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Anita Stanjek-Cichoracka
1
 

Koronawirusy – charakterystyka wybranych ludzkich 

wirusów z rodziny Coronaviridae 

1. Wstęp 

Pierwsze doniesienia o ludzkich koronawirusach pochodzą z lat 60. XX wieku. 

Wyizolowano i opisano wtedy dwa patogenne dla człowieka i nietoperzy szczepy – 

HCoV-229E oraz HCoV-OC43, które powodowały u ludzi schorzenia układu 

oddechowego [1-3]. Przez wiele lat pozostawały one jedynymi przedstawicielami 

rodzaju zdolnymi zakażać ludzi. Dopiero początek XXI wieku przyniósł światu 

epidemię choroby wywołanej przez nieznany wcześniej, wysoce zakaźny gatunek 

koronawirusa. Został on nazwany od nazwy zespołu chorobowego wirusem SARS 

(ang. Severe Acute Respiratory Syndrome). W 2012 roku pojawił się niezwykle groźny 

wirus, był nim MERS (ang. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus),  

a w 2019 roku ostatni, ale najbardziej i najłatwiej przenoszony koronawirus,  

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) [1]. 

2. Budowa koronawirusów 

Nazwa „koronawirus” pochodzi od specyficznego wyglądu wirusów należących do 

rodziny Coronaviridae. W obrazie z mikroskopu elektronowego przypominają one 

koronę słoneczną. Wirusy te posiadają osłonkę, na powierzchni której obecne są 

wypustki tworzące tzw. koronę. Osłonka ta jest zbudowana z podwójnej warstwy 

lipidowej, wywodzącej się z błony komórkowej i błon retikulum cytoplazmatycznego 

zakażonej komórki oraz białek kodowanych przez wirus [1, 4]. 

 Ludzkie koronawirusy zawierają jednoniciowy RNA o dodatniej polarności. 

Posiadają one najdłuższy genom wśród wirusów RNA – jest to 27000 do 30000 

nukleotydów. Około 60% RNA od końca 5’ stanowi region genetyczny (ORF1a/1b), 

który koduje białka odpowiedzialne m.in. za procesy replikacji. Pozostałą część 

genomu stanowią geny, które są odpowiedzialne za kodowanie czterech białek 

strukturalnych:  

1. Białko N (białko nukleokapsydu) – odpowiedzialne za ochronę RNA i udział 

w replikacji koronawirusa, a także modyfikacje procesów komórkowych. 

2. Białko E (osłonkowe) – odpowiedzialne m.in. za tworzenie wirionów. 

3. Białko M (membranowe) – jest głównym białkiem tworzącym macierz wirusa. 

4. Białko S (glikoproteina powierzchniowa) – odpowiada za oddziaływanie 

z receptorem znajdującym się na powierzchni komórek [5, 6]. 

Czasami w genomie koronawirusa rozpoznawane są także regiony kodujące białko 

HE (ang. Hemagglutinin esterase). Jego funkcją jest oddziaływanie z komórką gospo-

darza. Posiada ono aktywność esterazy acetylowej, zwiększając tym samym patogen-

ność wirusa i jego wnikanie do komórki. 

                                                                   
1 anita.stanjek@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl. 
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Głównym czynnikiem wirulencji koronawirusów jest białko S, które tworzy 

wypustki (kolce) w lipidowej osłonce tych wirusów. Umożliwiają one przyłączenie do 

odpowiedniego receptora, a następnie fuzję lub endocytozę do komórki gospodarza. 

Następnie dochodzi do namnażania cząstek wirusa w zainfekowanej komórce, które są 

ostatecznie wydzielane z komórki na drodze egzocytozy [3, 5, 7]. 

3. Koronawirusy znane i mniej znane 

3.1. Rodzaje koronowirusów 

Koronawirusy są szeroko rozpowszechnione wśród zwierząt: gadów, ptaków 

i ssaków, u których wywołują liczne choroby układu pokarmowego, nerwowego, 

a przede wszystkim oddechowego. Prawdopodobnie wszystkie ludzkie koronawirusy 

pochodzą od zwierząt, stąd nazwanie ich wirusami zoonotycznymi. Do zakażania 

człowieka dochodzi po przełamaniu bariery międzygatunkowej. Jest to możliwe po 

zajściu pewnych mutacji, które najczęściej dotyczą regionu kodującego białko S. 

Na podstawie różnic serologicznych, a także podobieństw filogenetycznych wy-

odrębniono cztery rodzaje koronawirusów: alfa, beta, delta i gamma. Wirusy z rodzaju 

alfa i beta powodują zakażenia różnych gatunków ssaków. Stanowią one również 

główne zagrożenie dla człowieka [5, 8, 9]. Naturalnym rezerwuarem większości 

ludzkich koronawirusów są nietoperze [1]. 

Dotychczas 7 gatunków koronawirusów przełamało barierę międzygatunkową: 

 ludzki koronawirus 229E (HCoV-229E) – alfa-koronawirus; 

 ludzki koronawirus OC43 (HCoV-OC43) – beta-koronawirus; 

 ludzki koronawirus NL63 (HCoV-NL63, początkowo znany jako wirus New 

Haven) – alfa-koronawirus; 

 ludzki koronawirus HKU1 (HCoV-HKU1) – beta-koronawirus;  

 ludzki wirus SARS-CoV(-1) (SARS-CoV Urbani) – beta-koronawirus; 

 ludzki koronawirus MERS (MERS-CoV, także: HCoV-EMC/2012, ludzki beta-

koronawirus 2c EMC/2012) – beta-koronawirus; 

 ludzki koronawirus SARS-CoV-2 (początkowo 2019-nCoV) – beta-koronawirus 

[5, 10]. 

Pierwsze cztery wirusy odpowiadają za powszechnie występujące zakażenia, które 

ograniczają się zwykle do górnych dróg oddechowych i stanowią około 10-15% 

wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych.  

Koronawirusy działają cytolitycznie na urzęsione komórki nabłonkowe górnych 

dróg oddechowych, prowadząc do upośledzenia ich funkcji. 

Koronawirusy szerzą się przede wszystkim drogą kropelkową jako aerozole, które 

unoszą się w powietrzu np. po kichnięciu, a także po kontakcie zanieczyszczonych 

dłoni z błonami śluzowymi, np. w nosie lub w jamie ustnej. Choroby wywołane przez 

te wirusy są podobne do przeziębienia, a okres ich wylęgania trwa zwykle około 3 dni. 

Infekcje dotyczą głównie dzieci i pojawiają się sezonowo, w okresie od późnej jesieni 

do wiosny. Zazwyczaj jeden szczep koronawirusa staje się przyczyną ogniska epidemii. 

Najbardziej groźne dla człowieka są trzy ostatnie koronawirusy: SARS-CoV-1, 

MERS-CoV oraz SARS CoV-2. 

Wirusy te, po wniknięciu do organizmu, namnażają się w błonie śluzowej nosa, 

nabłonku tchawicy oraz w komórkach pęcherzyków płucnych, wywołując stan zapalny 
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w drogach oddechowych. Podstawowym miejscem ich lokalizacji jest nabłonek pęche-

rzyków płucnych. Za możliwość infekowania kolejnych komórek odpowiada białko S. 

Glikoproteina S składa się z podjednostki N-terminalnej – S1 oraz S2 na końcu C – 

zakotwiczonej w błonie. Podjednostka S1 odpowiada za rozpoznanie receptorów 

gospodarza i charakteryzuje się znaczną zmiennością [4]. 

Białko S, wiążąc się z receptorami na komórkach docelowych, indukuje endocytozę 

cząsteczki wirionu, a następnie katalizuje fuzję pomiędzy błonami gospodarza i otoczką 

wirusa, umożliwiając penetrację genomu wirusa do cytoplazmy gospodarza [4]. 

Obecność wirusów stwierdzono w wydzielinach z dróg oddechowych, w moczu, 

kale, ślinie oraz surowicy chorych (na późniejszym etapie choroby). Występowanie 

tych koronawirusów w kale oraz stwierdzenie ich dużej ilości w ślinie, nie wyklucza 

możliwości transmisji zakażenia drogą fekalno-oralną [5]. 

Objawy kliniczne, które rozwijają się na skutek zakażenia powszechnie występują-

cymi koronawirusami są niespecyficzne [5, 11]. 

Przebieg zakażenia koronawirusami jest zwykle dwufazowy. W pierwszej, kilku-

dniowej fazie charakterystyczny jest wzrost gorączki i objawy grypopodobne, takie 

jak: dreszcze, bóle mięśni, suchy kaszel, czasem biegunka. 

W drugiej fazie bardzo szybko rozwija się zapalenie płuc i hipoksemia, co jest skut-

kiem bezpośredniego uszkodzenia nabłonka pęcherzyków płucnych. Uszkodzenie pęche-

rzyków płucnych i nagromadzenie się wydzieliny w drzewie oskrzelowym powoduje 

ostrą niewydolność oddechową. W skrajnych przypadkach dochodzi do krwawień, 

licznych zatorów, obrzęku płuc, tworzenia błon szklistych, a jeśli ten proces utrzymuje 

się dłużej, to rozwija się ostre włóknienie płuc. Przebieg zakażenia u dzieci w porów-

naniu z dorosłymi zazwyczaj bywa łagodny [5]. 

3.2. SARS-CoV-1 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) 

Wirus SARS-CoV(-1) (SARS, SARS-CoV-1, SARS-CoV) to koronawirus, będący 

czynnikiem etiologicznym rozwoju zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 

(ang. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS). Wirus SARS-CoV(-1) był 

pierwszym groźnym i łatwo rozprzestrzeniającym się patogenem, który pojawił się 

w XXI wieku. 

Epidemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV(-1) trwała w latach 2002-

2003. Od listopada 2002 r. do lipca 2003 r., choroba znana jako zespół ciężkiej ostrej 

niewydolności oddechowej (SARS), rozprzestrzeniła się z Chin do 29 krajów. 

W tym czasie do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgłoszono ogółem 8096 

przypadków. Liczba ta nie odzwierciedla jednak w pełni wielkości epidemii SARS. 

Jedną z przyczyn jest brak dostępu do informacji na temat zachorowań w pierwszym 

okresie epidemii. 

Z powodu infekcji koronawirusem SARS-CoV(-1) zmarły 774 osoby, co stanowi 

9,6% zakażonych. Większość przypadków zakażeń miała miejsce w Azji. Większość 

pacjentów z SARS-CoV(-1) to wcześniej zdrowe osoby dorosłe w wieku 25-70 lat [4, 5]. 

