dotyczyło Polaków. 

5. Wnioski 

Poznanie środowiskowych czynników uzależnienia od leków opioidowych 
umożliwi w przyszłości podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka 
powstawania uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Lekarze będą mogli ocenić 
ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych u danego pacjenta i w przypadku 
zwiększonego ryzyka wybrać inną, alternatywną metodę farmakoterapii.  

Na reakcje pacjentów na opioidy wpływa ich genetycznie uwarunkowana 
podatność. Istotnym argumentem wskazującym słuszność powyższego poglądu jest 
fakt wpływu przynależności do określonej grupy etnicznej lub płci. Przyszłość stano-
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wią badania mające na celu identyfikację genetycznych czynników ryzyka uzależ-
nienia od opioidów. Znane są wyniki badań polimorfizmu genu receptora opioido-
wego OPRM1, który w zależności od wariantu tego genu pozwala przewidzieć dobrą 
reakcję na stosowane leczenie naltreksonem osób uzależnionych od alkoholu [29]. 
Ustalenie podłoża genetycznego uzależnienia od leków opioidowych umożliwi 
rozwój nowoczesnych praktyk prognozowania farmakoterapii i profilaktyki uzależnień 
od tych produktów leczniczych. Wyniki pozwolą na sugerowane postępowanie 
medyczne u pacjentów z większą wrażliwością, zależną od polimorfizmów genów 
i innych uwarunkowań genetycznych, mających znaczenie dla funkcjonowania 
układu odpornościowego i psychiki. Analiza przypadków polimorfizmu w każdym 
z istotnych genów umożliwi dokładniejszą ocenę indywidualnych wrażliwości na 
opioidy, poprawi jakość terapii bólu i zmniejszy lub wyeliminuje ryzyko niebez-
piecznych efektów ubocznych wywoływanych przez te substancje psychoaktywne. 
Wyniki pozwolą na postawienie odpowiedniej diagnozy w przypadku ludzi, 
u których zostanie wykazana większa wrażliwość na środowiskowe stresory, zależna 
od polimorfizmów genów i uwarunkowań genetycznych, mających znaczenie dla 
funkcjonowania mechanizmów utrzymujących kondycję na odpowiednim poziomie.  
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Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania uzależnień u chorych 
przyjmujących substancje psychoaktywne (przegląd badań i hipotezy)  

Streszczenie 
Uwarunkowania środowiskowych uzależnień od substancji psychoaktywnych są źródłem przewlekłych 
chorób ośrodkowego układu nerwowego, złożonych pod względem etiologii, mechanizmów moleku-
larnych, przebiegu klinicznego, leczenia. Patofizjologia uzależnień obejmuje czynniki genetyczne, 
biochemiczne, neurofizjologiczne, psychiczne, środowiskowe. Wiedza nt. środowiskowych i genetycznych 
uwarunkowań uzależnień u osób przyjmujących substancje psychoaktywne, w korelacji z czynnikami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi (płeć, wiek, wzrost, biomasa, pochodzenie etniczne, wykształcenie, typ 
środowiska, nałogi, odżywianie, narażenie zawodowe, metale ciężkie, stres, kondycja, odporność, 
choroby), zmianami w materiale genetycznym i parametrami biochemicznymi wymaga uzupełnień. 
Polimorfizmy genów zwiększają podatność na uzależnienie od stresogenów. Należy ustalić efekty 
polimorfizmów genów: OPRK1, OPRM1, ANKK1, DRD2 (Taq IB, DRD2-141C Ins/Part), GABRB3 
u chorych. Należy ocenić zależności pomiędzy polimorfizmem u osób uzależnionych, a wskaźnikami 
biochemicznymi (białko, albuminy, cholesterol, glukoza, fruktoza, bilirubina, mocznik, tioniny), 
aktywnością enzymów (SOD, CAT, GPx, GR) i kondycji (ALAT, ASPAT, fosfatazy), w celu ustalenia 
genetycznych podstaw procesów odpornościowych. Należy ustalić związki mechanizmów 
antyoksydacyjnych z polimorfizmami, w korelacji z uzależnieniem od opioidów i określić znaczenie 
interakcji pomiędzy zmiennością DNA, a reakcjami na stresory. 
Słowa kluczowe: uzależnienie, opioidy, polimorfizmy, gen. 

Environmental and genetic determinants of addiction in patients receiving 
psychoactive substances (reviews of studies and hypotheses) 

Abstract 
The conditions of environmental dependence on psychoactive substances are a source of chronic diseases 
of the central nervous system. The pathophysiology of addiction depends on genetic, biochemical, 
neurophysiological, psychological and environmental factors. Knowledge of the environmental and genetic 
determinants of addictions, in people receiving psychoactive substances, in correlation with external and 
internal environmental factors (sex, age, height, weight, ethnicity, education, type of environment, 
addictions, nutrition, occupational exposure, heavy metals, stress, condition, immunity, diseases), changes 
in the genetic material and biochemical parameters, must be supplemented. Gene polymorphisms increase 
susceptibility to dependence on psychoactive substances. The effects of genes polymorphisms: OPRK1, 
OPRM1, ANKK1, DRD2 (Taq IB, DRD2-141C Ins/Part), and GABRB3 in patients should be determined. 
Should be determined dependence between polymorphism in opioid drug addiction and biochemical 
indicators (protein, albumin, cholesterol, glucose, fructose, bilirubin, urea, tionins), enzyme activity (SOD, 
CAT, GPx, GR) and condition (ALAT, ASPAT, phosphatase), to establish the genetic basis of immune 
processes. The connection between antioxidative mechanisms and genes polymorphisms should be 
established in correlation with opioid addiction and the significance of interaction between DNA variability 
and human reactions for stressors should be determined. 
Keywords: addiction, opioid, polymorphisms, environmental, gene. 
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Obraz epidemiologiczny gruźlicy  

w Polsce w latach 2007-2016 

1. Wstęp 

Gruźlica (TB) jest jedną z najstarszych chorób udokumentowanych w historii. 

Mimo to, nadal jest główną przyczyną zgonów z powodu infekcji na świecie, czego 

nie zmieniło stosowanie szczepień oraz leczenie antybiotykami. Obecnie z powodu 

gruźlicy umiera około 2 miliony osób na świecie [1]. Według szacunków World 

Health Organization (WHO) w 2012 roku na gruźlicę zachorowało 8,6 mln osób na 

świecie. Najwyższe współczynniki zapadalności występują w Afryce Subsaha-

ryjskiej, gdzie duży odsetek populacji jest zakażony HIV. 

Choroba wywołana jest przez Mycobacterium tuberculosis complex, grupę 

w której skład wchodzi 8 gatunków prątków, między innymi: Mycobacterium 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti i M. canetti [2]. Za odkrywcę 

prątków gruźlicy uznaje się Roberta Kocha, który wyizolował te bakterie z tkanek 

pobranych od chorego człowieka, a następnie wyhodował je na pożywce ze ściętej 

surowicy. Swoje odkrycie przedstawił w 1882 roku, kiedy to jednoznacznie wskazał 

prątki jako czynnik etiologiczny gruźlicy [3]. 

Materiałami wykorzystywanymi w diagnostyce laboratoryjnej gruźlicy są m.in. 

próbki pochodzące z układu oddechowego takie jak: plwocina, popłuczyny 

żołądkowe (głównie u dzieci), popłuczyny oskrzelowe z bronchofiberoskopii, aspirat 

oskrzelowy; płyny i wydaliny (np. płyn opłucnowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn 

stawowy, mocz); krew lub bioptaty tkanek [4]. 

Mycobacterium tuberculosis należy grupy bakterii, które ze względu na swój 

kształt, zaliczono do pałeczek. Wykazują właściwości kwasooporne, które są 

podstawą barwienia preparatów zawierających prątki. Obecny w ich ścianie 

komórkowej kwas N-glikolilomuraminowy (mikolowy) po zastosowaniu barwienia 

wg Ziehla-Neelsena, wybarwia się na kolor czerwony i nie ulega odbarwieniu 

kwaśnym alkoholem. Duża zawartość lipidów w ścianie komórkowej sprawia, że 

prątki mają właściwości hydrofobowe, a więc są nieprzepuszczalne dla zasadowych 

barwników anilinowych zastosowanych między innymi przez Ziehla-Neelsena. 

W związku z tym preparaty wybarwione wyżej wymienionym sposobem przyjmują 
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charakterystyczny obraz wybarwionych na czerwono prątków na niebieskim tle [5]. 

Badanie mikroskopowe jest proste w wykonaniu, tanie i specyficzne dla Myco-

bacterium. Wynik jest możliwy do uzyskania po kilku godzinach. Dzięki temu 

badanie to prowadzone jest w laboratoriach na całym świecie i stanowi pierwszy etap 

mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy [3]. W 2009 WHO zarekomendowało użycie 

mikroskopu fluorescencyjnego jako alternatywę dla klasycznego mikroskopu 

świetlnego [4]. 

Prątki wymagają do wzrostu określonych warunków. Są bakteriami tlenowymi 

lub mikroaerofilnymi, o największym potencjalne wzrostowym w temperaturze 

37ºC. Mimo zapewnienia odpowiednich parametrów środowiska, ich wzrost jest 

powolny. Wiele laboratoriów wykorzystuje do hodowli podłoża zarówno płynne, jak 

i stałe [5]. Materiały niezanieczyszczone bakteriami należy zagęścić, a następnie 

posiewać bezpośrednio na podłoża hodowlane. Materiały kliniczne, w których 

znajduje się flora towarzysząca, należy przed posiewem poddać dekontaminacji [4]. 

Stosując podłoże płynne, uzyskuje się szybszy wzrost niż na podłożu stałym. Izolacja 

M. tuberculosis trwa w tym przypadku około 4-25 dni, podczas gdy na podłożu 

stałym uzyskuje się to po około 2-4 tygodniach, a w wyjątkowych sytuacjach nawet 

8 tygodni [5]. Wstępną ocenę materiału klinicznego przeprowadza się na podłożu 

stałym Löwensteina-Jensena. Obserwuje się szybkość wzrostu kolonii oraz 

wytarzanie pigmentu. Prątki „atypowe” – chromogenne zwane są też prątkami 

„niegruźliczymi”, które należą do grupy NTM (ang. Non Tuberculosis Mycobacteria, 

prątki inne niż gruźlicze). Obecnie dostępne są nowe, automatyczne metody 

hodowlane, umożliwiające skrócenie czasu potrzebnego do stwierdzenia obecności 

prątków do kilku dni [4]. 

Innym rodzajem testu diagnostycznego gruźlicy jest odczyn tuberkulinowy (OT). 

Polega na wstrzyknięciu śródskórnie preparatu tuberkulinowego PPD (purified 

protein derivative) RT23 (zalecanego przez WHO od 1958 roku). Wywołuje to 

reakcję nadwrażliwości typu opóźnionego na białka bakterii. W wyniku tego pojawia 

się obrzęk oraz rumień. Odczyn odczytuje się po upływie 48-72 godzin, podając 

w milimetrach średnicę nacieczenia. U osób bez zaburzeń immunologicznych oraz 

spoza grup ryzyka, wynik wynoszący co najmniej 15 mm uważa się za dodatni. OT 

jest mało swoisty, ponieważ PPD zawiera mieszaninę białek występujących 

u większości gatunków prątków, włącznie z zawartymi w szczepionce BCG [6]. 

Od XIX wieku trwają prace nad udoskonaleniem testu immunologicznego 

pozwalającego na zdiagnozowanie gruźlicy. Zapoczątkował to fakt, iż osoby chore 

wytarzają specyficzne aglutyniny wobec prątka gruźlicy. Obecnie, na rynku dostępne 

są antygeny A60 oraz 38 kDa uzyskane z M. bovis BCG. Istota testu polega na 

badaniu odpowiedzi organizmu na podane antygeny. Wykorzystuje się do tego 

technikę immunoenzymatyczną ELISA (ang. enyzme-linked immunosorbent assay). 

Istnieją również komercyjne testy paskowe lub płytkowe zawierające antygen A60 [4]. 

Oprócz powyższych, do testów komercyjnych opracowanych w ostatnim czasie 

zalicza się IGRA (ang. interferon gamma release assays) zatwierdzone przez CDC 

w 2006 roku do rutynowej diagnostyki lataentnych zakażen Mtb. Wyróżnia się dwa 

rodzaje testów IGRA różniących się sposobem przeprowadzenia: 
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 Quantiferon-TB Gold – polega na ocenie ilości uwalnianego interferonu 

w krótkotrwałych hodowlach komórek pełnej krwi obodowej stymulowanych 

antygenami prątka; 

 T-spot-TB – polega na ustaleniu liczby komórek wytwarzających interferon 

w wyniku ekspozycji na antygeny prątka. 

Do opracowania powyższych testów IGRA wykorzystano antygeny prątka 

gruźlicy ESAT-6 i CFP-10. Antygeny te kodowane są przez geny regionu RD-1. 

Region ten nie występuje we wszystkich podtypach szczepu BCG oraz u większości 

prątków niegruźliczych. Testy IGRA wykonane z krwi obwodowej mają na celu 

wykrywanie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy. Umożliwiają również odróż-

nienie odczynowości poszczepiennej, ze względu na to, że są oparte na antygenach 

niewystępujących u szczepu BCG. Stwarza to możliwość określenia w sposób 

bezpośredni obecności zakażenia M. tuberculosis w populacji, w której powszechnie 

stosowano szczepienia przeciwko gruźlicy [4, 7]. W przypadku gdy najpierw 

wykonano próbę tuberkulinową, a po stwierdzeniu dodatniego odczynu tuberku-

linowego zlecono test IGRA, krew należy pobrać najpóźniej 3 dni od śródskórnego 

podania tuberkuliny. Jeżeli ten czas został przekroczony, to wynik testu IGRA jest 

wiarygodny dopiero po upływie 6 miesięcy. Ma to związek z faktem, że tuberkulina 

zawiera specyficzne antygeny M. tuberculosis ESAT-6 i CFP-10, które mogą 

wpływać na wynik testu IGRA [7]. 

Do analizy składu ilościowego i jakościowego kwasów mikolowych prątków 

wykorzystuje się metody chromatograficzne. Umożliwiają one identyfikację 

gatunków i podgatunków bakterii. Zastosowanie metod chromatograficznych 

w diagnostyce gruźlicy ogranicza się praktycznie do laboratoriów referencyjnych. 

Metody chromatograficzne w połączeniu z molekularnymi znajdują również 

zastosowanie w ocenie oporności prątków gruźlicy na leki. 

Rozwój biologii molekularnej umożliwił wykrywanie obecności prątków 

w materiale w ciągu 1-2 dni, a nawet kilku godzin. Warto jednak podkreślić, że ta 

metoda nie może stanowić o postawieniu rozpoznania gruźlicy. Według WHO, 

każdy przypadek gruźliczy musi być potwierdzony bakteriologicznie. Wyróżnia się 

następujące metody molekularne: 

 Sondy genetyczne – organizmy identyfikowane są na podstawie hybrydyzacji 

kwasów nukleinowych z komplementarną, wyznakowaną sondą genetyczną. 

Aktualnie sondy znakowane są barwnikami fluorescencyjnymi; 

 Amplifikacja kwasów nukleinowych – znalazła tu zastosowanie metoda łańcu-

chowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR). Pozwala ona 

na amplifikację wybranego fragmentu materiału genetycznego (DNA, rRNA, 

mRNA), który wykrywa się następnie przy pomocy sondy genetycznej lub 

elektroforezy [4]. 

W 2010 roku WHO wydało raport, w którym Gene Expert system/Xpert 

MTB/RIF (real time PCR) został zarekomendowany jako test wykrywający prątka 

gruźlicy, głównie wielolekoopornego albo skojarzonego z HIV. Nie wymaga on 

wykorzystania innych metod w celu weryfikacji. Pozwala on wykryć materiał 

genetyczny prątków w ciągu dwóch godzin i jednocześnie wykrywa mutację 

związaną z opornością prątków na ryfampicynę. Test ma zastosowanie u chorych 
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z ujemnym wynikiem bakterioskopii plwociny (czułość 68%), w przypadkach 

gruźlicy pozapłucnej i u dzieci [2, 8] 

U 90% osób zakażonych prątkiem gruźlicy zakażenie pozostaje w fazie utajenia 

i nigdy nie rozwija się aktywna postać choroby. Jedynym świadectwem wskazu-

jącym na to, że w organizmie tych osób znajdują się prątki, są dodatnie testy IGRA. 

10% zakażonych prezentuje aktywną gruźlicę. Najczęściej następuje to w ciągu 

roku od wniknięcia prątka. Możliwa jest reaktywacja choroby nawet po bardzo 

długim czasie, sięgającym kilkadziesiąt lat. 

Czynnikami ryzyka konwersji utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w gruźlicę są: 

 Zakażenie HIV; 

 Przeczepienia narządów (leczenie immunosupresyjne); 

 Leczenie glikokortykosteroidami; 

 Leczenie antagonistami TNF i innymi przeciwzapalnymi lekami biologicznymi; 

 Inne leczenie immunosupresyjne; 

 Krańcowa niewydolność nerek, szczególnie gdy stosuje się hemodializy; 

 Nowotwory układu krwiotwórczego; 

 Rak płuca, nowotwory w obrębie głowy i szyi; 

 Wiek <5 lat; 

 Cukrzyca; 

 Nadużywanie alkoholu; 

 Palenie papierosów; 

 Niski BMI (wskaźnik masy ciała); 

 Gastrektomia; 

 Ciąża i okres połogu; 

 Niedawne zakażenie. 

Grupy szczególnie narażone na kontakt z prątkiem gruźlicy: 

 Osoby z kontaktu z chorymi na gruźlicę; 

 Pracownicy ochrony zdrowia; 

 Imigranci z krajów o dużym rozpowszechnieniu gruźlicy; 

 Bezdomni; 

 Narkomani; 

 Więźniowie – obecnie i w przeszłości; 

 Osoby w podeszłym wieku; 

 Pracownicy zawodów, którzy mają kontakt z grupami ryzyka; 

 Osoby wyjeżdżające do krajów o dużym rozpowszechnieniu gruźlicy; 

 Osoby ze zmianami pogruźliczymi w płucach, nigdy nieleczone [2]. 

2. Cel pracy, materiały i metoda badań 

Celem pracy jest analiza zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach 2007-2016. 

Analiza dotyczy różnych grup wiekowych oraz obszarów Polski. 

Materiałami wykorzystanymi do określenia poziomu zapadalności są raporty 

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dane udostępnione przez powyższy 

organ zostały zebrane dzięki Centralnemu Rejestrowi Gruźlicy (CRG), systemowi 

informatycznemu funkcjonującemu w poradniach gruźlicy i chorób płuc na terenie 
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całego kraju. Wstępne opracowania wyników pozyskane zostały również z raportów 

Państwowego Zakładu Higieny. 

Dla potrzeb pracy użyto opisową metodę epidemiologiczną. 

3. Wyniki 

Dane zostały przedstawione w formie tabel: 

Tabela 1. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w grupach wieku w latach 2007-2016 

Rok Liczba zachorowań w grupach wieku 

Razem 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ 

Liczby bezwzględne 

2007 8614 74 135 2538 3762 2105 

2008 8081 76 115 2248 3685 1957 

2009 8236 99 131 2250 3704 2025 

2010 7509 62 114 2086 3441 1806 

2011 8478 111 130 2171 3895 2171 

2012 7542 95 166 1996 3404 1881 

2013 7250 116 113 1903 3241 1877 

2014 6698 70 86 1787 3001 1754 

2015 6430 81 83 1752 2909 1605 

2016 6444 103 76 1801 2853 1611 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 

Tabela 2. Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w grupach wieku w latach  

2007-2016 

Rok Liczba zachorowań w grupach wieku 

Razem 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ 

Liczby bezwzględne 

2007 5410 31 83 1745 2330 1221 

2008 5094 29 74 1549 2316 1126 

2009 5223 24 82 1603 2309 1205 

2010 4756 20 73 1432 2161 1070 

2011 5581 27 80 1583 2551 1340 

2012 5070 23 95 1505 2310 1137 

2013 4825 20 59 1427 2179 1140 

2014 4781 23 59 1405 2126 1168 

2015 4630 18 45 1386 2126 1055 

2016 4619 15 50 1422 2077 1055 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 
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Tabela 3. Współczynniki zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach 2007-2016 

Rok Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku 

Razem 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ 

2007 22,6 1,2 4,9 18 37 41,1 

2008 21,2 1,3 4,3 15,9 35,8 38,1 

2009 21,6 1,7 5,1 15,8 35,6 39,9 

2010 19,7 1,1 4,6 14,6 32,8 34,9 

2011 22,2 1,9 5,4 15,2 37 41,9 

2012 19,6 1,6 7,3 13,8 32,1 34,8 

2013 18,8 2 5,2 13,2 30,8 33,7 

2014 17,4 1,2 4,1 12,4 28,7 30,4 

2015 16,7 1,4 4,1 12,2 28,1 26,9 

2016 16,8 1,8 3,9 12,6 27,8 26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 

Tabela 4. Współczynniki zapadalności na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2007-

2016 

Rok Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku 

Razem 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ 

2007 14,2 0,5 3 12,4 22,9 23,9 

2008 13,4 0,5 2,8 10,9 22,5 21,9 

2009 13,7 0,4 3,2 11,3 22,2 23,4 

2010 12,5 0,3 3 10 20,6 20,7 

2011 14,6 0,5 3,3 11,1 24,2 25,8 

2012 13,2 0,4 4,2 10,4 21,8 21 

2013 12,5 0,3 2,7 9,9 20,7 20,5 

2014 12,4 0,4 2,8 9,7 20,4 20,2 

2015 12 0,3 2,2 9,6 20,5 17,7 

2016 12 0,3 2,6 10 20,2 17,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 

Tabela 5. Zapadalność na gruźlicę w poszczególnych województwach w latach 2007-2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

POLSKA 8616 8081 8236 7509 8478 

Dolnośląskie 610 581 652 582 742 

Kujawsko-Pomorskie 524 393 403 386 377 

Lubelskie 766 663 741 646 797 

Lubuskie 116 121 146 135 165 

Łódzkie 732 717 749 810 746 

Małopolskie 618 570 557 490 545 
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Mazowieckie 1264 1182 1154 992 1196 

Opolskie 211 234 196 132 158 

Podkarpackie 425 396 333 302 503 

Podlaskie 184 203 181 158 173 

Pomorskie 460 438 551 449 447 

Śląskie 1114 1032 1119 1181 1300 

Świętokrzyskie 395 420 411 284 409 

Warmińsko-Mazurskie 314 426 293 260 191 

Wielkopolskie 528 562 462 441 437 

Zachodniopomorskie 355 323 288 261 292 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10-12] 

Tabela 6. Zapadalność na gruźlicę w poszczególnych województwach w latach 2012-2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 7542 7250 6698 6430 6444 