W łańcuchu transmisji zakażenia wirusem SARS-CoV(-1) istotną rolę odegrał 

łaskun palmowy, stanowiący przysmak kuchni chińskiej [12]. 

SARS-CoV(-1) ma duży genom (29 727 zasad), który stanowi jednoniciowe RNA 

o dodatniej polarności. Podjednostka S1 wirusa SARS-CoV-1, zawiera domenę wiążącą 

receptor błonowy typu I – ACE2 (konwertaza angiotensyny 2). Następnie dochodzi do 
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fuzji między błonami wirusa i komórki, dzięki aktywności S2 oraz powstającymi 

cząsteczkami nazywanymi peptydami fuzyjnymi [4, 13]. 

Czas inkubacji SARS-CoV-1 to 2-7 dni, ale może trwać nawet 10 dni. Współ-

czynnik reprodukcji (R0) tego wirusa wynosi 3,5. Współczynnik reprodukcji wirusa to 

średnia liczba osób, którym jedna zarażona osoba przekaże wirusa. Kluczową 

wartością dla wskaźnika reprodukcyjnego R jest liczba 1. Wartość R wyższa od 1 

oznacza, że epidemia się rozwija, natomiast gdy wartość R spada poniżej 1, jest to 

znak, że epidemia zaczyna hamować [5, 14]. 

Od maja 2005 r. nie zgłoszono nowych przypadków zachorowania na SARS-CoV-1 

[5, 15, 16]. 

3.3. MERS Co-V (ang. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) 

Koronawirus MERS-CoV wywołuje ostrą zakaźną chorobę nazywaną blisko-

wschodnim zespołem niewydolności oddechowej (ang. Middle East Respiratory 

Syndrome, MERS). 

Zakażenie koronawirusem MERS-CoV może manifestować się w różny sposób, 

począwszy od ciężkich, podobnych do SARS objawów, takich jak zespół ostrej 

niewydolności oddechowej, poprzez zachorowania o lżejszym przebiegu, aż do zakażeń 

bezobjawowych. 

MERS-CoV to wirus odzwierzęcy. Naturalnym gospodarzem i rezerwuarem tego 

wirusa, podobnie jak w przypadku wirusów SARS, są nietoperze, jednak pośrednim 

gospodarzem są wielbłądy. 

Badania wykazały, że wirus podobny do MERS-CoV od lat powoduje zakażenia 

i zachorowania wielbłądów. MERS-CoV został zidentyfikowany u wielbłądów dro-

maderów w kilku krajach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej [17]. 

Białko S MERS-CoV w domenie C-terminalnej odpowiadającej za wiązanie recep-

tora posiada fragment zbudowany z ok. 240 aminokwasów. Jest to tzw. domena wiążąca 

receptor, RBD. Rozpoznaje ona jednak inny receptor typu I: CD26 (dipeptydylo-

peptydaza 4, DPP4). 

Receptor CD26 występuje w nabłonku dolnych dróg oddechowych oraz na komór-

kach śródbłonka, makrofagach tkankowych i nabłonku innych narządów: nerek, jelita, 

wątroby i grasicy [4, 18]. 

Do zakażenia MERS-CoV może dojść poprzez spożycie skażonych niepastery-

zowanych produktów (np. mleka) oraz bezpośredni kontakt z chorym wielbłądem. 

Wirus może znajdować się w wydzielinie dróg oddechowych, kale, moczu oraz 

w mleku zakażonych zwierząt. Kontakt z tymi wydzielinami może spowodować prze-

niesienie zakażenia.  

Okres inkubacji MERS-CoV wynosi 2-15 dni, najczęściej 5,2 dnia, ale jego trans-

misja jest mało wydajna i wymaga długotrwałego kontaktu z zakażoną osobą [5, 19]. 

Współczynnik reprodukcji dla MERS-CoV wynosi < 1 ze znaczną niejedno-

rodnością. Niedawno przeprowadzona analiza 11 ognisk MERS związanych z opieką 

zdrowotną wykazała, że na początku epidemii liczba R0 wahała się od 1,0 do 5,7 

i zmniejszała się do < 1 w ciągu 2-6 tygodni. 

W przypadku epidemii MERS wystąpiły dwa ogniska zakażeń: 

 w 2012 roku na Bliskim Wschodzie; 
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 w 2015 roku w Korei Południowej. 

Od 2012 roku do dziś potwierdzono 2562 przypadków MERS na całym świecie, 

z czego 881 zakończyło się zgonem pacjenta.  

Zachorowania obserwowane były i są nadal w 27 krajach na całym świecie, ale 

ponad 80% występuje na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Arabii Saudyjskiej, 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Katarze, Omanie.  

Ostatnie 9 przypadków odnotowano w maju 2020 roku na Bliskim Wschodzie [5, 20]. 

Obraz kliniczny zakażenia MERS-CoV jest zróżnicowany, od bezobjawowego do 

szybko postępującej choroby układu oddechowego i śmierci. U około 20-50% obser-

wowano bezobjawowy lub łagodny przebieg zakażenia. U osób z chorobami współ-

istniejącymi, takimi jak: otyłość, cukrzyca lub niewydolność nerek, przebieg zakażenia 

był ciężki i zakończony zwykle hospitalizacją. 

Początkowe objawy podobnie jak w przypadku zakażenia wirusami SARS mogą 

być niespecyficzne. Zmiany płucne o charakterze śródmiąższowego zapalenia płuc są 

wynikiem uszkodzenia pęcherzyków płucnych i obrzęku płuc co może doprowadzić do 

zespołu ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego i niewydolności 

wielonarządowej zakończonej śmiercią [5, 21]. 

3.4. SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 

Pierwsze przypadki infekcji SARS-CoV-2 zgłoszono oficjalnie w grudniu 2019 

roku. Rozpoznano wtedy zapalenie płuc o nieznanej etiologii, chociaż niektórzy twier-

dzą, że podobne przypadki zachorowań miały miejsce znacznie wcześniej.  

Za źródło pandemii COVID-19 uważa się targ ze zwierzętami oraz owocami morza 

w chińskim mieście Wuhan, ponieważ większość zakażonych osób miała bezpośredni 

z nim związek. 

Wirus SARS-CoV-2 pochodzi od nietoperzy. Nie znany jest jednak nosiciel pośredni.  

Odkryto, że wirus ten jest blisko spokrewniony z ludzkimi koronawirusami SARS-

CoV(-1) oraz MERS-CoV. Ostatecznie wirusa nazwano SARS-CoV-2 i tym samym 

został on siódmym ludzkim koronawirusem.  

Analiza pełnej długości sekwencji genomu wykazała, że SARS-CoV-2 jest podobny 

do koronawirusa SARS-CoV(-1) i wykorzystuje ten sam receptor do wniknięcia do 

komórki gospodarza, czyli konwertazę angiotensyny 2 (ACE2). Budowa SARS-CoV-2, 

jest podobna do pozostałych koronawirusów.  

Około 60% RNA od końca 5’ stanowi region genetyczny, który koduje białka wiru-

sowe odpowiedzialne za jego replikację. ORF1a/ORF1b kodują polipeptyd, który jest 

cięty na niestrukturalne białka wirusa (Nsp1-16). Tworzą one kompleks replikazo-

transkryptazy (RTC) niezbędny w procesie replikacyjnym [4, 5, 22, 23]. 

Budowa glikoproteiny S SARS-CoV-2 różni się od analogicznej struktury wystę-

pującej u innych znanych koronawirusów i potencjalnie może mieć wpływ na zwięk-

szenie tropizmu patogenu do komórek docelowych oraz na jego wirulencję [23]. 

Koronawirus SARS-CoV-2 wykazuje tropizm do komórek nabłonkowych, które 

znajdują się przede wszystkim w drogach oddechowych oraz w układzie pokarmowym, 

w tym na komórkach pęcherzyków płucnych typu II, nabłonka jamy ustnej, przełyku, 

jelita krętego, dróg moczowych oraz komórkach mięśnia sercowego i kanalików 

proksymalnych nerek [24]. 
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Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 może być bardzo zróżnicowany – od bezobjawo-

wego po bardzo ciężki stan, zagrażający życiu pacjenta. Szacuje się, że nawet około 

80% przypadków zakażenia przebiega łagodnie i nie wymaga leczenia.  

Jednak u części chorych przebieg infekcji jest ciężki i wiąże się z koniecznością 

hospitalizacji, w celu zapewnienia m.in. tlenoterapii. U niewielkiej grupy chorych 

może dojść do wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej czy wstrząsu 

septycznego. Niektórzy pacjenci cierpią z powodu niewydolności wielonarządowej. Na 

przebieg infekcji SARS-CoV-2 duży wpływ ma wiek pacjenta oraz występowanie 

schorzeń współistniejących [22, 25].  

Od momentu kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 do momentu 

wystąpienia pierwszych objawów upływa z reguły od 1 do 14 dni. Najczęściej pierwsze 

symptomy choroby COVID-19 manifestują się po około 5 dniach od kontaktu z pato-

genem.  

 Pierwsze objawy są niespecyficzne i wspólne nie tylko z pozostałymi korona-

wirusami, ale również z wirusami grypy lub paragrypy.  

Do nietypowych, rzadziej występujących symptomów należą m.in.: utrata smaku 

lub węchu, ból mięśni, ból gardła, krwioplucie, biegunka, zapalenie spojówek, ból 

głowy, wysypka na skórze lub przebarwienie palców rąk i stóp. 

Na zakażenie SARS-CoV-2 są narażone osoby w każdym wieku. Jednak dzieci 

i młodzież poniżej 18. r.ż. stanowią mniej niż 2% potwierdzonych przypadków 

COVID-19. W porównaniu do osób dorosłych dzieci zwykle łagodniej przechodzą 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Zgony związane z COVID-19 są rzadkością w grupie 

osób poniżej 18. r.ż. [26]. 

Obserwacje wskazują, że wirus SARS-CoV-2 jest bardziej zakaźny od wirusa 

SARS-CoV(-1) oraz MERS-CoV. O zakaźności nowego koronawirusa decydują takie 

cechy wirusa, jak łatwość transmisji z człowieka na człowieka drogą kropelkową oraz 

stosunkowo długi czas przetrwania na różnych powierzchniach.  

Oszacowanie liczby reprodukcyjnej na początkowym etapie wybuchu pandemii 

pozwoliło przewidywać rozprzestrzenianie się zakażeń SARS-CoV-2 i przypadków 

choroby COVID-19 na świecie. Według oświadczenia WHO z dnia 23 stycznia 2020 

roku liczba R0 dla nowego koronawirusa wynosiła 1,4-2,5.  

W zależności od różnych źródeł i regionów geograficznych współczynnik repro-

dukcji dla wirusa SARS-CoV-2 waha się od 0,32 do 5,47. Dokładna wartość zależy od 

rodzaju ograniczeń, jakie wprowadzono na terenie danego kraju w celu zwalczania 

infekcji, a także od zastosowanej metody modelowania i procedury szacowania współ-

czynnika.  

Współczynnik śmiertelności dla COVID-19 w niektórych analizach został oszaco-

wany na 0,5-1%.  

Rzeczywista wartość współczynnika śmiertelności dla zakażenia SARS-CoV-2 

znacząco różni się na całym świecie. Wartość ta jest różna w zależności od obszaru, 

którego dotyczą zebrane informacje i waha się 0,3-8,4% [27-29]. 

Na ciężki przebieg zakażenia narażone są osoby starsze, osoby z obniżoną odpor-

nością, a także te, u których występują choroby przewlekłe, takie jak np.: cukrzyca, 

POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), choroby nerek, serca czy układu 

nerwowego. 
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U pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 zdarzają się powikłania poinfekcyjne, takie 

jak: zespół ostrej niewydolności oddechowej, powikłania zakrzepowo-zatorowe, wtórne 

infekcje bakteryjne lub grzybicze.  

Najczęściej jednak powikłania poinfekcyjne dotyczą układu oddechowego.  

Według WHO czas powrotu do zdrowia po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 

wynosi około 2 tygodni w przypadku łagodnych infekcji i od 3 do 6 tygodni w przy-

padku ciężkiego przebiegu choroby. Jednak czas ten może być zmienny i zależy od 

wieku pacjenta, współistniejących chorób oraz od przebiegu infekcji [30]. 

3.5. Jak możemy zapobiegać zakażeniom koranawirusami? 

Do zmniejszenia się wzrostu zakażeń koronawirusami zaleca się stosowanie pod-

stawowych zasad sanitarno-higienicznych – mycie rąk mydłem lub ich dezynfekcja 

środkiem na bazie alkoholu, zakrywanie ust i nosa oraz unikanie bliskiego kontaktu 

i zachowanie co najmniej 1,5-2 m odległości od siebie [5]. 

Najistotniejsze wydaje się jednak jak najszybsze zaszczepienie minimum 70-80% 

populacji w celu osiągnięcia odporności stadnej. 

Pojawienie się technik w zakresie biologii molekularnej umożliwiło rozwój szcze-

pionek wirusowych DNA, gdzie określone epitopy wirusowe ulegają ekspresji po 

zaszczepieniu. Korzystając z tej technologii, europejscy naukowcy opracowali szcze-

pionkę przeciwko SARS opartą na wektorze wirusa grypy. W ramach projektu finanso-

wego przez UE „Opracowanie wspólnej szczepionki przeciwko grypie/SARS” 

(SARS/FLU Vaccine) zaproponowano rozwój wektora opartego na replikacji nie-

aktywnego wirusa delNS1 grypy w celu dostarczenia antygenów z koronowirusa SARS. 

Ten wektor grypy, opracowany przez partnerów projektu, charakteryzował się delecją 

antagonisty interferonu NS1 zwykle używanego przez wirus w celu zahamowania 

odpowiedzi immunologicznej gospodarza. 

Naukowcy przewidzieli, że odpowiednie antygeny SARS ulegną ekspresji przy 

pomocy wektora delNS1. Następnie potwierdzono immunologiczny potencjał wybra-

nych antygenów w warunkach in vitro, jak i in vivo oraz epitopów antygenowych 

odpowiedzialnych za wyzwolenie reakcji immunologicznej limfocytów T i B. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, stabilności oraz skuteczności ekspresji epito-

pów wraz z pozytywnymi danymi przedklinicznymi, uzyskanymi w ramach projektu 

SARS/FLU Vaccine sprawiają, że szczepionka chroniąca przed wirusem delNS1-

SARS jest obiecująca. Testowanie nowej szczepionki w próbach klinicznych stanowi 

kolejny krok do powstrzymania ewentualnej epidemii wywołanej SARS-CoV-1 [31].  

Dużym wyzwaniem okazała się również szczepionka chroniąca przed MERS-CoV. 

Wyniki pierwszych badań klinicznych opracowywanej szczepionki przeciw MERS 

(preparat MVA-MERS-S) pokazują, że jest dobrze tolerowana i silnie pobudza układ 

odpornościowy na poziomie humoralnym i komórkowym. Badania nad szczepionką 

przeciw MERS rozpoczęto w 2014 roku. Szczepionka ta została przygotowana na 

bazie atenuowanego wektora – wirusa MVA (zmodyfikowany wirus krowianki Ankara) 

– wcześniej stosowanego w kampanii szczepień przeciw ospie prawdziwej. Wektor ten 

został zmieniony w taki sposób, aby zawierał materiał genetyczny kodujący białko 

koronawirusa MERS-CoV. W badaniu klinicznym tej rekombinowanej szczepionki 

wektorowej MVA-MERS-S wzięło udział 23. zdrowych ochotników, których w odstępie 

czterech tygodni zaszczepiono dwoma dawkami szczepionki.  
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Uzyskanie takiej odpowiedzi układu immunologicznego powinno łączyć się z zapo-

bieganiem zakażeniom MERS-CoV lub hamowaniem przebiegu choroby. We wstępnych 

badaniach potwierdzono obydwa założenia. 

Szczepionka MVA-MERS-S była też dobrze tolerowana. Nie odnotowano ciężkich 

działań niepożądanych. Miejscowe działania niepożądane, takie jak ból w miejscu 

wstrzyknięcia, łagodny rumień i podwyższona temperatura występowały u 69% bada-

nych. Po podaniu drugiej dawki szczepionki u 87% badanych obserwowano wzmożone 

wytwarzanie przeciwciał i limfocytów T. 

W najbliższej przyszłości planowana jest kolejna faza badań klinicznych, za którą 

będzie odpowiedzialna międzynarodowa koalicja na rzecz szczepionek CEPI 

(Coalition for Epidemic Readyiness Innovation) [32]. 

Prace nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa trwają niemal od początku 

pandemii. W tym czasie zespołom badawczym z całego świata udało się stworzyć 

szczepionki, które spełniają wszystkie wymogi jakościowe, a także są bezpieczne 

i skuteczne. Pomimo że cel każdego z preparatów jest jeden – ochrona przed ciężkim 

przebiegiem COVID-19 – różnią się one od siebie technologią produkcji. 

Szczepionki na COVID-19 możemy podzielić na trzy rodzaje: szczepionki mRNA, 

w których wykorzystuje się sekwencję kwasu RNA, szczepionki wektorowe bazujące 

na fragmentach innych wirusów, a także szczepionki podjednostkowe, które w swoim 

składzie zawierają oczyszczone białka wirusowe. Polska podpisała umowy na zakup 

pięciu różnych szczepionek, w tym trzech szczepionek mRNA, a także dwóch szcze-

pionek wektorowych [33]. 

27 grudnia 2020 r. w całej Unii Europejskiej ruszyły szczepienia na COVID-19. 

W geście solidarności wszystkie kraje Unii rozpoczęły szczepienia tego samego dnia. 

Europejska Agencja Leków oraz Komisja Europejska zatwierdziła już dwie szcze-

pionki na COVID-19, które zostały uznane za bezpieczne i skuteczne. Szczepionki są 

wysyłane jednocześnie do wszystkich krajów UE na tych samych warunkach. 

Są to dwie szczepionki oparte na technologii mRNA. 

Szczepionki mRNA przeciw COVID-19 składają się z informacyjnego kwasu rybo-

nukleinowego mRNA, kodującego białko S (kolca) wirusa SARS-CoV-2, zamkniętego 

w kapsułce z nanocząsteczek lipidowych. Kapsułka pełni funkcję ochronną oraz funkcję 

transportową, pomagając przeniknąć do komórki, pokonując barierę błony komórkowej. 

Na podstawie mRNA w komórce gospodarza syntetyzowane jest białko S (kolca) 

SARS-CoV-2, które będąc silnym antygenem pobudza odpowiedź odpornościową 

w postaci przeciwciał neutralizujących (odpowiedź humoralna) i stymulację limfocytów 

T (cytotoksycznych) (odpowiedź komórkowa) [34]. 

W pierwszym kwartale 2021 roku Unia Europejska, na wniosek Europejskiej Agencji 

Leków, zatwierdziła dwie szczepionki wektorowe. Szczepionki te zawierają wirusy 

z rodziny adenowirusów, które zostały zmodyfikowane. W ich genom wbudowano geny, 

odpowiedzialne za wytwarzanie białka szczytowego S koronawirusa SARS-CoV-2. 

Sam adenowirus nie może się namnażać i nie powoduje choroby. Adenowirus pełni 

w szczepionce funkcję wektora (inaczej nośnika), który dostarcza gen SARS-CoV-2 do 

komórek organizmu. Komórki wykorzystają wprowadzony gen do produkcji białka S. 

Układ odpornościowy osoby zaszczepionej potraktuje białko S jako obce i wytworzy 
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naturalne elementy odporności, przeciwciała i limfocyty T przeciw białku S korona-

wirusa [35]. 

Ostatnim rodzajem szczepionek na koronawirusa są szczepionki podjednostkowe 

typu subunit. W ich składzie znajdziemy oczyszczone, wysoce immunogenne białka 

wirusowe, które trafiają do komórek prezentujących antygen, a następnie tworzą specy-

ficzną odpowiedź układu immunologicznego. Preparaty te uważane są za najmniej 

efektywne w porównaniu do wszystkich szczepionek na COVID-19. 

Pamiętajmy, że nie ma jednej, dobrej odpowiedzi na pytanie, którą szczepionkę 

przeciw COVID-19 najlepiej wybrać. Każdy z preparatów przeszedł wszystkie etapy 

badań w laboratorium, badań przedklinicznych oraz klinicznych, co świadczy o ich 

bezpieczeństwie i wysokim poziomie skuteczności [35]. 
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Koronawirusy – charakterystyka wybranych ludzkich wirusów z rodziny 

Coronaviridae  

Streszczenie  

Niniejsza praca przedstawia wybrane wirusy z podrodziny Coronavirinae, skupiając się na charakterystyce 

klinicznej oraz danych epidemiologicznych. 