Dolnośląskie 594 659 547 484 435 

Kujawsko-Pomorskie 399 348 287 297 279 

Lubelskie 656 591 570 486 444 

Lubuskie 108 209 143 115 130 

Łódzkie 711 574 572 554 518 

Małopolskie 523 560 538 555 497 

Mazowieckie 1040 1175 973 794 1304 

Opolskie 155 167 132 165 154 

Podkarpackie 421 279 336 348 326 

Podlaskie 160 150 134 125 121 

Pomorskie 432 356 330 361 332 

Śląskie 1185 1100 1154 1213 972 

Świętokrzyskie 374 309 296 277 289 

Warmińsko-Mazurskie 196 192 166 132 152 

Wielkopolskie 377 343 321 289 281 

Zachodniopomorskie 211 238 199 235 210 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12-14] 

Tabela 7. Współczynniki zapadalności na gruźlicę w poszczególnych województwach w latach 2007-2011 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

POLSKA 22,6 21,2 21,6 19,7 22 

Dolnośląskie 21,2 20,2 22,7 20,2 25,4 

Kujawsko-Pomorskie 25,4 19 19,5 18,7 18 

Lubelskie 35,3 30,6 34,3 30 36,6 
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Lubuskie 11,5 12 14,5 13,4 16,1 

Łódzkie 28,6 28,1 29,4 31,9 29,4 

Małopolskie 18,9 17,4 16,9 14,8 16,3 

Mazowieckie 24,4 22,8 22,1 19 22,7 

Opolskie 20,3 22,6 19 12,8 15,6 

Podkarpackie 20,3 18,9 15,9 14,4 23,6 

Podlaskie 15,4 17 15,2 13,3 14,4 

Pomorskie 20,8 19,8 24,8 20,1 19,6 

Śląskie 23,9 22,2 24,1 25,5 28,1 

Świętokrzyskie 30,9 33 32,3 25,4 32 

Warmińsko-Mazurskie 22 17,2 20,5 18,2 13,1 

Wielkopolskie 15,6 16,6 13,6 12,9 12,7 

Zachodniopomorskie 21 19,1 17 15,4 16,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10-12] 

Tabela 8. Współczynniki zapadalności na gruźlicę w poszczególnych województwach w latach 2012-2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 19,6 18,8 17,4 16,7 16,8 

Dolnośląskie 20,4 22,6 18,8 16,7 15 

Kujawsko-Pomorskie 19 16,6 13,7 14,2 13,4 

Lubelskie 30,2 27,4 26,5 22,7 20,8 

Lubuskie 10,6 20,4 14 11,3 12,8 

Łódzkie 28,1 22,8 22,8 22,2 20,8 

Małopolskie 15,6 16,7 16 16,5 14,7 

Mazowieckie 19,6 22,1 18,3 14,9 24,3 

Opolskie 15,3 16,6 13,2 16,5 15,5 

Podkarpackie 19,8 13,1 15,8 16,4 15,3 

Podlaskie 13,3 12,5 11,2 10,5 10,2 

Pomorskie 18,9 15,5 14,4 15,7 14,4 

Śląskie 25,6 23,9 25,1 26,5 21,3 

Świętokrzyskie 29,3 24,3 23,4 22 23 

Warmińsko-Mazurskie 13,5 13,3 11,5 9,2 10,6 

Wielkopolskie 10,9 9,9 9,3 8,3 8,1 

Zachodniopomorskie 12,3 13,8 11,6 13,7 12,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12-14]. 
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4. Analiza wyników badań 

Analizując dane zapadalności na gruźlicę w Polsce można stwierdzić trend 

spadkowy liczby zachorowań. Rzeczywistą sytuację epidemiologiczną dokładniej 

przedstawia współczynnik zapadalności na 100 000 osób. Wykazuje on również 

tendencję spadkową w miarę upływu czasu. Poniżej przedstawiono liczbę 

zachorowań i współczynnik zapadalności na gruźlicę (Wykres 1.). 

 
Wykres 1. Liczba zachorowań oraz współczynniki zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach 2007-2016. 

Opracowanie własne na podstawie [9] 

W roku 2007 odnotowano największą liczbę zachorowań (8614 przypadków) oraz 

najwyższy współczynnik zapadalności (22,6) w badanym okresie. Najmniej przy-

padków gruźlicy stwierdzono w grupie wiekowej 0-14 (współczynnik zapadalności: 

1, 2). W porównaniu do osób w wieku 15-19 liczba przypadków gruźlicy 

u najmłodszych jest mniejsza o 61, a współczynnik zapadalności o 3,7. Przed 19 

rokiem życia notuje się corocznie liczbę zachorowań o 1-2 tysiące mniejszą niż 

w grupie 20+. Podobną zależność obserwuje się analizując współczynniki 

zapadalności, które u dzieci i młodzieży (0-19) są około dwa razy mniejsze niż 

u osób starszych. U osób po 20 roku życia najwięcej zachorowań odnotowano 

w przedziale 20-44 lata (3762), a najmniej po 65 r. ż. (2105). Biorąc pod uwagę 

liczbę osób w poszczególnych grupach wiekowych, największa względna liczba 

przypadków wystąpiła po 65 r. ż., co przedstawia współczynnik zapadalności (41,1), 

a najniższa u 20-44-latków (18). 

Od 2007 roku zarówno zapadalność, jak i współczynnik zapadalności maleją wraz 

z upływem czasu. Trendy utrzymują się przez cały okres badania z nielicznymi 

wyjątkami: 

W roku 2009 nastąpił niewielki wzrost liczby zachorowań (8236) oraz 

współczynnika zapadalności (21,6) w porównaniu z rokiem poprzednim (8081; 21,2). 

Największy wzrost liczby zachorowań wystąpił w 2011 roku, gdzie zapadalność 

wzrosła prawie o tysiąc (z 7509 do 8478), a współczynnik zapadalności o 2,5 (z 19,7 
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do 22,2). Sytuacja ta może być spowodowana niewłaściwym procesem rejestracji 

przypadków [15]. 

W 2013 roku liczba zachorowań w grupie 0-14 (116) była większa niż w grupie 15-

19-latków (113). Współczynnik zapadalności pozostał natomiast niższy w grupie 0-14. 

W roku 2016 nastąpił nieznaczny wzrost liczby zachorowań (6444) i współ-

czynnika zapadalności (16,8), w porównaniu do roku poprzedniego. 

Najmniejszą liczbę zachorowań na gruźlicę oraz najniższy współczynnik 

zapadalności odnotowano w roku 2015. 

Aby potwierdzić rozpoznanie gruźlicy należy otrzymać pozytywny wynik badań 

mikrobiologicznych. W Polsce i w wielu krajach postępowaniem standardowym jest 

badanie plwociny. Bardzo ważnym badaniem jest posiew pobranego materiału. 

Dodatni wynik przesądza o rozpoznaniu gruźlicy w sposób definitywny [2]. Poniżej 

przedstawiono liczbę zachorowań i współczynnik zapadalności na gruźlicę 

potwierdzoną bakteriologicznie w badanym okresie (Wykres 2.)  

Porównując dane z wykresu 1 i 2 oraz tabel: 1-4 można zauważyć znaczną 

różnicę w ilości przypadków gruźlicy potwierdzonych bakteriologicznie w stosunku 

do zapadalności. Wynika to z faktu, że nie każde zachorowanie jest diagnozowane 

metodami mikrobiologicznymi. W 2007 roku różnica wynosiła 3204 (różnica 

współczynnika: 8,4), co jednocześnie było największą wartością w badanym okresie. 

W grupie 45-64 odnotowano największą różnicę (1432), najmniejszą u dzieci poniżej 

14. r. ż. (43). W kolejnych latach badania najwięcej zachorowań na gruźlicę 

potwierdzono bakteriologicznie u 15-19-latków. Najmniej badań mikrobiologicznych 

wykonano u osób powyżej 65 roku życia (różnica wsp.: 17,2 w 2007 roku). Wraz 

z upływem czasu coraz więcej przypadków gruźlicy było potwierdzone badaniem 

mikrobiologicznym. 

 
Wykres 2. Liczba zachorowań oraz współczynniki zapadalności na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie 

w Polsce w latach 2007-2016. Opracowanie własne na podstawie [9] 
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Według danych GUS-u liczba ludności w Polsce w badanych latach waha się od 
38 115,6 tys. (2007 rok) do 38 533,3 tys. (2012 rok) [16]. Liczba ludności 
w poszczególnych województwach jest różna [17]. W związku z powyższym 
przeprowadzono analizę współczynnika zapadalności na gruźlicę na 100 tys. 
ludności w poszczególnych województwach z pominięciem liczby zachorowań. 

Województwa podzielono w Tabeli 9. według średniego współczynnika 
zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności w badanych latach (wsp.): 

Tabela 9. Średni współczynnik zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności w województwach z lat  
2007-2016 

Grupy według średniej 
wsp. 

Województwo Średnia wsp. 

>20 

Lubelskie 29,44 

Świętokrzyskie 27,56 

Łódzkie 26,41 

Śląskie 24,62 

Mazowieckie 21,02 

Dolnośląskie 20,32 

15-20 

Pomorskie 18,4 

Kujawsko-Pomorskie 17,75 

Podkarpackie 17,35 

Opolskie 16,74 

Małopolskie 16,38 

Zachodniopomorskie 15,31 

<15 

Warmińsko-Mazurskie 14,91 

Lubuskie 13,66 

Podlaskie 13,3 

Wielkopolskie 11,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [10-14] 

W grupie, w której średnia współczynnika zapadalności wynosiła >20, sytuacja 
epidemiologiczna przedstawia się następująco: 

 Województwo Lubelskie: 
 Najwyższy wsp.: 36,6 (2011 r.) 
 Najniższy wsp.: 20,8 (2016 r.) 
 Województwo Świętokrzyskie: 
 Najwyższy wsp.: 33 (2011 r.) 
 Najniższy wsp.: 22 (2008 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 23 
 Województwo Łódzkie: 
 Najwyższy wsp.: 31,9 (2010 r.) 
 Najniższy wsp.: 20,8 (2016 r.) 
 Województwo Śląskie: 
 Najwyższy wsp.: 28,1 (2011 r.) 
 Najniższy wsp.: 21,3 (2016 r.) 

 Województwo Mazowieckie: 
 Najwyższy wsp.: 24,4 (2007 r.) 
 Najniższy wsp.: 14,9 (2015 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 24,3 
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 Województwo Dolnośląskie: 
 Najwyższy wsp.: 25,4 (2011 r.) 
 Najniższy wsp.: 15 (2016 r.) 

Współczynnik zapadalności na 100 tys. ludności w poszczególnych 
województwach w badanej grupie na przestrzeni czasu przedstawia Wykres 3. 

W grupie, w której średnia współczynnika zapadalności wynosiła 15-20, sytuacja 
epidemiologiczna przedstawia się następująco: 

 Województwo Pomorskie: 
 Najwyższy wsp.: 24,8 (2009 r.) 
 Najniższy wsp.: 14,4 (2016 r.) 
 Województwo Kujawsko-Pomorskie: 
 Najwyższy wsp.: 25,4 (2007 r.) 
 Najniższy wsp.: 13,4 (2016 r.) 
 Województwo Podkarpackie: 
 Najwyższy wsp.: 23,6 (2011 r.) 
 Najniższy wsp.: 13,1 (2013 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 15,3 
 Województwo Opolskie: 
 Najwyższy wsp.: 22,6 (2008 r.) 
 Najniższy wsp.: 12,8 (2010 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 15,5 

 Województwo Małopolskie: 
 Najwyższy wsp.: 18,9 (2007 r.) 
 Najniższy wsp.: 11,6 (2016 r.) 
 Województwo Zachodniopomorskie: 
 Najwyższy wsp.: 21 (2007 r.) 
 Najniższy wsp.: 15 (2014 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 12,3 

Współczynnik zapadalności na 100 tys. ludności w poszczególnych woje-
wództwach w badanej grupie na przestrzeni czasu przedstawia Wykres 4. 