Pierwsze wzmianki o ludzkich koronawirusach pochodzą z lat 60. XX wieku, ale dopiero wiek XXI zasko-
czył nas pojawieniem się wysocepatogennych koronawirusów: SARS CoV-1, MERS CoV i SARS-CoV-2. 

Przełamanie bariery gatunkowej przez koronawirusy i ich zmiany genetyczne spowodowały ogólno-

światowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Niestety, mimo zastosowania środków zapobiegawczych, 

pandemia nadal rozwija się. Nadzieją na powstrzymanie pandemii wydają się być powszechne szczepienia. 
Słowa kluczowe: koronawirusy, SARS CoV-1, MERS CoV, SARS CoV-2, szczepionki 

Coronaviruses – characteristics of selected human viruses from the Coronaviridae 

family 

Abstract  

Current work describes viruses from the Coronavirinae subfamily, focusing on clinical and epidemio-

logical aspects of infection. First human coronaviruses 229E and HCoV-OC43 were described in 1960’s 

but the 21st century surprised us appearance highly pathogenic coronaviruses: SARS CoV-1, MERS-CoV 

and SARS-CoV-2. Overcoming species barriers and their genetic changes caused a threat to health issue. 
Unfortunately, despite preventive measures, the pandemic continues to develop. The universal vaccination 

seems to be the hope for stopping the pandemic. 

Keywords: coronaviruses, SARS-CoV-1, MERS-CoV, SARS-CoV-2, vaccines 
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Analiza numeryczna skuteczności stosowania środków 

ochrony osobistej na twarz w ograniczaniu dróg 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń  

wydychanych przez ludzi 

1. Wstęp teoretyczny 

W powszechnej świadomości środki ochrony osobistej, takie jak maseczki na twarz, 

maski filtrujące czy przyłbice, do początku 2020 roku były postrzegane jako sprzęt 

specjalistyczny używany w szpitalach, laboratoriach czy przemyśle. Jednak ogólno-

światowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 zmusiła całe społeczeństwa do poszukiwania 

rozwiązań, mogących zapobiegać i ograniczyć rozprzestrzenianie infekcji. Z tego powodu 

użytkowanie przyłbic i maseczek stało się powszechnym i uniwersalnym sposobem 

ochrony osobistej. Uważa się, że odpowiednio dobrana ochrona twarzy i dróg oddecho-

wych stanowi barierę dla infekcji wirusowych takich jak COVID-19, których mecha-

nizm rozprzestrzeniania się oparty jest na transmisji kropelek wody zawierających 

cząsteczki patogenów [1]. Należy również mieć na względzie, że materiałowa 

maseczka na twarz częściowo chroni użytkownika maseczki, a także ogranicza ryzyko 

infekcji u innej osoby, dzięki ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wydy-

chanych przez osobę noszącą maseczkę [2]. Maseczki używane do ochrony dróg odde-

chowych różnią się między sobą konstrukcją, materiałem i w konsekwencji skutecz-

nością ochrony. Rodzaje maseczek i ich skuteczność filtrowania przedstawiono 

w tabeli 1. 

Choroby wirusowe, w tym COVID-19, mogą rozprzestrzeniać się na trzy sposoby: 

poprzez dostawanie się do dróg oddechowych osób postronnych kropli wydychanych 

przez zarażoną osobę, poprzez kontakt fizyczny z cząsteczkami, które osiadły na po-

wierzchniach, z którymi ma następnie kontakt człowiek zdrowy, a także przez bez-

pośrednią inhalację cząsteczek wirusa, unoszących się w powietrzu samotnie lub na 

cząsteczkach aerozolu o średnicy mniejszej niż 5 m [4]. Klasyczna maseczka chirur-

giczna jest barierą wyłącznie dla zanieczyszczeń emitowanych w postaci kropel. 

Ochronę przed drobniejszymi cząstkami zapewniają dopiero maski określone jedną 

z trzech klas filtracji, tj. półmaski filtrujące typu FFP lub maski wyposażone we 

wkłady filtrujące [3]. 
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Tabela 1. Zestawienie rodzajów ochrony osobistej w postaci maseczek wraz z ich skutecznością i rodzajem 

filtrowanej substancji [1] 

Rodzaj maski/ klasa* Ochrona przed: Skuteczność filtrowania 

Maska chirurgiczna Krople Zmienna 

Półmaska filtrująca FFP1 Krople + cząsteczki 

zawieszone w powietrzu 

≥ 80% 

Półmaska filtrująca FFP2 Krople + cząsteczki 

zawieszone w powietrzu 

≥ 94%** 

Półmaska filtrująca FFP3 Krople + cząsteczki 

zawieszone w powietrzu 

≥99% 

Maska z wkładem 

filtracyjnym 

Krople + cząsteczki 

zawieszone w powietrzu 

≥99% 

* zostały podane zwyczajowe nazwy masek zgodnie z klasyfikacją EU-OSHA 

** skuteczność filtorwania podana dla półmasek filtrujących FFP dla cząsteczek do 0,6 μm zgodnie z normą 

EN-149 [17] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3] 

Sposób, w jaki w otoczeniu rozprzestrzenia się wydychane przez ludzi powietrze, 

zależy od wielu czynników: 

 Czynniki związane budową ciała i fizjologią człowieka: prędkości i kąty, pod 

jakimi wydychane jest powietrze (rys. 1-3) [5], formowanie strug konwekcyjnych 

wywołanych ciepłem oddawanym do otoczenia przez ciało [6]. Strumień ciepła 

generowany przez ludzkie ciało, zależy głównie od aktywności i podczas odpo-

czynku lub lekkiej pracy może wynosić od 40 do 120 W/m
2
 [7], kąta formowania 

się strugi powietrza wydychanego. 

 Czynniki związane z fizyką mieszanin gazów i aerozoli: parowanie wydychanych 

kropelek zależnie od temperatury otoczenia i wartości wilgotności względnej, dy-

fuzja cząsteczek zależna m.in. od objętości, prędkości i temperatury wydychanego 

powietrza, a także prędkość przemieszczania się mas powietrza w otoczeniu [5]. 

 
Rysunek 1. i 2. Przekroje w płaszczyznach strzałkowej i czołowej obrazujące kąty wydychania powietrza 

przez nos i formowania się strug powietrza. Opracowanie własne na podstawie [5] 
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Emisja zanieczyszczeń poza oddychaniem odbywa się również podczas mówienia, 

ziewania bądź kaszlu. Zakres możliwych wartości strumienia emisji cząsteczek wirusa 

jest bardzo duży i skorelowany z czasem liczonym od wystąpienia pierwszych 

symptomów choroby [8]. Podczas pojedynczego kaszlu u osoby z wysoką zawartością 

wirusa w płynie surowiczym, znajdującym się w płucach, pojawiającą się ok. 5 dnia 

choroby. Do otoczenia generowane może być 1,23 x 10
5 

(2,35 x 10
9
/ml) cząsteczek 

SARS-CoV-2, które pozostaną w powietrzu ponad 10 sekund, podczas gdy u pacjenta, 

będącego w 10 dniu infekcji, ilość emitowanych patogenów określono jako 386 (7,00 x 

10
6
/ml). W przypadku mówienia, po 10 sekundach następujących po minucie rozmowy, 

w powietrzu pozostanie taka sama ilość cząsteczek wirusa jak w przypadku poje-

dynczego kaszlu. Inny będzie natomiast rozkład i wielkość kropelek aerozolu. Przy 

mówieniu obserwuje się większe stężenia kropelek aerozolu w bliskich odległościach 

od źródła (0-0,5 m), ponadto mniejsze cząsteczki, rzędu 20 μm średnicy osiadają na 

ziemię w czasie porównywalnym do czasu, w którym na ziemię opadają kropelki 

dwukrotnie większe, o średnicy 40 μm emitowane podczas kaszlu [9]. 

Informacje na temat oddychania i związanego z nim rozprzestrzeniania się zanie-

czyszczeń, a także skuteczności stosowania środków ochrony osobistej można zdobyć 

zarówno przeprowadzając badania i doświadczenia empiryczne, jak również obliczenia 

numeryczne CFD. 

W literaturze istnieje jedynie kilka opracowań zawierających wyniki badań, doty-

czących oddychania ludzi, przeprowadzonych na grupie ochotników [5]. Większość 

badań i doświadczeń, dotyczących oddychania przeprowadza się na manekinach. Badania 

prowadzone z ludźmi są kosztowne, trudne z punktu widzenia powtarzalności wyników 

pomiarów, jak również związane z wieloma ograniczeniami. Z tego powodu w wielu 

badaniach wykorzystuje się oddychające manekiny zamiast ludzi.  

W badaniach z oddychającymi manekinami procesy oddychania symuluje się przy 

użyciu gazów znacznikowych. Śledzenie trasy rozprzestrzeniania się cząsteczek gazu 

pozwala analizować drogi rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych przez 

ludzi [10]. Chcąc zachować jak największą wiarygodność takich badań, budowa i proces 

oddychania manekina powinny w jak najdokładniejszym stopniu oddawać budowę 

ciała ludzkiego i zachodzące w nim procesy tj. oddychanie. Dla przykładu, manekin 

stworzony na Uniwersytecie Aalborg posiadał wymiary odpowiadające przeciętnemu 

ciału kobiecemu [11], nos manekina posiadał dwa otwory, o średnicy 12 mm każdy, 

skierowane pod kątem 45 do płaszczyzny horyzontalnej. Usta miały powierzchnię  

120 mm
2
, były w kształcie elipsoidalnym i stanowiły zakończenie przewodu imitującego 

drogi oddechowe, którym manekin „oddychał”. Manekin na czas badania stawał się 

źródłem ciepła, emitującym do otoczenia strumień energii 70 W/m
2
, częstotliwość 

oddechów określono jako 15,5 min
-1
 a objętość wydychaną jako 8,8 l/m. W miesza-

ninie wydychanych gazów tlenek węgla(IV) został zastąpiony tlenkiem azotu(I) 

stanowiącego 4% objętości wydychanej, temperatura powietrza wydychanego przez 

manekina wynosiła 34°C przy temperaturze otoczenia 20°C. Badania z manekinami 

również obarczone są wieloma ograniczeniami. Koszty zakupu manekina są bardzo 

wysokie, a ograniczona liczba czujników pomiarowych powoduje, że pomiary mogą 

być wykonywane tylko w ograniczonej liczbie punktów w przestrzeni pomiarowej. 
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Inną formą badania procesów oddychania i związanego z nim rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń od ludzi są obliczenia numeryczne CFD (Computational Fluid 
Dynamics). Do ich przeprowadzenia konieczne jest stworzenie modelu numerycznego 
oddychającej osoby (CSP, Computer-Simulated Person), opisanego tymi samymi 
parametrami, jakimi cechuje się manekin i człowiek [10]. 