W grupie, w której średnia współczynnika zapadalności wynosiła <15, sytuacja 
epidemiologiczna przedstawia się następująco: 

 Województwo Warmińsko-Mazurskie: 
 Najwyższy wsp.: 22 (2007 r.) 
 Najniższy wsp.: 9,2 (2015 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 10,6 

 Województwo Lubuskie: 
 Najwyższy wsp.: 20,4 (2013 r.) 
 Najniższy wsp.: 10,6 (2012 r.) 
 Wsp. w 2016 r.: 12,8 

 Województwo Podlaskie: 
 Najwyższy wsp.: 17 (2008 r.) 
 Najniższy wsp.: 10,2 (2013 r.) 
 Województwo Wielkopolskie: 
 Najwyższy wsp.: 16,6 (2008 r.) 
 Najniższy wsp.: 8,1 (2012 r.) 

Współczynnik zapadalności na 100 tys. ludności w poszczególnych woje-
wództwach w badanej grupie na przestrzeni czasu przedstawia Wykres 5. 
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We wszystkich badanych grupach obserwuje się zmniejszenie współczynnika 
zapadalności w ostatnich latach badania. Jedynie w województwie lubuskim, war-
mińsko-mazurskim i mazowieckim w ostatnim roku nastąpił wzrost współczynnika 
zapadalności w porównaniu do roku poprzedniego. W wielu województwach średnia 
zachorowań przekracza średnią krajową. 

 
Wykres 3. Współczynnik zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach. 
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Wykres 4. Współczynnik zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach. 

Opracowanie własne na postawie [10-14]  
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Wykres 5. Współczynnik zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach. 

Opracowanie własne na postawie [10-14]  

Współczynnik zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach badania był wyższy niż 

średni w Europie. Porównanie sytuacji epidemiologicznej przedstawia Tabela 10. 
  

8 

13 

18 

23 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

W
sp

ó
łc

zy
n

n
ik

 z
a

p
a

d
a

ln
o

śc
i 

n
a

 1
0

0
 t

y
s.

 l
u

d
n

o
śc

i 

Warmińsko-Mazurskie Lubuskie 

Podlaskie Wielkopolskie 



 

Obraz epidemiologiczny gruźlicy w Polsce w latach 2007-2016 
 

203 

 

Tabela 10. Współczynniki zapadalności na gruźlicę na 100 tys. ludności, w Polsce i na świecie. 

Rok 
Współczynnik zapadalności 

Europa Polska 

2007 17,9 22,6 

2008 17,6 21,2 

2009 16,9 21,6 

2010 15,9 19,7 

2011 15,5 22,2 

2012 14,5 19,6 

2013 13,9 18,8 

2014 13,1 17,4 

2015 12,7 16,7 

2016 12,3 16,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 18] 

5. Wnioski 

 Zapadalność na gruźlicę w Polsce spada, ale nadal pozostaje wyższa niż średnia 

w Europie. 

 Największy współczynnik zapadalności na gruźlicę notuje się u osób powyżej 

65 roku życia, najmniejszy u dzieci do 14 r. ż.. 

 Ilość rozpoznań bakteriologicznych gruźlicy rośnie wraz z wiekiem i upływem 

czasu, co wskazuje na lepszy dostęp do diagnostyki. 

 W niektórych województwach w Polsce zapadalność na gruźlicę znacznie 

przekracza średnią krajową oraz europejską. 
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Obraz epidemiologiczny gruźlicy w Polsce w latach 2007-2016 

Streszczenie 
Gruźlica (TB) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi na 
świecie. Jest wywołana przez grupę prątków z kompleksu Mycobacterium tuberculosis. W procesie 
diagnostycznym gruźlicy polecane jest wykonanie badań bakteriologicznych. Postacie latentne choroby 
diagnozuje się za pomocą testów IGRA lub molekularnych. 
Celem pracy jest analiza zapadalności na gruźlicę w Polsce w latach 2007-2016. 
Dane pochodzą z raportów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Państwowego Zakładu 
Higieny. 
W 2007 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę wynosił 22,6, w 2009 – 21,6. W 2011 r. nastąpił 
izolowany wzrost liczby zachorowań – 22,2; 2013 – 18,8; 2015 – 16,7; 2016 – 16,8. Najwyższa średnia 
współczynnika zapadalności w badanych latach występuje u osób powyżej 65 r. ż., najniższa – dzieci  
0-14. Najwięcej przypadków potwierdzonych bateriologicznie wystąpiło u osób 65+. Województwami 
o największej zapadalności na gruźlicę są: lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie. 
Zapadalność na gruźlicę maleje. Wraz z wiekiem wzrasta współczynnik zapadalności oraz ilość przy-
padków potwierdzonych bakteriologicznie. Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest większa niż średnia 
w Europie. 
Słowa kluczowe: zapadalność, gruźlica, metody diagnostyczne. 

Tuberculosis epidemiology in Poland in 2007-2016 

Abstract 
Tuberculosis (TB) is the most common cause of deaths among infectious diseases worldwide. It is 
caused by Mycobacteria complex. Bacteriological test are recommended in the diagnostic process. 
Latent bacterial forms are diagnosed by IGRA or molecular tests. 
The aim of the study is analysis of tuberculosis morbidity in Poland in 2007-2016. 
Data was acquired from Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw and National Hygiene 
Institute. 
In 2007 tuberculosis morbidity ratio was 22,6, 2009 – 21,6. Isolated growth of the number of cases was 
in 2011 – 22,2; 2013 – 18,8; 2015 – 16,7; 2016 – 16,8. The highest average of morbidity ratio was in 
people above 65, the lowest among children (0-14 years old). The largest number of bacteriological 
confirmed cases was among 65s and above. The highest morbidity among voivodeships is in: lubelskie, 
świętokrzyskie, łódzkie. 
The decrease of tuberculosis incidents was observed. Morbidity ratio and number of bacteriological 
confirmed incidents increases connected with population age. Tuberculosis morbidity in Poland is 
higher than European average. 
Keywords: morbidity, tuberculosis, diagnostic methods. 
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Kształtowanie mikrobiologicznej jakości powietrza 

w szkolnej sali gimnastycznej  

na terenie województwa śląskiego 

1. Wprowadzenie  

W roku szkolnym 2016/2017 w Polsce działało 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych. 

Największą popularnością wśród 1336 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

cieszyły się te szkoły, które dawały możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, 

a tym samym kontynuowania nauki w szkołach wyższych. W szkołach tych 

pobierało naukę 86,8% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Licea ogólno-

kształcące stanowiły 3818 jednostek edukacyjnych, z czego 424 znajdowało się 

w miastach województwa śląskiego [1].  

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z rozporządzeniami 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach, nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków pobytu uczniów i nauczycieli w szkołach [2]. Zapis ten 

wspierają ramowe statuty szkół i pozostałe ogólne przepisy w zakresie BHP. Jak 

wskazują wyniki badań przeprowadzonych w pomieszczeniach mieszkalnych, 

szkołach i budynkach użyteczności publicznej poziomy zanieczyszczeń powietrza 

wewnątrz pomieszczeń wpływają negatywnie na zdrowie ich użytkowników [3-7]. 

Niewłaściwa jakość powietrza w budynkach szkolnych może być przyczyną 

okresowej absencji, problemów zdrowotnych uczniów i nauczycieli, a także 

zmniejszenia komfortu nauki i pracy. Generalnie ok. 1% dzieci w wieku szkolnym, 

zapada w Polsce na przewlekłe choroby układu oddechowego [8].  

Jednym z rodzajów zanieczyszczeń powietrza na które narażeni są uczniowie 

i nauczyciele są zanieczyszczenia biologiczne, tzw. „bioaerozole”, a ich liczba 

w powietrzu jest ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia atmosfery, zarówno 

w przestrzeni otwartej, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Pojęcie „bioaerozol” 

definiuje się jako układ dwufazowy, składający się z zawieszonych w powietrzu 

cząstek biologicznych, którymi mogą być np. bakterie, grzyby mikroskopijne, czy też 

wirusy [3-5]. 

Obecne w powietrzu bioaerozole mogą wywoływać szereg różnych chorób, 

przykładem może być zapalenie płuc, czy gruźlica wywoływane przez bakterie 

wnikające do układu oddechowego. Bakterie i mikrogrzyby mogą być przyczyną 

astmy, kataru siennego, zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok i spojówek. 

                                                                 
1 ewa.bragoszewska@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl. 
2 iz.biedron@ietu.pl, Mikrobiologia Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,www.ietu.pl. 
3 anna.mainka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl. 

http://www.polsl.pl/
mailto:3anna.mainka@polsl.pl
http://www.polsl.pl/


 

Ewa Brągoszewska, Izabela Biedroń, Anna Mainka 
 

206 

 

Niebezpieczne dla zdrowia są także metabolity niektórych bakterii niepatogennych. 

Szczególne zagrożenie w tym względzie stanowią bakterie Gram-ujemne ze względu 

na endotoksynę, która jest składnikiem ich ściany komórkowej [9-11]. 

Podstawowym celem w badaniach mikrobiologicznej jakości powietrza jest 

wyznaczenie ilości obecnych w nim cząstek bioaerozoli oraz ich identyfikacja. 

Informacje te są ważne zarówno dla oceny ekspozycji populacji, jak również dla 

identyfikacji źródeł emisji aerozoli biologicznych. Popularyzacja wiedzy na temat 

jakości mikrobiologicznej powietrza w pomieszczeniach szkolnych stanowi istotny 

problem badawczy, a prowadzenie regularnego monitoringu poziomu stężeń oraz 

składu gatunkowego mikroorganizmów obecnych w powietrzu budynków szkolnych 

jest niezwykle istotne w celu prognozowania skutków zdrowotnych. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy było zbadanie poziomów stężeń oraz identyfikacja 

aerozolu bakteryjnego występującego w sali gimnastycznej, znajdującej się w jednej 

ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego. Uwagę badaczy 

skierowano na salę gimnastyczną, ponieważ w porównaniu z salami lekcyjnymi, 

w tym pomieszczeniu uczniowie wykazują najwyższą aktywność fizyczną.  

3. Metodyka badań 

Pomiary zostały przeprowadzone w okresie od 28 kwietnia do 13 maja 2016 r. 

w liceum ogólnokształcącym położonym w centrum Katowic (50°15'44.121"N, 

19°0'57.163"E). Szkoła znajduje się przy ulicy o dużym natężeniu ruchu. Budynek został 

oddany do użytku w roku 1871 i od początku był przeznaczony na cele edukacyjne (Das 

Städtische Gymnasium zu Kattowitz). Generalnie, na terenie Górnego Śląska wiele szkół 

to budynki wybudowane jeszcze przed II wojną światową. 

Próbki aerozolu bakteryjnego pobierane były na sali gimnastycznej dwukrotnie. 

Pierwszy pobór przeprowadzano przed rozpoczęciem zajęć, z kolei drugi pobór miał 

miejsce w trakcie zajęć wychowania fizycznego, w których uczestniczyło 15-17 

osób.  

Do poboru próbek wykorzystano sześciostopniowy impaktor typu Andersena 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), który składa się z sześciu 

nakładanych na siebie segmentów/stopni (ze średnicami odcięcia: 7,0; 4,7; 3,3; 2,1; 

1,1; 0,65 μm). Na każdym poziomie impaktora umieszczano szalki Petriego 

wypełnione odpowiednim podłożem hodowlanym. Podłożem odpowiednim dla 

wzrostu bakterii był agar odżywczy TSA (Trypticasein Soy, LAB-AGAR™), do 

którego dodawano cykloheksymid (Cycloheximide Actidion 95%, ACROS Organics, 

New Jersey, USA) hamujący wzrost grzybów mikroskopijnych.  

Natężenie przepływu impaktora ustalone zostało zgodnie z zaleceniami na 

wartość 28,3 dm³/min i było sprawdzane każdorazowo przed przystąpieniem do 

poboru próbek przy użyciu kalibrowanego rotametru. Przed rozpoczęciem każdego 

poboru oraz pomiędzy kolejnymi próbkowaniami, wnętrze urządzenia było każdora-

zowo przemywane preparatem dezynfekcyjnym Velox AF (MediSept, Polska). 

Pobór za pomocą impaktora Andersena trwał 10 minut. Jest to optymalny czas 

poboru, gdyż po dłuższym okresie czasu następuje utwardzanie powierzchni agaru na 
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skutek wysychania jego powierzchni, a to z kolei powoduje zaniżenie wyznaczonego 

stężenia aerozolu bakteryjnego [12]. 

Po poborze, szalki Petriego umieszczano w cieplarce laboratoryjnej (w tempe-

raturze 36±1°C, przez 48h). Po wyznaczonym czasie inkubacji zliczano wyrosłe 

kolonie i wyznaczono stężenie. Wynik końcowy pomiaru otrzymywano dzieląc ilość 

kolonii wyrosłych na każdej płytce Petriego, przez objętość pobranego powietrza. 

Założenie, że każda kolonia rozwija się z pojedynczej komórki lub agregatów 

komórek zdolnych do wzrostu na odpowiedniej pożywce agarowej w postaci 

oddzielnych kolonii, korygowano mnożąc liczbę kolonii przez współczynnik 

korekcyjny zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do impaktora Andersena. Jako 

wyróżnik stężenia bioaerozolu przyjęto ilość wyrosłych kolonii na podłożach stałych, 

odniesioną do jednostki objętości powietrza, jtk/m³ (jednostki tworzące kolonie 

w 1m³ powietrza, ang. CFU/m³). 

W kolejnym etapie badań przeprowadzono wstępną identyfikację wyizolowanych 

szczepów bakterii w oparciu o analizę morfologiczną: makroskopową kolonii 

wyrosłych na podłożu agarowym oraz mikroskopową komórek barwionych metodą 

Grama z wykorzystaniem mikroskopu Axio Imager A1 (Carl Zeiss, Oberkochen, 

Germany). Badane szczepy bakterii różnicowano na podstawie ich własności 

metabolicznych, przy pomocy testów biochemicznych API. Posługiwano się także 

komputerowym systemem analizy APIweb, który umożliwił szybką interpretację 

testów API (bioMérieux, Marcy-l’Etoile, Francja). W zależności od budowy 

i kształtu komórek dobierano odpowiedni test. W badaniach wykorzystywano testy 

o następujących oznaczeniach: API 20 NE™, API 50 CH™, API Staph™ oraz API 

Strep™. 

4. Analiza wyników badań 

4.1. Analiza ilościowa 

Wyniki stężeń aerozolu bakteryjnego w badanej sali gimnastycznej przedsta-

wiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Stężenia aerozolu bakteryjnego występującego w sali gimnastycznej na terenie województwa 

śląskiego 

Próbki pobrane 
Stężenie mikroorganizmów jtk/m

3 

Całkowite Frakcji respirabilnej 

Przed rozpoczęciem zajęć 

sportowych 
415 130 

W trakcie trwania zajęć 

sportowych 
875 720 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyraźnie widać, że stężenie bakterii wzrasta podczas trwania zajęć sportowych. 
W czasie, gdy na sali gimnastycznej nie znajdowały się osoby ćwiczące, stężenie 
bakterii kształtowało się na poziomie 415 jtk/m³, natomiast w trakcie zajęć 
sportowych stężenie wzrastało ponad dwukrotnie. Uzyskane poziomy stężeń 
aerozolu bakteryjnego porównano z wynikami badań jakości mikrobiologicznej 
powietrza prowadzonymi w 2004 roku w sali gimnastycznej jednej z katowickich 
szkół [13]. Przed rozpoczęciem lekcji stężenie bakterii kształtowało się na poziomie 
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550 jtk/m³, porównywalne z naszymi wynikami. W badaniach z 2004 roku poziom 
stężenia bakterii wzrastał wraz z kolejną przeprowadzaną lekcją wychowania 
fizycznego. Podczas pierwszej lekcji stężenie bakterii kształtowało się na poziomie 
5500 jtk/m³ i było ono dziesięciokrotnie wyższe od stężenia przed rozpoczęciem 
lekcji. Maksymalne stężenie aerozolu bakteryjnego wynosiło 12000 jtk/m³. Ponadto 
podczas prowadzonych badań zaobserwowano, że stężenie aerozolu bakteryjnego 
wzrastało nie tylko wraz z liczbą osób ćwiczących, lecz także wraz z intensywnością 
wykonywanych ćwiczeń [13].  

Ze względu na wywoływany efekt zdrowotny wyznaczono udział frakcji 
respirabilnej aerozolu bakteryjnego w analizowanej sali gimnastycznej. Przed 
rozpoczęciem zajęć sportowych stanowił on 30% całkowitego stężenia bakterii, 
natomiast w trakcie zajęć sportowych udział frakcji respirabilnej wzrastał do ponad 
80%. Analogiczną tendencję wzrostową udziału frakcji respirabilnej aerozolu 
bakteryjnego, podczas zajęć wychowania fizycznego zaobserwowano w trakcie 
badań prowadzonych w 2004 roku. Podczas pierwszej lekcji udział cząstek 
o średnicy <4,7 µm stanowił 60%, drugiej 76%, a w czasie trzeciej lekcji 
wychowania fizycznego stanowił 86% całkowitego stężenia bakterii [13]. 

4.2. Analiza jakościowa 

Szczegółowa analiza jakościowa flory bakteryjnej pozwoliła wyodrębnić 10 
gatunków bakterii (Tabela 2). Głównym składnikiem badanego bioaerozolu były 
ziarniaki Gram-dodatnie z rodzajów Micrococcus i Staphylococcus. Przed zajęciami, 
gdy w sali gimnastycznej nie było osób ćwiczących bakterie te stanowiły 34% 
całkowitego stężenia aerozolu bakteryjnego. W momencie, gdy trwały zajęcia 
sportowe procentowy udział ziarniaków Gram-dodatnich zwiększył się i stanowił 
81% całości mikroflory bakteryjnej.  

Tabela 2. Jakościowa charakterystyka aerozolu bakteryjnego występującego w sali gimnastycznej przed 

rozpoczęciem oraz w trakcie trwania zajęć sportowych 

Zidentyfikowane rodzaje/gatunki 

wyizolowanych bakterii 

Udział procentowy bakterii (%) 

w stosunku do całości flory bakteryjnej 

przed w trakcie 

Ziarniaki Gram-dodatnie: 34 81 

Micrococcus sp. 19 28 

Kocuria rosea 10 21 

Staphylococcus lentus 5 11 

Staphylococcus epidermidis n.i. 11 

Staphylococcus chromogens n.i. 10 

Pałeczki Gram-dodatnie tworzące endospory: 30 12 

Bacillus subtilis 18 7 

Bacillus cereus 12 3 

Bacillus mycoides n.i. 2 

Pałeczki Gram-dodatnie niezarodnikujące: 31 7 

Corynebacterium auris 17 4 

Corynebacterium striatum 14 n.i. 

Corynebacterium propinquum 14 3 

Pałeczki Gram-ujemne: 5 n.i. 

Pseudomonas sp. 5 n.i. 

Źródło: Opracowanie własne, gdzie n.i. nie zidentyfikowano  
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Podstawowym źródłem emisji tej grupy bakterii jest organizm ludzki, a obecność 

potencjalnych źródeł, czyli układu oddechowego i skóry człowieka, stanowi 

najbardziej prawdopodobną przyczynę wyraźnej ilościowej przewagi tychże bakterii 

nad pozostałymi składnikami mikroflory powietrza. Uzyskane wyniki są zgodne 

z danymi uzyskanymi w szkołach na terenie Lublina [14], Turcji [15], czy Korei [16]. 

Pozostałe gatunki bakterii (pałeczki Gram+ i Gram-) to w większości gatunki, 

których naturalnym środowiskiem bytowania jest woda i gleba. Ich obecność w sali 

gimnastycznej jest związana z wnoszeniem pyłu ze środowiska zewnętrznego oraz 

jego wtórnym unoszeniem na skutek aktywności fizycznej młodzieży [17-19]. 

5. Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stężeń bioaerozolu bakteryjnego 

w sali gimnastycznej w szkole ponadgimnazjalnej stwierdzono, że: 

 Poziom stężenia aerozolu bakteryjnego wzrastał podczas trwania zajęć sporto-

wych. W czasie, gdy w sali gimnastycznej nie znajdowały się osoby ćwiczące, 

stężenie bakterii kształtowało się na poziomie 415 jtk/m³, natomiast w trakcie 

zajęć sportowych stężenie wzrastało ponad dwukrotnie i wynosiło 875 jtk/m³; 

 Udział frakcji respirabilnej aerozolu bakteryjnego w sali gimnastycznej przed 

rozpoczęciem zajęć sportowych stanowił 30%, natomiast w trakcie zajęć 

sportowych udział frakcji respirabilnej wzrastał stanowiąc ponad 80% 

całkowitego stężenia aerozolu bakteryjnego; 

 Przeprowadzona identyfikacja aerozolu bakteryjnego wykazała, że w powietrzu 

sali gimnastycznej dominowały ziarniaki Gram-dodatnie z rodzajów 

Micrococcus i Staphylococcus; 

 Narażenie na bioaerozol występujący w sali gimnastycznej nie stanowi 

bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Jednakże długotrwała 

inhalacja mikroorganizmów może wywoływać negatywne skutki zdrowotne, 

szczególnie w grupie osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego; 

 Sposobem poprawy jakości mikrobiologicznej powietrza badanej sali gimna-

stycznej jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz intensywne wietrzenie 

sali pomiędzy kolejnymi lekcjami wychowania fizycznego. 
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Kształtowanie mikrobiologicznej jakości powietrza w szkolnej sali 

gimnastycznej na terenie województwa śląskiego 

Streszczenie  

Celem pracy było przedstawienie poziomów stężeń oraz identyfikacja aerozolu bakteryjnego 

występującego w sali gimnastycznej, znajdującej się w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie 

województwa śląskiego. Podczas badań próbki bioaerozolu pobierane były przy użyciu 6-stopniowego 

impaktora Andersena, ze średnicami odcięcia 7.0, 4.7, 3.3, 2.1, 1.1 i 0.65 µm (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, USA). Wyniki uzyskanych stężeń wskazują, że w trakcie zajęć sportowych następował 

wyraźny wzrost stężenia aerozolu bakteryjnego. Generalnie, gdy w sali gimnastycznej nie odbywały się 

zajęcia sportowe, stężenie bakterii kształtowało się na poziomie 10² jtk/m³, natomiast w trakcie lekcji 

wychowania fizycznego stężenie aerozolu bakteryjnego wzrastało ponad dwukrotnie. Zaobserwowano 

również wzrost udziału frakcji respirabilnej aerozolu bakteryjnego, który przed rozpoczęciem zajęć 

sportowych stanowił 30%, natomiast w trakcie zajęć wychowania fizycznego udział ten wzrastał, 

stanowiąc ponad 80% całkowitego stężenia bakterii. Przeprowadzono także identyfikację gatunkową 

wybranych próbek bioaerozolu, która wykazała, że w powietrzu badanej sali gimnastycznej 

dominowały ziarniaki Gram-dodatnie z rodzajów Micrococcus i Staphylococcus. Narażenie na aerozol 

bakteryjny w badanej sali gimnastycznej nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak 

długotrwała inhalacja bakterii w tym pomieszczeniu może spowodować niekorzystne skutki zdrowotne, 

zwłaszcza u osób wrażliwych na tego typu zanieczyszczenia powietrza. 
Słowa kluczowe: jakość powietrza wewnętrznego, bioaerozol bakteryjny, sala gimnastyczna, 

identyfikacja bakterii. 