Obliczenia CFD mogą stanowić zarówno alternatywę dla badań laboratoryjnych, 
jak również ich rozwinięcie w przypadku użycia wyników badań eksperymentalnych 
wykorzystywanych do walidacji modeli numerycznych. Kluczowy w przypadku mode-
lowania oddychania człowieka jest właściwy matematyczny opis procesu oddychania 
człowieka z uwzględnieniem parametrów termodynamicznych wydychanego powietrza 
i jego składu. Modele numeryczne oddychania człowieka bazują na wynikach badań 
eksperymentalnych [5]. 

W opracowanym modelu numerycznym oddychania człowieka przyjęto za [13] 
cykl oddechowy, trwający 6 sekund, składający się z 2,5 s wdechu, 2,5 s wydechu 
i trwającej 1 sekundę przerwy. Wdech i wydech opisuje funkcja sinusoidalna. Strumień 
ciepła oddawany przez ciało do otoczenia przyjęto równy 40 W/m

2
. W modelu 

uwzględniono emisję zanieczyszczeń w postaci cząsteczek wirusa. Parametry charakte-
ryzujące emisję zanieczyszczeń odpowiadają wielkości cząsteczki wirusa SARS-CoV-2, 
której wielkość waha się w granicach od 60 do 140 nm [14], a masa określana jest jako 
40 000 u (6,6 x 10

-17
 g) [14]. Strumień emisji SARS-CoV-2 jest zależny od stopnia 

rozwoju infekcji [9].  
W prezentowanym badaniu, CSP jest wyposażony również w osłonę twarzy 

w postaci przyłbic i maseczki. Parametry charakteryzujące przyłbicę to przede wszy-
stkim wymiary jej powierzchni, kształt, dopasowanie i odległość od twarzy. Grubość 
i materiał wykonania przyłbicy nie został określony w modelu z powodu spodziewanego 
braku wpływu w na wartość wyników. 

Parametry opisujące maseczkę materiałową to porowatość, wynosząca dla większości 
materiałów tekstylnych ok. 95%, spadek ciśnienia wynoszący między 50-100 Pa, 
a także kształt i dopasowanie do twarzy. Założono, że zarówno przyłbica, jak i maseczka 
są wykonane z materiałów nieprzewodzących ciepła napływającego na ich powierzch-
nię wraz z wydychanym powietrzem. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników obliczeń numerycznych 
i ich analiza pod kątem skuteczności stosowania środków ochrony osobistej w ograni-
czaniu dróg emisji zanieczyszczeń emitowanych w czasie oddychania przez ludzi. 
W artykule przestawiono opis modelu obliczeniowego uwzględniający geometrię, opis 
siatki numerycznej i zdefiniowane warunki brzegowe. Opisano również model emisji 
cząsteczek stałych za pomocą modelu DPM, wbudowanego w oprogramowaniu Ansys 
Fluent. Ze względu na fakt, iż badania pozostają w fazie realizacji, głównie skupiono 
się na przedstawieniu wyników obliczeń dla przyłbicy. Wyniki obliczeń dla modelu 
wyposażonego w maseczkę materiałową wymagają dopracowania. 

2. Opis modelu obliczeniowego 

2.1. Geometria 

Na potrzeby obliczeń numerycznych stworzono dwie trójwymiarowe geometrie, 
przedstawiające głowę i tors człowieka. Pierwsza geometria, wykonana została na 
podstawie wymiarów charakterystycznych dla mężczyzny na poziomie 50. centyla 
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w populacji polskiej [7] i była geometrią uproszczoną, przedstawiającą umowny kształt 
ciała ludzkiego. Druga geometria była geometrią dokładniej przedstawiającą budowę 
ludzkiej głowy i twarzy. 

Wymiary pojedynczej dziurki nosa przyjęto jako 0,65 cm
2 
[13]. Poza głową i torsem 

wykonana została również przyłbica zasłaniająca twarz. Każdy z modeli otacza zew-

nętrzna domena obliczeniowa o wymiarach 1 x 1 x 1 m. Modele stworzone zostały 

z wykorzystaniem programu Ansys SpaceClaim [15]. Model z uproszczoną geometrią 

człowieka został wykorzystany do analizy niezależności rozwiązania numerycznego od 

zastosowanej siatki numerycznej dla testowania założeń modelu matematycznego przy 

uproszczonych kształtach dla stworzenia reprezentatywnego modelu numerycznego 

opartego na zbliżonej do rzeczywistej geometrii człowieka modelu złożonego. Model 

z dokładną geometrią głowy człowieka został opracowany, bazując na implementacji 

geometrii głowy człowieka w postaci pliku STL do programu Ansys SpaceClaim. 

Modele w postaci plików STL pochodzą z odwzorowania głowy człowieka z wykorzy-

staniem techniki tomografii komputerowej (TK). Tułów człowieka w modelu numerycz-

nym został stworzony z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w programie Ansys 

z zachowaniem rzeczywistych proporcji oraz kształtów. Model złożony i uproszczony 

zostały przedstawione na rysunku 2. 

Przy użyciu modelu uproszczonego wykonano tylko obliczenia przy użyciu przył-

bicy zasłaniającej całą twarz. Geometrię złożoną wykorzystano natomiast do obliczeń 

dla dwóch wariantów z przyłbicą: pełną – zakrywającą całą twarz oraz przyłbicą zasła-

niającą dolną część twarzy, tzn. obszar ust i nos, oraz wariantu z maseczką materiałową. 

 

Rysunek 3. Geometria złożona (A), geometria uproszczona (B), przygotowana w programie Ansys Space 
Claim [opracowanie własne] 
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2.2. Opis siatki numerycznej 

Dla modelu uproszczonego w programie Ansys Mesher [16] wygenerowano 4 siatki 

obliczeniowe o różnym stopniu zagęszczenia. Siatkę wyjściową stanowił układ 

o najmniejszym zagęszczeniu, składający się z 887 932 elementów. Następne siatki 

liczyły kolejno 1 643 675, 2 886 498 i 5 251 038 elementów. W każdej z siatek 

występowały trzy rodzaje komórek: czworościenne, sześcienne i graniastosłupy. Dla 

obu geometrii – uproszczonej i złożonej – wykorzystano ten sam schemat tworzenia 

siatki. Na rysunku 3 przedstawiono model uproszczony, podzielony siatką numeryczną. 

Ze względu na rozmiary modelu zdecydowano się na stworzenie siatki strukturalnej. 

Na powierzchniach po wewnętrznej stronie przyłbicy siatka numeryczna została 

zagęszczona przy użyciu funkcja Sizing. Zabieg ten umożliwił zwiększenie liczby 

elementów siatki w przestrzeni między przesłoną a twarzą. Warunki brzegowe dla 

modelu oddychania człowieka zadano na powierzchniach dziurek od nosa. W obszarze 

tym badane są zjawiska, tzn. dyfuzja gazów i cząsteczek zanieczyszczeń. Za pomocą 

funkcji Sizing wpływano na liczebność elementów poszczególnych siatek. Zagęsz-

czenie siatki numerycznej w tym obszarze pozwala na zwiększenie dokładności 

obliczeń i wyników. Współczynnik wzrostu kolejnych elementów siatki przyjęto na 

poziomie 1,2. 

 

Rysunek 4. Geometria uproszczona podzielona siatką obliczeniową z zagęszczeniem elementów  

w okolicy twarzy [opracowanie własne] 

2.3. Równania modelu matematycznego 

Każdy model wzorujący się na rzeczywistości musi być opisywany przez równania 

przepływu ciepła oraz mechaniki płynów. Ich odpowiedni dobór pozwala na możliwie 

najdokładniejsze odwzorowanie rzeczywistości, a rozbudowa o kolejne wiąże się ze 

zwiększeniem kosztu obliczeniowego symulacji. W modelu obliczeniowym były 

rozwiązywane równania: ciągłości, pędu, turbulencji, transportu k i omega, transportu 

energii. 
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 Ciągłości (1), Pędu (2): 

     

  
             (1) 

      

  
                          (2) 

gdzie:   – gęstość płynu 
kg

  , t – czas s, u – wektor prędkości płynu (powietrza) 
m

 
, p – 

ciśnienie Pa, T – tensor naprężeń ścinających N, g – wektor siły grawitacji 
m

  
.  

 Model turbulencji k-omega SST, dwa równania transportu dla energii kinetycznej 

turbulencji k (3) i oraz szybkości dyssypacji energii  (4): 
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          (4) 

gdzie:    – człon produkcyjny ze względu na gradient prędkości,    – człon 

produkcyjny  ,      – człon dyfuzyjny k i  ,       – człon rozpraszający k i  . 

 Równanie transportu Energii (5): 

     

 t
 +       +                        

 

  (5) 

gdzie: 
     

 t
 – człon nieustalony,   V   +    – człon konwekcyjny,      – człon 

przewodzenia ciepła,    – człon dyfuzyjny składników,      – człon dyssypacji 

lepkości. 

 Równanie transportu składników powietrza (6): 

       

 t
 +                 (6) 

2.4. Warunki brzegowe 

Przy opracowaniu modelu numerycznego kluczowe jest dobranie odpowiednich 

równań opisujących prawa szeroko pojętej fizyki oraz przyporządkowanie konkretnym 

elementom geometrii zjawiska, które występuje w tych miejscach. Założono, że 

w uproszczonym modelu człowieka znajduje się w otoczeniu powietrza o temperaturze 

20
o
C, a powierzchnia skóry ma temperaturę 37

o
C, powoduje to ogrzewanie powietrza 

w bliskim otoczeniu skóry, co przekłada się na zjawisko konwekcji w tych miejscach. 

Model człowieka „wydycha” zużyte powietrze przez dziurki w nosie wraz z zanie-

czyszczeniami, które mogą rozprzestrzeniać się w powietrzu, a następnie osadzać na 

ściance przyłbicy oraz odbijać od skóry człowieka. 
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Tabela 2. Zestawienie warunków brzegowych w modelu obliczeniowym zdefiniowanych w programie Ansys 

Fluent. 

Element Rodzaj 

warunku 

brzego-

wego 

Warunki 

związane 

z zasadą 

zachowania 

pędu 

Warunki 

cieplne 

Warunki 

składników 

mieszaniny 

Warunki 

fazy 

dyskret- 

nej 

Dziurki 

w nosie 

Mass- 

flow inlet 

Strumień 

masowy 

zakładany przez 
funkcję 

użytkownika, 

wychodzący pod 

kątem 30° 
względem pionu 

Temperatura 

zakładana przez 

funkcję 
użytkownika 

wzorowaną na 

wydychanym 

przez człowieka 
powietrzu 

Zawartości molowe 

składników 

zakładane przez 
funkcję 

użytkownika  

wzorowaną na 

wydychanym przez 
człowieka powietrzu 

Ucieczka 

cząstek 

Powierzchnia 

przyłbicy 

Wall Standardowa 

nieruchoma 

ścianka 

Zerowy 

strumień ciepła 

Brak strumienia 

dyfuzyjnego 

Pułapka 

dla cząstek 

Powierzchnia 

ciała 

człowieka 

Wall Standardowa 

nieruchoma 

ścianka 

310 K Brak strumienia 

dyfuzyjnego 

Odbicie 

cząstek  

Zewnętrzna 

powierzchnia 

domeny 
obliczeniowej 

Pressure- 

outlet 

Standardowe 293 K Brak przepływu 

wstecznego 

Ucieczka 

cząstek 

2.5. Model DPM 

W obliczeniach numerycznych wykorzystano wbudowany w programie Ansys 

Fluent [17] model DPM (Discrete Phase Model). Model ten został wykorzystany do 

określenia zachowania cząstek emitowanych podczas oddychania. Model DPM 

umożliwia śledzenie cząsteczek w układzie Lagrange’a poprzez zastosowanie obliczeń 

wynikających z zastosowania drugiej zasady dynamiki Newtona. Krok czasowy 

przyjęty do obliczeń ustalonej emisji cząsteczek wirusa wynosił 0,025 s. Uwzględnione  

w modelu czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się cząsteczek obejmują: 

 siłę oporu – grawitację; 

 ruchy Browna. 

W modelu nie zostało uwzględnione parowanie cząsteczek wody, wydychana 

mieszanina zawierała tylko składniki gazowe. 

3. Dyskusja wyników 

Obliczenia CFD pozwalają nam na bardzo dokładne zwizualizowanie emisji cząste-

czek, których źródłem są ludzie. Dużą zaletą obliczeń numerycznych jest uzyskanie 

wyników w całej badanej przestrzeni, w odróżnieniu od badań laboratoryjnych, których 

owocem są pomiary wykonane punktowo. Należy natomiast pamiętać, że obliczenia 

numeryczne posiadają pewne ograniczenia, wynikające głównie z uproszczeń przy-

jętych do obliczeń. Podstawowym czynnikiem wpływającym na stosowanie uproszczeń 

w modelach numerycznych jest oszczędność czasu i kosztów [6]. W obliczeniach 

przyjęto również uproszczony model oddychania. Założono oddychanie tylko nosem 

ze stałym strumieniem objętościowym i prędkością wypływu powietrza, ponadto zało-

żono stały strumień ciepła emitowany do otoczenia na powierzchni głowy człowieka. 
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Wymienione powyżej uogólnienia nie powinny mieć jednak znaczącego wpływu na 

rezultaty badań. 

Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono na przykładzie rozprzestrzeniania 

się cząsteczek CO2. Model opisujący ruch cząsteczek wirusa jest znacznie trudniejszy 

do stworzenia i użycia w obliczeniach, a drogi rozprzestrzeniania się CO2 wystarcza-

jąco dokładne by dokonywać pierwszych obserwacji i sformułować wstępne wnioski. 

Rysunek 5. Wizualizacja stężeń CO2 wyrażona w PPM dla przyłbicy pełnej [opracowanie własne] 

Linie przedstawione na rysunku 6 obrazują drogi rozprzestrzeniania się tlenku 

węgla(IV). Stężenie CO2 zmienia się od wartości 40500 ppm bezpośrednio przy 

dziurkach w nosie. Spada do 3400 ppm przy ściance przyłbicy na wysokości brody 

osiągając wartość 1300 pmm na wysokości klatki piersiowej. W pozostałej przestrzeni 

wokół człowieka stężenie spada poniżej 1000 pmm. 

 
Rysunek 6. Wizualizacja stężeń CO2 wyrażona w PPM dla przyłbicy zasłaniającej nos i usta  

[opracowanie własne] 
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W przypadku modelu z pełną przyłbicą (rys. 7) cząsteczki poruszają się przeważnie 

w dół, w kierunku ziemi, podczas gdy cząsteczki wydychane przez model wyposażony 

w małą przyłbicę na wysokości torsu zaczynają unosić się w górę. Powodem unoszenia 

się cząsteczek w górę są strumienie konwekcyjne, których źródłem jest ciało oddające 

do otoczenia ciepło. 

 

Rysunek 7. Wizualizacja prędkości, z jakimi poruszają się wydychane cząsteczki CO2 dla przyłbicy pełnej 

 

Rysunek 8. Wizualizacja prędkości z jakimi poruszają się wydychane cząsteczki CO2 dla przyłbicy 

zasłaniającej nos i usta  

Zakres prędkości wydychanych cząsteczek zmienia się od ok. 2,15 m/s (prędkość, 

z jaką powietrze opuszcza drogi oddechowe) do prędkości poniżej 0,2 m/s, która 

charakteryzuje intensywność ruchu powietrza w pomieszczeniu (rys. 8). 
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4. Wnioski 

Na podstawie wyników badań i wizualizacji można uznać, że pełna przyłbica, 

zasłaniająca całą twarz stanowi skuteczniejszą przeszkodę do rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w stosunku do mniejszej przyłbicy, w przypadku której cząstki emi-

towane mogą rozprzestrzeniać się w przypadkowych kierunkach i na dalsze odległości. 

Mimo to, przyłbicy pełnej, nie należy traktować jako wystarczającej bariery zapobie-

gającej rozprzestrzenianiu się patogenów i uniemożliwiającej zarażenie. 

Wyżej wymienione wyniki nie obejmują rezultatów badań związanych z maseczkami 

materiałowymi, w przypadku których najprawdopodobniej można spodziewać się 

innych wyników. Model obliczeniowy uwzględniający użycie maseczki materiałowej 

zasłaniającej usta i nos wciąż wymaga udoskonalenia i pozostaje w przygotowaniu. 

Następnymi czynnościami planowanymi do podjęcia przez zespół badawczy jest opra-

cowanie wbudowanej funkcji użytkownika (UDF), umożliwiającej symulację kilku 

cykli oddechowych z uwzględnieniem emisji cząsteczek stałych. Analizie poddany 

zostanie również mechanizm zatrzymywania cząsteczek na włóknach materiału, 

z którego wykonana jest maseczka. 
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Analiza numeryczna wpływu stosowania środków ochrony osobistej 

na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi 

Streszczenie 

W opracowaniu przestawiono wyniki analizy numerycznej skuteczności stosowania środków ochrony 
osobistej różnej konstrukcji na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych podczas oddychania 

przez ludzi. Podczas prac wykonano dwie geometrie 3D przedstawiające głowę i górną część torsu człowieka. 

W obu geometriach wygenerowano modele przyłbic i maseczek zasłaniających usta i nos. Pierwsza z geo-

metrii była modelem uproszczonym, użytym do określenia optymalnych parametrów siatki obliczeniowej. 
Druga geometria przedstawiała znacznie bardziej szczegółowy model ludzkiej głowy i torsu i została użyta 

do przeprowadzenia właściwych analiz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przy użyciu środków ochron-

nych. W modelu CFD rozwiązywane były równania bilansu energii, masy, pędu i turbulencji umożli-

wiające uwzględnienie transportu gazów, a także zastosowanie modelu DPM, którego celem było zamode-
lowanie rzeczywistego rozchodzenia się drobin wody wydychanej przez człowieka, dzięki którym wirusy 

wraz z bakteriami mogą się rozprzestrzeniać drogą kropelkową. W obliczeniach założono 6-sekundowy 

cykl oddechowy, składający się z wdechu, wydechu i przerwy. Celem pracy była próba odpowiedzenia na 

pytanie, które z metod ochrony osobistej są skuteczne i jak wygląda mechanizm rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń emitowanych przez człowieka. Wyniki przedstawiono w postaci map stężeń CO2 i analizy 

zasięgu cząsteczek. 

Słowa kluczowe: analiza numeryczna, emisja zanieczyszczeń, COVID-19, oddychanie 

Numerical analysis of the impact of the use of personal protective equipment 

on the spread of pollutants emitted by people 

Abstract 

The study presents the results of a numerical analysis of the effectiveness of the use of personal protective 

equipment of various designs on the spread of pollutants emitted during human breathing. During the 
work, two 3D geometries were made, showing the head and the upper part of the human torso. In both 

geometries models of visors and masks covering the mouth and nose were generated. The first geometry 

was a simplified model used to determine the optimal parameters of the computational mesh. The second 

geometry represented a much more detailed model of the human head and torso and was used to conduct 
proper contamination dispersion analyzes using protective measures. In the CFD model, the equations of 

the balance of energy, mass, momentum and turbulence were solved to take into account the transport of 

gases, as well as the use of the DPM model whose aim was to model the real propagation of particles of 

water exhaled by humans, thanks to which viruses with bacteria can spread by droplets. The calculations 
assume a 6-second respiratory cycle consisting of inhalation, exhalation and pause. The aim of the study 

was an attempt to answer the question which of the methods of personal protection are effective and what 

the mechanism of the spread of pollutants emitted by man looks like. The results are presented in the form 

of CO2 concentration maps and particle range analysis. 
Keywords: numerical analysis, emission of pollution, COVID-19, breathing 
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Wpływ terapii immunomodulującej w łuszczycy 

na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

i przebieg COVID-19 

1. Wprowadzenie 

Łuszczyca to choroba dotycząca do 2% ogółu populacji Polski, Europy i Stanów 

Zjednoczonych [1]. Przebieg choroby jest przewlekły, nawrotowy, charakteryzujący 

się zwiększoną proliferacją naskórka, co klinicznie widoczne jest jako grudki i blaszki 

pokryte srebrzystą łuską, które ustępują bez pozostawienia śladu. Poza skórą, choroba 

dotyka również paznokci i stawów. Łuszczyca stawowa może prowadzić do trwałego 

inwalidztwa. Przyczyny łuszczycy do tej pory nie są poznane, jednak istotną rolę 

pełnią czynniki genetyczne i czynniki wyzwalające. Proliferacja naskórka to efekt 

współdziałania superantygenów – nieznanego autoantygenu warstwy rogowej naskórka 

i pobudzonych limfocytów T, utrzymujących zjawiska autoimmunizacyjne. Obserwuje 

się znaczną ekspresję transformującego czynnika wzrostu alfa (TGF-α), stymulującego 

proliferację keratynocytów. Oprócz podłoża genetycznego, na wysiew zmian skórnych 

i przebieg łuszczycy duży wpływ mają tzw. czynniki wyzwalające. Zaliczane są do 

nich infekcje (zwłaszcza paciorkowcowe), cukrzyca typu 2, mechaniczne uszkodzenia 

i długotrwałe podrażnienia skóry, jak też czynniki powiązane ze stylem życia – używki, 

stres, nadwaga, niedobór snu. W badaniach wykazano, poprawę w przebiegu choroby 

w przypadku zmniejszenia spożycia kwasów Omega 6 na rzecz kwasów Omega 3, 

intensywnych ćwiczeń fizycznych i zwiększenia spożycia pokarmów bogatych 

w witaminę D3 [2]. 