Determining the microbiological air quality of the gymnastic hall, Silesian 

Voivodeship, Poland 

Abstract  

The purpose of this work was to present concentration levels and identification of bacterial aerosol 

occurring in the gymnastic hall, located in the one of the upper secondary school in the Silesia region. 

During studies, bioaerosol samples were collected using 6-stage Andersen impactor, with cut-off 

diameters of 7.0, 4.7, 3.3, 2.1, 1.1 and 0.65 μm (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). The 

results of the concentrations indicate that during sports activities there was a clear increase in the 

concentration of bacterial aerosol. Generally, if there were no sports activities in the gymnastic hall, the 

concentration of bacteria was at the level of 10² CFU/m³, while during the physical education lesson the 

concentration of bacterial aerosol increased more than twice. There was also an increase of the 

respirable fraction of bacterial aerosol, which before the start of sports activities accounted for 30%, 

while during physical education classes, this share increased, constituting over 80% of the total bacterial 

concentration. The identification of bacteria species was also carried out in selected samples, which 

showed that the dominant group of bacteria present in the indoor air of gymnastic hall were Gram-

positive cocci from the genera Micrococcus and Staphylococcus. Exposure to the bacterial aerosol in the 

sports hall doesn’t create an immediate risk of any health effects. However, a long-term inhalation of 

airborne bacteria in this environment can cause some adverse health effects, especially among persons 

sensitized to this type of air pollution. 

Keywords: indoor air quality (IAQ), bacterial bioaerosol, gymnastic hall, bacterial identification. 
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Psychiatria wczoraj i dziś.  

Zmiany w leczeniu psychiatrycznym  

a ewolucja opinii społecznej na temat psychiatrii 

1. Rys historyczny 

 Choroby psychiczne towarzyszą ludzkości od zawsze, jednak przez wieki 

zmieniało się podejście do osób chorych. W czasach najdawniejszych nadawano 

chorobom psychicznym cechy nadnaturalne, magiczne. Od medycyny antycznej  

– a szczególnie od prac przypisywanych przez wieki Hipokratesowi – rozpoczęło się 

poszukiwanie przyczyn chorób psychicznych w czynnikach biologicznych, 

cielesnych. Autorzy „Corpus Hippocraticum” jako pierwsi umieścili duszę, a z nią 

życie psychiczne człowieka, w mózgu. Tam też umiejscawiali ośrodek nadrzędny dla 

działania narządów zmysłów i układu ruchu. Jako pierwsi uważali oni, że życie 

psychiczne jest powiązane ze zdrowiem somatycznym organizmu, a także, co 

najważniejsze, odebrali chorobom psychicznym status sacrum, uznając tym samym, 

że można je leczyć.  

Kolejną epokę – średniowiecze – charakteryzował dualizm poglądów i postaw na 

choroby psychiczne. Z jednej strony, ze względu na przemożny wpływ Kościoła 

Rzymskokatolickiego, widziano w osobach chorych psychicznie opętanych bądź 

czarowników. Z powodu uprzedzeń, chorzy psychicznie byli nierzadko głodzeni, 

przetrzymywani w ciemnych pomieszczeniach, bici. Z drugiej strony, nie mało jest 

przykładów wprost przeciwnych. Dla przytoczenia tylko kilku – w Geel niedaleko 

Antwerpii otwarto placówkę będącą pierwowzorem środowiskowej formy pomocy 

psychiatrycznej. Także założyciel zakonu Bonifratrów, Jan Boży, po tym, jak 

w zakładzie dla umysłowo chorych zetknął się z nieludzkim traktowaniem 

pacjentów, obrał sobie za życiowy cel i misję, założonego przez siebie zakonu, 

pomoc osobom chorym. 

Czas narodzin nowożytnej psychiatrii naukowej przypada na przełom XIX i XX 

wieku, a za jej ojca uznaje się Philippe Pinela, francuskiego lekarza, który w 1792 

„uwolnił chorych z okowów”. Stworzony w 1810 Kodeks Napoleona jest pierwszym 

dokumentem prawnym, w którym pojawia się artykuł dotyczący niepoczytalności 

[1]. Na początek XIX wieku przypada też ukucie terminu „psychiatria” (z greckiego 

psychē – dusza, umysł, tchnienie życia i iatrós – lekarz, uzdrowiciel), użytego po raz 

pierwszy przez J.H. Reila, który był też twórcą pierwszego w Niemczech czasopisma 

poświęconego psychiatrii. W XIX wieku rozpoczął się intensywny rozwój 
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psychiatrii, a ilość powstałych kierunków w jej obrębie przekracza zakres niniejszej 

monografii. Prawdopodobnie najważniejszy dla przyszłości psychiatrii okazał się 

dokonany pod koniec XIX w. przełom, określany mianem „rewolucji psycho-

analitycznej”, który rozpoczął się od teorii Sigmunda Freuda dotyczących m.in. 

nieświadomości czy też niedocenianych wcześniej roli dzieciństwa i nieuświa-

damianych popędów, głównie seksualnych, w rozwoju psychopatologii. Kolejnym 

ważnym etapem w rozwoju psychiatrii było powstanie behawioryzmu – na rok 1913 

datuje się „manifest behawiorystyczny” J.B. Watsona. Od tego momentu aż do końca 

I połowy XX wieku w psychiatrii dominowały dwie koncepcje: psychodynamiczna 

i behawiorystyczna [2]. 

2. Status psychiatrii w oczach społeczeństwa i kadry lekarskiej 

Psychiatria pozostaje dziedziną z pogranicza nauk medycznych, humanistycznych 

i filozoficznych. Zarówno społeczeństwo, jak i media mają niejednokrotnie problem 

z rozróżnianiem trzech różnych zawodów związanych z opieką nad zdrowiem 

psychicznym: psychiatry, psychologa i psychoterapeuty. Psychiatria jest często 

postrzegana jako dyscyplina, której brakuje jasnego poczucia tożsamości i ściśle 

wytyczonego obszaru zainteresowań. Poza tym często podnoszone są pytania 

o naturę i pochodzenie chorób psychicznych, na które dalej nie ma jednoznacznej 

odpowiedzi. Wśród społeczeństwa kontrowersje budzi też efektywność różnych 

metod leczenia psychiatrycznego, a jeśli chodzi o pytania podnoszone względem 

samych psychiatrów – kwestia ochrony praw człowieka, rozsądnego dawkowania 

leków psychotropowych czy w końcu kwestia zachowania poufności i utrzymywania 

granic w relacjach lekarz-pacjent [3]. Psychiatrów, podobnie jak ich pacjentów, 

również dotykają krzywdzące bądź po prostu nieprawdziwe opinie i stereotypy. 

Klasyczny obraz psychiatry w oczach społeczeństwa to typ Sigmunda Freuda, 

starszy mężczyzna zajmujący się psychoanalizą, zwyczajowo z brodą, w okularach, 

elegancko ubrany i przenikliwie patrzący [4]. Według teorii Goffmanna psychiatrów 

dotyka stygmatyzacja wynikająca z samego faktu pracy z osobami chorymi 

psychicznie. Goffmann stworzył dla tego zjawiska pojęcie „courtesy stigma”, czyli 

w dosłownym tłumaczeniu – piętno udzielone. Jest to swego rodzaju dezaprobata 

publiczna, wywołana obcowaniem ze stygmatyzowaną grupą osób; w tym wypadku 

z chorymi psychicznie. Po zbadaniu opinii publicznej okazało się, że najczęstsze 

negatywne stereotypy dotyczące psychiatrów są następujące: 

 Psychiatra nie jest prawdziwym lekarzem; 

 Psychiatrzy w dużym stopniu polegają tylko i wyłącznie na lekach 

psychotropowych; 

 Lub odwrotnie, stosują psychoterapię, która trwa długo, jest kosztowna, jej 

skuteczność jest niedostatecznie potwierdzona naukowo, a efekty są wątpliwe; 

 Psychiatrzy sami cierpią na zaburzenia psychiczne [4]. 

Wydaje się więc, że opinia publiczna podzielona jest na osoby posiadające 

negatywną opinię o lekach psychotropowych a faworyzujące psychoterapię, oraz na 

mniej liczną grupę ludzi niewierzących w skuteczność podejścia psychotera-

peutycznego [4, 5]. Szczególnie częste są natomiast negatywne postawy wobec 

terapii elektrowstrząsowej (ECT), na przykład według badań australijskich tylko 7% 
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przebadanych osób uważało ECT za pomocną metodę leczniczą, podczas gdy 70% 

określiło ją jako szkodliwą [6].  

Co ciekawe, rozpowszechnienie się wiedzy o neurobiologicznych podstawach 

chorób psychicznych wydaje się w najlepszym wypadku nie mieć związku ze 

stygmatyzacją osób chorych psychicznie. Badania przeprowadzone na uniwersytecie 

Columbia, porównujące odpowiedzi respondentów z 1996 i 2006 roku, wykazały, że 

pomimo wzrostu procentowej liczby osób uważających np. że epizod ciężkiej 

depresji ma podłoże neurobiologiczne (z 54% w 1996 do 67% w 2006r.), dystans 

społeczny i poziom wyobrażonego zagrożenia ze strony chorych psychicznie nie 

uległy zmianie [7].  

Badania przeprowadzone na studentach medycyny wskazują, że co prawda opinia 

studentów na temat psychiatrii i wiedza o niej poprawia się po odbyciu zajęć 

klinicznych na oddziale psychiatrii, jednak nie przekłada się to istotnie na wzrost 

liczby studentów zainteresowanych poważnie specjalizacją z psychiatrii. Według 

badań australijskich liczba studentów „poważnie biorących pod uwagę” psychiatrię 

jako ścieżkę kariery wzrosła po odbyciu 8-tygodniowego stażu na oddziale 

psychiatrii z 4,6% do 10,5%. W tym samym badaniu tuż po odbytym stażu 

zaobserwowano spadek opinii negatywnych i stygmatyzujących odnośnie chorych 

psychicznie, jednak trend ten nie utrzymał się w badaniu kontrolnym po upływie 

pewnego czasu[8]. Wśród opinii negatywnych na temat psychiatrii pośród studentów 

medycyny i lekarzy rezydentów powtarzają się następujące: 

 Psychiatria nie ma wysokiego statusu pośród innych specjalizacji medycznych [8]; 

 Wybranie psychiatrii jako ścieżki kariery wiąże się z niezrozumieniem pośród 

rodziny i przyjaciół, którzy często uważają, że „istnieją lepsze możliwości 

wykorzystania dyplomu lekarza” [9, 10]; 

 Specjalizację z psychiatrii wybierają ludzie, którzy nie dostali się inną, 

wymarzoną specjalizację [10-12]; 

 Studenci interesujący się psychiatrią mogą być uważani za rówieśników jako 

„dziwni, osobliwi lub neurotyczni” [10-12]; 

 Według badań rumuńskich, 52% przebadanych rezydentów specjalizacji 

niepsychiatrycznych podało, że czuje się nieswojo w obecności pacjentów 

chorych psychicznie [10]. 