2. Leczenie łuszczycy 

W łuszczycy o ciężkim przebiegu, gdy zmiany skórne przekraczają 10% powierzchni 

ciała, wdrażane jest leczenie ogólne połączone z leczeniem miejscowym [3]. Najczę-

ściej stosowanym lekiem jest metotreksat. Ze względu na ryzyko działań niepożąda-

nych (aplazja szpiku, działanie nefrotoksyczne i hepatotoksyczne, kancerogenność) 

niezbędna jest stała kontrola procesu leczenia za pomocą morfologii krwi, oznaczania 

enzymów wątrobowych i badań czynności nerek [4]. Drugim w kolejności lekiem jest 

cyklosporyna A, która hamuje proliferację keratynocytów i hamuje aktywację limfo-

cytów T. Może powodować nadciśnienie i zaburzenia czynności nerek, zatem w trakcie 

leczenia konieczne jest monitorowanie parametrów laboratoryjnych [4]. Acytretyna to 

retinoid hamujący różnicowanie się komórek bez działania immunosupresyjnego. Ze 
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względu na działanie teratogenne, kobiety w wieku rozrodczym 4 tygodnie przed 

rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia i 2 lata po nim bezwzględnie muszą sto-

sować antykoncepcję [5]. U pacjentów z ciężką łuszczycą, u których pozostałe formy 

terapii okazały się nieskuteczne, stosowane jest również leczenie biologiczne [6]. 

Preparaty te dzielimy na grupy: przeciwciała monoklonalne (infliksymab, adalimumab), 

białka fuzyjne (etanercept) i rekombinowane białka ludzkie. Najczęściej w terapii 

łuszczycy stosuje się inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α), np. 

infliksymab – chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1.  

Oprócz skuteczności leczenia, przy wyborze metody terapii, istotna jest satysfakcja 

pacjenta. Badania wykazały, że pacjenci preferują leczenie biologiczne. Są zadowoleni 

z poprawy jakości życia i czasu odpowiedzi na leczenie, jednak oczekują również 

poprawy w zakresie wygody leczenia [7]. W związku z trwającą od marca 2020 roku 

pandemią COVID-19 wielu lekarzy zadaje sobie pytanie, w jaki sposób poszczególne 

formy leczenia immunomodulującego łuszczycy mogą wpływać na ryzyko zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, a także na przebieg COVID-19. 

3. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u pacjentów chorujących na łuszczycę 

Wirusowe infekcje dróg oddechowych, w tym COVID-19, stanowią czynnik wyzwa-

lający w przebiegu łuszczycy, ponadto mogą zaostrzać przebieg choroby. Rozważając 

korzyści i wady poszczególnych form leczenia łuszczycy w aspekcie pandemii 

COVID-19, szczególnie istotny jest fakt, że pacjenci z nieleczoną łuszczycą, a także 

pacjenci z nieleczonym łuszczycowym zapaleniem stawów, cechują się 1,5-krotnie 

większym ryzykiem zachorowania na ciężkie infekcje, niż pacjenci zdrowi [8]. 

Leczenie łuszczycy pozwala na poprawę mechanizmów obronnych gospodarza, co nie 

pozostaje bez znaczenia w dobie pandemii COVID-19. Pacjenci chorzy na łuszczycę, 

znacznie częściej niż ogólna populacja, chorują na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 

II, częściej wykazują nadwagę i uzależnienie od tytoniu [9]. Czynniki te predysponują 

do ciężkiego przebiegu zakażenia COVID-19 oraz zwiększają prawdopodobieństwo 

zgonu w wyniku infekcji. 

Wirus SARS-CoV-2 aktywuje limfocyty Th1, które wydzielają cytokiny prozapalne, 

tj. czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) 

i interleukinę 6 (IL-6), zaś GM-CSF odpowiada za pobudzanie monocytów CD14+ 

CD16+ do produkcji IL-6, czynnika martwicy nowotworu-α (TNF-α) i innych cytokin 

prozapalnych [10]. Stan ten nazywany jest ,,burzą cytokinową”, której efektem może 

być zespół ostrej niewydolności oddechowej, a nawet zgon. IL-6, TNF-α i IL-17A są 

celem w terapii ogólnej łuszczycy. Dlatego leczenie przeciwłuszczycowe może mieć 

pozytywny wpływ w przebiegu infekcji COVID-19 [11]. Do tej pory, w większości 

badań, nie wykazano istotnie podwyższonego ryzyka infekcji wirusowych w ogóle 

pacjentów z łuszczycą leczonych ogólnoustrojowo. 

4. Leczenie ogólne łuszczycy a zakażenie COVID-19 

4.1. Leczenie konwencjonalne 

W leczeniu konwencjonalnym łuszczycy wykorzystywana jest cyklosporyna oraz 

metotreksat, stanowiące leczenie pierwszego wyboru w przypadku łuszczycy o wskaź-

niku Psoriasis Area and Severity Index (PASI) większym niż 10, zwłaszcza u młodych 



 

Arkadiusz Grunwald, Kinga Brzuszkiewicz, Katarzyna Nowak 

 

32 

pacjentów bez chorób współistniejących [12]. Cyklosporyna zmniejsza humoralne 

i komórkowe reakcje immunologiczne poprzez hamowanie wydzielania IL-2 przez 

pomocnicze limfocyty T, dzięki czemu nie dochodzi do różnicowania limfocytów T 

w kierunku limfocytów cytotoksycznych [13]. Metotreksat zaś, jako antagonista kwasu 

foliowego, hamuje aktywność reduktazy dihydrofolianowej katalizującej przemianę 

dihydrofolianu w tetrahydrofolian, działając głównie poprzez zahamowanie syntezy 

DNA i pośrednio hamowanie syntezy RNA oraz białek [14]. 

Oba chemioterapeutyki zwiększają ryzyko zakażeń oportunistycznych z powodu 

działania immunosupresyjnego. U pacjentów z łuszczycą stosujących metotreksat  

ogólna częstość występowania zapalenia płuc wynosiła 0,8% [15]. Działanie immuno-

supresyjne cyklosporyny jest mniej wyrażone niż w przypadku metotreksatu, jednak 

działania niepożądane przez nią wywoływane, tj. nadciśnienie i zaburzenia w funkcjo-

nowaniu nerek, predysponują do ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19 [16]. Badanie 

z 2013 roku wykazało, że cyklosporyna w warunkach in vitro hamuje proces replikacji 

wirusa bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS), jednak działanie in vivo 

pozostaje nieznane [17]. Ze względu na przynależność wirusa MERS do wspólnego 

gatunku z wirusem SARS-CoV-2, istnieje konieczność prowadzenia dalszych badań 

w tym zakresie. 

4.2. Kortykosteroidy 

Kortykosteroidy podawane systemowo wykorzystywane są głównie w leczeniu 

atopowego zapalenia skóry. W leczeniu łuszczycy podawane są sporadycznie. Używa 

się miejscowych sterydów, np. betametazon, mometazon i klobetazol. Wykazują silne 

działanie immunosupresyjne poprzez hamowanie proliferacji limfocytów T [13]. 

W systematycznym przeglądzie badań z udziałem dzieci chorujących na atopowe 

zapalenie skóry (n = 6817), leczonych kortykosteroidami podawanymi systemowo przez 

15 dni i więcej, wskaźnik zakażeń wynosił 8,7%, odnotowano 21 zgonów [18]. Ze 

względu na działanie immunosupresyjne kortykosteroidów, odradza się ich stosowanie 

w czasie pandemii COVID-19, jednak przerwanie terapii z ich użyciem powinno 

przebiegać w sposób stopniowy ze względu na ryzyko działań niepożądanych ze strony 

układu oddechowego. 

4.3. Retinoidy 

Retinoidy są naturalnymi i syntetycznymi pochodnymi witaminy A. Wykorzy-

stywane są w leczeniu łuszczycy, jak również innych schorzeń dermatologicznych, takich 

jak trądzik czy rybia łuska. Swoje działanie wykazują poprzez wiązanie się z receptorami 

RA i RX, z czego w nabłonku dominują receptory RAR-γ. W leczeniu miejscowym 

łuszczycy wykorzystywany jest tazaroten, zaś w leczeniu układowym – acytretyna. 

Istotą ich działania jest obniżenie nadmiernej szybkości podziałów komórkowych 

i ograniczenie procesu zapalnego poprzez hamowanie migracji neutrofilów do naskórka 

i indukcję komórek Th17, bez działania immunosupresyjnego – w przeciwieństwie do 

leczenia konwencjonalnego. W badaniu kohortowym acytretyna nie powodowała 

zwiększenia częstości występowania ciężkich zakażeń u pacjentów leczonych z jej wy-

korzystaniem, w porównaniu do grupy pacjentów leczonych za pomocą metotreksatu. 