Z drugiej strony, studenci medycyny mają również wiele opinii pozytywnych 

odnośnie specjalizacji z psychiatrii: 

 Psychiatria obecnie gwałtownie się rozwija [10, 12]; 

 Uzasadnione i słuszne jest klasyfikowanie psychiatrii jako gałęzi medycyny  

[10, 12]; 

 Psychiatrzy są zwykle skuteczni w leczeniu chorób psychicznych [12]; 

 W ostatnim czasie nastąpił znaczący postęp w leczeniu chorób psychicznych [10]. 

Interesujące są wyniki badań skupiających się na zagadnieniu, jakie cechy 

charakteryzują studentów medycyny którzy wybierają specjalizację z psychiatrii jako 

ścieżkę kariery. Z badań tych wynika, że większe zainteresowanie psychiatrią 

wykazują studenci, którzy żyli z chorym psychicznie członkiem rodziny lub sami 

mieli kontakt z psychoterapią [9, 12]. Wydaje się też, studenci którzy wybierają 
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psychiatrię są stosunkowo bardziej empatyczni i mają większe umiejętności 

wyrażania się werbalnie [9].  

Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA) dostrzegając istnienie problemu 

stygmatyzacji psychiatrii i lekarzy psychiatrów, powołało w 2009 roku Grupę 

Roboczą której zadaniem było przeprowadzenie badania kwestionariuszowego 

mającego na celu ocenę opinii i zachowań wobec psychiatrów oraz przegląd 

istniejącej na ten temat literatury [13]. Przyjęty plan roboczy ma na celu obniżenie 

stygmatyzacji osób związanych z ochroną zdrowia psychicznego, a jego zalecenia to 

m.in.: określenie optymalnych sposobów postępowania w psychiatrii i dążenie do ich 

stosowania, nawiązanie i utrzymywanie dobrych relacji z mediami przez krajowe 

towarzystwa psychiatryczne, wprowadzenie zmian w programach studiów 

medycznych i kształcenia podyplomowego lekarzy przez krajowe organizacje 

psychiatryczne we współpracy z ośrodkami akademickimi etc. [5].  

3. Kontrowersyjne metody stosowane w psychiatrii XX wieku 

 W XX wieku rozwinęło się leczenie psychiatryczne metodami biologicznymi, 

z których większość do dziś budzi wiele kontrowersji. Wśród mnogości wykorzys-

tywanych metod na szczególną uwagę zasługują: leczenie drgawkowe, indukowane 

zarówno chemicznie jak i elektrycznie, leczenie gorączkowe, śpiączki insulinowe 

i psychochirurgia. Poniżej autorzy niniejszej monografii postarają się przybliżyć 

wymienione kontrowersyjne sposoby leczenia stosowane w XX wieku.  

3.1. Leczenie drgawkowe 

 Pierwszą zastosowaną do leczenia psychiatrycznego metodą opierającą się na 

korzystnym efekcie wywoływania u chorych (głównie na schizofrenię paranoidalną) 

napadów drgawek były indukowane chemicznie wstrząsy kamforowe , 

a następnie kardiazolowe . Obie terapie zostały wprowadzone przez węgierskiego 

lekarza L. Medunę. Wstrząsy kamforowe zastosowano po raz pierwszy w 1933 lub 

1934. Napad drgawkowy był wywoływany poprzez domięśniową iniekcję 10-40 ml 

25% roztworu kamfory w oliwie. Meduna zaobserwował poprawę u ok. 50% 

pacjentów poddanych terapii, jednak ze względu na trudny do określenia czas 

latencji od iniekcji, po jakim zaczynał się napad, zaczęto poszukiwać nowej, bardziej 

przewidywalnej metody indukcji drgawek. Ten sam lekarz w 1935 roku po raz 

pierwszy zastosował do indukcji drgawek kardiazol, antagonistę GABA. 

W porównaniu ze wstrząsami wywoływanymi kamforą, kardiazol mógł być 

podawany dożylnie w mniejszej ilości, a napad padaczkowy pojawiał się od razu bez 

okresu latencji. Większa była także zaobserwowana skuteczność metody 

kardiazolowej – nawet 80% w przypadku chorych na schizofrenię. Od 1946 r. 

zaczęto kojarzyć wstrząsy kardiazolowe z tzw. „fotoszokami”, czyli fotostymulacją, 

co wyniknęło z poczynionej obserwacji, że powtarzające się błyski świetlne obniżają 

próg drgawkowy, umożliwiając tym samym obniżenie wymaganej do indukcji 

drgawek dawki kardiazolu. Poważną wadą obu ww. metod był fakt, że nie 

wywoływały one niepamięci wstecznej. Pacjenci poddani tej metodzie pamiętali 

więc cały zabieg i nierzadko bardzo bali się kolejnego [14].  

 Terapia elektrowstrząsowa, jedyna terapia drgawkowa stosowana (w zmienionej 

formie) do dnia dzisiejszego, została zastosowana do leczenia schizofrenii przez 
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Biniego i Cerlettiego w 1938 roku [1, 2, 15]. Przed erą neuroleptyków elektro-

wstrząsy były szeroko stosowane w leczeniu chorób psychicznych, obecnie terapia 

elektrowstrząsowa jest stosowana w praktyce głównie w leczeniu depresji, choroby 

afektywnej dwubiegunowej (zarówno fazy manii jak i depresji) oraz schizofrenii, 

zwłaszcza katatonicznej [1, 16].  

Tabela 1. Porównanie przebiegu terapii elektrowstrząsowej w przeszłości (głównie w pierwszej połowie XX 

wieku, ale w praktyce jeszcze w latach 80.) i obecnie 

Elektrowstrząsy w przeszłości  Elektrowstrząsy obecnie 

Stosowane bez premedykacji ani leków 

zwiotczających mięśnie 

Pacjent jest znieczulany ogólnie, podaje się 

leki zwiotczające mięśnie 

Przy zabiegu obecny był lekarz psychiatra Przy zabiegu obecne są min. 3 osoby: lekarz 

psychiatra, anestezjolog, pielęgniarka 

Standardowa kuracja: 8-12 zabiegów Standardowa kuracja (Polska, 2005):  

5-15 zabiegów, zależnie od ośrodka 

Powikłania chirurgiczne: kompresyjne 

złamania kręgów, złamania kości długich, 

złamanie panewki stawu biodrowego, 

zwichnięcie żuchwy, zwichnięcia w stawie 

barkowym,  

Inne, częste powikłania: zaburzenia pamięci, 

krótkotrwały bezdech, zaburzenia czynności 

motorycznych 

Brak powikłań chirurgicznych. 

Inne, częste powikłania: przemijające 

zaburzenia pamięci 

Śmiertelność wg różnych źródeł:  

0,04-0,08% /0,08-1,1%  

Śmiertelność 0,002% 

Stosowane jako samodzielna metoda 

terapeutyczna 

Stosowane jako terapia dodana do 

farmakoterapii (tzw. add-on) 

Źródło: [1, 2, 17]  

W 1957 Krauz i wsp. wprowadzili kolejną chemiczną metodę indukcji drgawek: 

wstrząsy indoklonowe [2]. Indoklon, czyli eter heksafluorodwuetylu, podawany był 

głównie w formie wziewnej. W przeciwieństwie do ówczesnych elektrowstrząsów, nie 

powodował następczej sinicy i bezdechu ani powikłań chirurgicznych. Z czasem, po 

udoskonaleniu się metody terapii elektrowstrząsowej, wstrząsy indoklonowe zostały 

przez nią całkowicie wyparte. Ostatnie publikacje świadczące o ich stosowaniu datuje się 

na I połowę lat 70. XX wieku [14].  

3.2. Leczenie gorączkowe 

Opracowane przez austriackiego psychiatrę Juliusa Wagnera von Jauregga. 

Ograniczało się do leczenia porażenia postępującego i innych zaburzeń powstałych 

na tle trzeciorzędowej kiły ośrodkowego układu nerwowego. Leczenie gorączkowe 

opierało się na zarażaniu pacjenta malarią, która wywoływała napady gorączki. Po 

serii 8-12 napadów podawano chinidynę, lek przeciwmalaryczny [2, 14].  
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3.3. Śpiączki insulinowe 

 Terapia zastosowana po raz pierwszy przez Polaka, neuropsychologa Manfreda J. 

Sakela w roku 1927. Chory był wprowadzany w stan śpiączki hipoglikemicznej, 

a następnie utrzymywany w nim za pomocą wzrastających dawek insuliny. Śpiączkę 

indukowało się zwykle stopniowo, podając przez kilka tygodni coraz wyższe dawki 

insuliny aż do osiągnięcia śpiączki – zwykle następowało to przy dawce insuliny 80-

200j. podawanych domięśniowo. Jednakże dokładne dawki insuliny, a także 

głębokość i czas trwania śpiączki ustalał lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Śmiertelność (stan na 1988 r.) wynosiła aż 0,5% i najczęściej była wywołana 

przedłużoną śpiączką, z której pacjent nie budził się pomimo dożołądkowego, 

a następnie dożylnego wlewu glukozy. Wstrząsy insulinowe zostały wyparte dopiero 

przez wprowadzenie na rynek leków neuroleptycznych [2,14]. 

3.4. Psychochirurgia 

Psychochirurgią określa się leczenie zaburzeń psychicznych za pomocą metod 

neurochirurgicznych. Historia psychochirurgii zaczęła się de facto w 1935 roku od 

niesławnej i dawno zarzuconej leukotomii. Metoda ta opierała się na przerwaniu 

włókien istoty białej , łączących korę płatów czołowych z resztą mózgu, za pomocą 

urządzenia zwanego leukotomem. Jej twórcą był Antonio Egas Moniz, który w 1949 

otrzymał Nagrodę Nobla za „odkrycie terapeutycznej wartości leukotomii 

w wybranych psychozach” [18]. Niestety, oprócz tego, że lobotomia istotnie leczyła 

cierpiących na schizofrenię pacjentów z objawów ich choroby, pozostawiała ich też 

z nieodwracalnie zmienioną osobowością. O stopniu szkodliwości tej metody niech 

świadczy fakt, że pacjentów po przebytej leukotomii określano takimi mianami jak 

„umysłowi inwalidzi” czy „śliniące się zombie” [19]. Leukotomię, podobnie jak 

wiele innych ówczesnych metod psychiatrycznych, wyparły dopiero wprowadzone 

na rynek neuroleptyki w połowie XX wieku (lata 50.-60.) [2, 18, 19].  

Obecnie stosowane zabiegi psychochirurgiczne są znacznie bardziej oszczę-

dzające, dodatkowo wymagana jest do ich przeprowadzenia nie tylko świadoma 

zgoda pacjenta ale zwykle także zgoda lokalnej komisji bioetycznej (w Polsce 

istnieje specjalna Komisja ds. Psychochirurgii). Omówienie wszystkich stosowanych 

obecnie metod psychochirurgicznych przekracza ramy niniejszej monografii. 

Ograniczając się zatem do krótkiego ich wypisania, najczęściej stosuje się techniki 

ablacyjne, polegające na przecięciu określonej okolicy mózgu poprzez zastosowanie 

wysokiej temperatury, a także metody neurostymulacyjne (np. stymulację nerwu 

błędnego, głęboką stymulację mózgu) [1].  

3.5. Narkoanaliza 

 Wymieniona w podręczniku psychiatrii z 1988 roku narkoanaliza polegała na 

dożylnym podaniu badanemu szybko działającego środka nasennego, najczęściej 

amobarbitalu sodu, co powodowało wprowadzenie go w stan oszołomienia 

połączony z usunięciem zahamowań. Metoda ta była niekiedy stosowana w celach 

diagnostycznych, do poszerzenia wywiadu o treść przeżyć zatajanych lub nie w pełni 

uświadamianych i stosowano ją m.in. u chorych na zaburzenia nerwicowe [2].  
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4. Cel badania 

W niniejszej pracy skupiono się głównie na postrzeganiu terapii elektrowstrząsowej 
przez osoby zawodowo związane z medycyną – lekarzy (o specjalnościach innych niż 
psychiatria), pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz 
psychologów. Celem badania było zbadanie stosunku pracowników ochrony zdrowia 
do niefarmakologicznych metod stosowanych w psychiatrii. Ponieważ w Polsce 
przeprowadza się ciągle bardzo mało operacji psychochirurgicznych w poniższej pracy 
skupiono się głównie na terapii elektrowstrząsowej. 

5. Materiały i metody 

W okresie od października 2017 roku do stycznia 2018 roku przeprowadzono 
badania kwestionariuszowe na pracownikach ochrony zdrowia zatrudnionych 
w różnych placówkach na terenie województwa śląskiego. Kwestionariusz składał 
się z 25 pytań dotyczących danych personalnych (płeć, wiek, staż pracy, 
wykonywany zawód) oraz z pytań dotyczących terapii elektrowstrząsowej. Wyniki 
poddano analizie z użyciem progamu Microsoft Excel oraz Statistica. 

6. Wyniki  

Badaniu poddano 150 osób, w pełni wypełnione kwestionariusze otrzymano od 
131 osób (wskaźnik odpowiedzi 87,3 %). 91,6 % stanowiły kobiety, średnia wieku 
wynosiła 28,21 lat(+/- 10,28). Tylko 4,5 % ankietowanych osób nigdy nie słyszało 
o elektrowstrząsach. Na potrzeby niniejszej monografii podzielono ankietowanych 
na tych, którzy dowiedzieli się o EW (elektrowstrząsach) podczas zajęć dydaktycz-
nych (61,60%) oraz osoby, które swoją wiedzę czerpały z innych źródeł. Zbadano 
wpływ źródła wiedzy na pogląd o skuteczności EW jako metody terapeutycznej oraz 
wpływ na gotowość do wyrażenia zgody gdyby zaistniała konieczność przepro-
wadzenia takiego zabiegu. Wyniki ilustrują tabele nr 2 oraz nr 3. 

Tabela 2. Wpływ źródła wiedzy o EW na ocenę skuteczności metody 

Źródło wiedzy – zajęcia dydaktyczne Liczba osób Procent 

Brak dowodów na skuteczność metody 13 16,88% 

Metoda nieskuteczna 2 2,60% 

Metoda skuteczna  61 79,22% 

Brak odpowiedzi 1 1,30% 

SUMA 77 100% 

      

Źródło wiedzy – inne niż zajęcia dydaktyczne Liczba osób Procent 

Brak dowodów na skuteczność metody 11 21,15% 

Metoda nieskuteczna 6 11,54% 

Metoda skuteczna  34 65,38% 

Brak odpowiedzi 1 1,92% 

SUMA 52 100,00% 

Statystyka chi2 3.0613   

p-value 0.080175   

WYNIK Brak istotnych różnic 

 Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Wpływ źródła wiedzy na zgodę na ewentualny zabieg 

Źródło wiedzy – zajęcia dydaktyczne Liczba osób Procent 

Zgoda na ewentualny zabieg 58 75,32% 

Brak zgody na ewentualny zabieg 19 24,68% 

SUMA 77 1 

      

Źródło wiedzy – inne niż zajęcia dydaktyczne Liczba osób Procent 

Zgoda na ewentualny zabieg 27 57,45% 

Brak zgody na ewentualny zabieg 20 42,55% 

SUMA 47 100% 

   

Statystyka chi2 4.3267   

p-value 0,037519   

WYNIK Istotne statystycznie różnice  

Źródło: opracowanie własne 

Kolejnym badanym aspektem były czynniki (to czy pacjent pozostaje świadomy 
podczas zabiegu, czy odczuwa ból, czy konieczne jest stosowanie pasów 
insulinowych) które wpływają na gotowość do wyrażenia zgody. Wyniki ilustruje 
zbiorcza tabela nr 4. 

Tabela 4. Analiza czynników wpływających na wyrażenie zgody na ewentualny zabieg 

Czy pacjent pozostaje świadomy podczas 
zabiegu? 

Zgoda na 
ewentualny zabieg 

Brak zgody na 
ewentualny zabieg 

Świadomy 16 19 

Nieświadomy 72 20 

SUMA 88 39 

Statystyka chi2 12,6219   

p-value 0,00381   

WYNIK Istotne statystycznie różnice  

Czy pacjent podczas zabiegu odczuwa ból? Zgoda na 
ewentualny zabieg 

Brak zgody na 
ewentualny zabieg 

Odczuwa ból 2 10 

Nie odczuwa bólu 86 29 

SUMA 88 39 

Statystyka chi2 17.2475   

p-value 0.000033   

WYNIK Istotne statystycznie różnice  

Czy istnieje konieczność stosowania pasów 
insulinowych podczas zabiegu? 

Zgoda na 
ewentualny zabieg 

Brak zgody na 
ewentualny zabieg 

Tak 24 18 

Nie 62 19 

SUMA 86 37 

Statystyka chi2 4.9495   

p-value 0.026099   

WYNIK Istotne statystycznie różnice  

Źródło: opracowanie własne 
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7. Wnioski 

Jak wynika z analiz źródło wiedzy na temat elektrowstrząsów nie wpływa na 

ocenę skuteczności, natomiast istnieje istotna statystycznie zależność w przypadku 

podejmowania decyzji o zgodzie na ewentualny zabieg. Osoby które swoją wiedzę 

czerpią z rzetelnego źródła częściej przyznają, że jeśli wystąpiłaby taka konieczność 

to zgodziłyby się na elektrowstrząsy. Respondenci którzy uważali, że pacjent 

podczas zabiegu pozostaje nieświadomy częściej wyrażali zgodę na ewentualny 

zabieg, podobnie u osób, które uważały, że pacjent nie odczuwa bólu i nie wymaga 

zastosowania pasów insulinowych. Pełniejsza wiedza na temat elektrowstrząsów 

wiążę się z większą gotowością do wyrażenia zgody na ewentualny zabieg.  

8. Podsumowanie 

Psychiatria jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny obfitującą 

w nowoczesne formy terapii. Ciągle jednak zarówno chorzy jak i lekarze psychiatrzy 

muszą się zmagać ze stygmatyzacją społeczną. Negatywny obraz psychiatrii często 

wynika z mylnych przekonań na temat stosowanych metod. Dobrym przykładem są 

tutaj elektrowstrząsy, które były przedmiotem badań przedstawionych powyżej. 

Wraz ze wzrostem wiedzy na temat danej metody maleją obawy związane z jej 

stosowaniem. Należy zatem podjąć kompleksowe działania służące popularyzacji 

psychiatrii, a w szczególności metod niefarmakologicznych.  
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Psychiatria wczoraj i dziś. Zmiany w leczeniu psychiatrycznym a ewolucja 

opinii społecznej na temat psychiatrii 

Streszczenie 

Wstęp: Psychiatria jest wciąż postrzegana jako nauka z pogranicza nauk medycznych, filozoficznych 

i humanistycznych. Chociaż od wprowadzenia do psychiatrii farmakoterapii minęło ponad pół wieku, 

leczenie psychiatryczne do dzisiaj wiąże się ze stygmatyzacją i wykluczeniem. Kontrowersje istnieją 

także pośród personelu medycznego. 

Cel: Celem pracy było określenie poziomu wiedzy, a także zbadanie opinii personelu medycznego na 

temat skuteczności wybranych form terapii stosowanych w psychiatrii. 

Materiały i metody: Od października 2017 do lutego 2018 roku przeprowadzono badanie kwestio-

nariuszowe wśród personelu medycznego. Kwestionariusz składał się z pytań dotyczących szacowanego 

poziomu skuteczności terapii elektrowstrząsowej (EW). Osoby biorące udział w badaniu zostały także 

zapytane, czy wyraziłyby zgodę na przeprowadzenie EW u nich samych oraz u bliskich im osób. 

Następnie wykonano analizę statystyczną z użyciem programów MS Excel i Statistica 12. Zastosowano 

następujące testy statystyczne: test Shapiro-Wilka i test chi-kwadrat. 

Wyniki: Uzyskano odpowiedź od 150 osób pracujących w ochronie zdrowia (wskaźnik odpowiedzi 

81,3%). 25% przebadanych uważało, że EW jest metodą nieskuteczną. Tylko 68% respondentów 

zgodziło się ze stwierdzeniem, że w razie konieczności poddaliby się terapii elektrowstrząsowej, 

podczas gdy 66% wyraziłoby zgodę na przeprowadzenie EW u bliskiej osoby. 

Wnioski: Personel medyczny, podobnie jak większość społeczeństwa, posiada fragmentaryczną wiedzę 

z zakresu psychiatrii, co prowadzi do negatywnej oceny tej dziedziny nauki i nieufności do stosowanych 

w niej metod. Celem na przyszłość powinna być zmiana opinii społecznej i wzbudzenie 

w społeczeństwie zaufania do psychiatrii jako dziedziny medycyny opartej na faktach. 

Słowa kluczowe: psychiatria, kontrowersje, personel medyczny. 
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Psychiatry in the past and today. Changes in psychiatric treatment versus 

evolution of public opinion on psychiatry 

Abstract 

Introduction: Psychiatry is still considered a borderline branch of medicine, related not only to biology 

but to humanism and philosophy as well. Although half a century has passed since the introduction of 

first psychiatric drugs, psychiatric treatment is still intertwined with stigma and social exclusion. 

Controversies are also present among health care professionals. 

Aim of the study: Aim of the study was to evaluate the level of knowledge and to investigate opinions 

about the effectiveness of chosen forms of psychiatric therapy in health care professionals. 

Material and methods: Between October 2017 and February 2018, a survey in paper form was carried 

on workers of different health care sectors. The medical professionals who subjected to our study were 

asked to fulfill a personal questionnaire concerning the effectiveness of electroconvulsive therapy 

(ECT). Subsequently, a statistical analysis of the results was conducted by means of computer 

programs: MS Excel and Statistica 12. Following statistical tests were used: a Shapiro-Wilk test of 

normality, a chi-squared test. 

Results: The answers were obtained from 150 medical professionals (response rate 81,3%). 21% of 

subjects presumed that ECT is no longer performed in today’s psychiatry. 25% believed the method is 

ineffective. Only 68% of surveyed medical professionals stated they would consent to ECT themselves, 

whereas 66% would agree for this therapy to be performed on their close relatives, if necessary. 

Conclusions: Health care professionals, as well as the majority of population, possess fragmented 

knowledge regarding psychiatry. That leads to the negative judgement on this medical discipline and 

generates mistrust of methods used in psychiatric treatment. Therefore, the aim for the future shall be 

changing social opinion and fostering trust in psychiatry as a branch of evidence-based medicine. 

Keywords: psychiatry, controversies, health care professionals. 
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