Jednak jako obserwowane działania niepożądane wskazywano zapalenie tkanki pod-

skórnej, prawdopodobnie na skutek zwiększonej urażalności skóry i kolonizacji przez 
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Staphylococcus aureus [19]. Ze względu na brak działania immunosupresyjnego, 

leczenie za pomocą acytretyny w dobie pandemii COVID-19 może być preferowane, 

mimo że nie udowodniono w pełni jego bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji epidemio-

logicznej, Ricardo i Lipner proponują algorytm leczenia łuszczycy za pomocą acy-

tretyny i apremilastu – zarówno u pacjentów kontynuujących leczenie, jak i tych którzy 

leczenie rozpoczynają [20]. Ze względu na doniesienia o hamującym wpływie reti-

noidów na proces replikacji ludzkich herpeswirusów, zbadania wymaga ich potencjalny 

wpływ na proces replikacji wirusa SARS-CoV-2 [21]. 

4.4. Leczenie biologiczne 

4.4.1. Inhibitory fosfodiesterazy-4 

Przykładem jest apremilast – doustnie podawany inhibitor fosfodiesterazy-4 – stoso-

wany w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, 

jak również używany sporadycznie w leczeniu atopowego zapalenia skóry [20]. 

Apremilast nie wpływa na funkcje limfocytów B, limfocytów T, immunoglobulin G 

(IgG) oraz immunoglobulin M (IgM), jednak częściowo hamuje TNF-α, interferon γ, 

IL-17 i IL-23. W badaniach nie wykazano aby stosowanie apremilastu wywoływało 

immunosupresję, nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania ciężkich 

infekcji u pacjentów, leczonych apremilastem, nie powoduje również zwłóknienia płuc, 

stanowiącego jeden z czynników śmiertelności w przebiegu COVID-19, jak również 

nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pacjen-

tów chorujących na łuszczycowe zapalenie stawów, leczonych za pomocą apremilastu 

[22]. W obserwacyjnym badaniu kohortowym, obejmującym pacjentów z łuszczycą 

leczoną układowo, ogólna liczba ciężkich zakażeń zmniejszyła się po zastosowaniu 

apremilastu w porównaniu z metotreksatem [23]. W grupie pacjentów chorych na łusz-

czycę leczonych z użyciem apremilastu, nie zaobserwowano znaczącej liczby zacho-

rowań na ciężkie infekcje, takie jak zapalenie płuc czy zakażenia dróg moczowych 

(odpowiednio po 0,02% chorych).  

Tabela 1. Infekcje u pacjentów z łuszczycą leczonych apremilastem 

 Liczba chorych Procent chorych  [%] 

infekcje górnych dróg oddechowych 227 19,2 

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła 197 16,6 

zapalenie wyrostka robaczkowego 3 0,03 

zakażenia dróg moczowych 2 0,02 

zapalenie płuc 2 0,02 

Ogółem badanych 1184 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [20] 

W grupie badanych pacjentów zaobserwowano najwięcej zachorowań na infekcje 

górnych dróg oddechowych (19,2% chorych) i zapalenie błony śluzowej nosa i gardła 

(16,6% chorych). W świetle wyników badań naukowych, apremilast wydaje się być 

bezpiecznym lekiem w terapii systemowej pacjentów chorych na łuszczycę w dobie 

pandemii COVID-19. 
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4.4.2. Inhibitory TNF-α 

Substancje te hamują działanie TNF-α jako jednego z czynników prozapalnych. Do 
grupy tych leków zalicza się infliksymab oraz etanercept. Infliksymab, jako chimeryczne 
monoklonalne przeciwciało, wiąże wolny i związany na powierzchni komórek TNF-α, 
hamując aktywność prozapalną tej cytokiny. Etanercept zaś złożony jest z rekombi-
nowanych receptorów TNF-α I i II połączonych z ludzkimi immunoglobulinami G, zaś 
efekt działania oparty jest na blokowaniu cytokiny przez receptory. W przypadku 
inhibitorów TNF-α podejrzewa się efekt immunosupresyjny, a co za tym idzie, 
zwiększenie ryzyka ciężkich infekcji u pacjentów poddanych leczeniu z użyciem tych 
środków [24]. W dziesięcioletnim badaniu kohortowym obejmującym 422 pacjentów 
British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register (BADBIR) 
z łuszczycą, leczonych infliksymabem, stwierdzono zwiększone ryzyko infekcji 
w porównaniu do pacjentów nieleczonych biologicznie i leczonych metotreksatem 
[25]. Jako najczęstsze powikłania w leczeniu za pomocą inhibitorów TNF-α wskazuje 
się zapalenie płuc i zapalenie tkanki łącznej, a nawet reaktywację utajonej gruźlicy,  
a w przypadku infliksymabu zwiększenie ryzyka wystąpienia półpaśca [20]. Stosując 
te leki u pacjentów zdrowych, zalecana jest ostrożność ze względu na zwiększenie 
ryzyka wystąpienia ciężkich infekcji z powodu silnego działania immunosupresyjnego. 
Z kolei u pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 leczenie z użyciem inhibitorów 
TNF-α może mieć korzystny efekt ze względu na możliwość hamowania „burzy 
cytokinowej” odpowiedzialnej za powikłania i zgony w przebiegu COVID-19 [26]. 

4.4.3. Inhibitory IL-17 

IL-17 jest cytokiną o kluczowej roli w przebiegu łuszczycy, zatem inhibitory tej 
cytokiny wykazują wysoką skuteczność w leczeniu łuszczycy. Sekukinumab jedno-
cześnie nie zakłóca funkcji limfocytów Th17, tj. uwalniania IL-22 i TNF, co sprawia, 
że ryzyko ciężkich infekcji jest niższe niż w przypadku stosowania inhibitorów TNF-α 
[27]. U pacjentów leczonych sekukinumabem wykazano wzrost ogólnego ryzyka 
zakażeń o 11%, z czego większość stanowiły zakażenia drożdżakowe, zaś ryzyko 
infekcji górnych dróg oddechowych było większe w przypadku sekukinumabu niż 
pozostałych inhibitorów IL-17, tj. iksekizumabu i brodalumabu [24]. IL-17 to istotny 
element odpowiedzi immunologicznej przeciwko Candida, co tłumaczy wzrost ryzyka 
infekcji drożdżakowych u pacjentów leczonych za pomocą sekukinumabu. Inhibitory 
IL-17, ze względu na brak oddziaływania na mechanizmy odpowiedzi immunologicz-
nej gospodarza wobec wirusów, mogą być bezpiecznie stosowane w dobie pandemii 
COVID-19. Iksekizumab wykazuje działanie wobec szlaku IL-17/23, co może mieć 
korzystny wpływ na leczenie COVID-19, dlatego trwają badania w tym zakresie [28]. 
Ze wszystkich leków biologicznych najlepszym profilem bezpieczeństwa cechuje się 
apremilast i sekukinumab [29]. 

Tabela 2. Zachorowania na COVID-19 u pacjentów z łuszczycą poddanych leczeniu biologicznemu 

Lek Działanie Liczba pacjentów 
leczonych 

Pacjenci chorujący 
na COVID-19 

Procent [%] 

apremilast PDE-4 303 3 0,99 

sekukinumab IL-17 209 2 0,96 

infliksymab TNF-α 36 1 2,78 

Źródło: [29] 
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Tabela przedstawia zachorowania na COVID-19 u pacjentów z łuszczycą pod-

danych leczeniu biologicznemu. Największy procent chorych zaobserwowano w grupie 

pacjentów leczonych za pomocą infliksymabu, inhibitora TNF-α. Apremilast i sekukinu-

mab cechują się porównywalnym, korzystnym poziomem bezpieczeństwa. 

4.4.4. Inhibitory kinaz tyrozynowych z rodziny Janus 

Inhibitory kinaz tyrozynowych z rodziny Janus to syntetyczne leki wykorzystywane 

w leczeniu schorzeń reumatologicznych, łuszczycy jak i wrzodziejącego jelita grubego. 

Tofacytynib to drobnocząsteczkowy inhibitor blokujący działanie kinaz JAK1, JAK2 

i JAK3, obniżający aktywność cytokin kluczowych dla rozwoju limfocytów, co zwiększa 

ryzyko zakażeń wirusowych [30]. Ze względu na działanie immunosupresyjne, tofacy-

tynib szczególnie predysponuje do zapaleń błony śluzowej gardła, nosa i do infekcji 

górnych dróg oddechowych, odnotowano też pojedyncze przypadki grypy, zapalenia 

płuc i półpaśca [20]. Z tego względu tofacytynib nie jest zalecany w leczeniu łuszczycy 

w dobie pandemii COVID-19. 

5. Diagnostyka i przebieg leczenia łuszczycy w czasie pandemii COVID-19 

Trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 zmieniła dotychczasowe nawyki 

i sposób zachowania u większości ludzi. Pandemia nie pozostaje bez wpływu również 

wobec przebiegu leczenia wszelkich chorób przewlekłych, w tym łuszczycy. Pierwszym 

problemem, z jakim zmagają się chorzy na łuszczycę, jest przeciążenie krajowych 

systemów ochrony zdrowia w większości państw i ograniczony dostęp do świadczeń 

medycznych (w tym w zakresie dermatologii) w ramach opieki ambulatoryjnej, co 

przekłada się na przerwy w leczeniu, jak również opóźnienia w diagnostyce już 

istniejących, nierozpoznanych zmian skórnych [31]. Do tej grupy pacjentów zalicza się 

osoby wykluczone telekomunikacyjnie, a więc osoby o niskim dochodzie, osoby żyjące 

poza ośrodkami miejskimi i osoby w wieku podeszłym. Drugim problemem są przepisy 

prawne wymuszające konieczność pozostania w domach, co też przekłada się na ogra-

niczony dostęp do świadczeń medycznych, zwłaszcza z zakresu dermatologii – w obliczu 

zagrożenia zdrowia i śmiertelnej choroby zakaźnej, schorzenia skórne najczęściej są 

bagatelizowane. Ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu jest dodatnio 

skorelowane z pogorszeniem łuszczycy, stresem, zaburzeniami lękowymi i depresją. 

Aż 43,7% z 926 pacjentów w badaniu z maja 2020 roku wskazało umiarkowane do 

ciężkiego pogorszenie przebiegu choroby [32].  

Wspólnym mianownikiem wszystkich zjawisk społecznych w dobie pandemii 

COVID-19 jest stres związany ze zmianą sytuacji na świecie, zagrożeniem życia 

i zdrowia, utratą pracy lub obniżeniem dochodów, utratą bliskich osób. Utrata dochodu 

prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia poprzez szkodliwe dla zdrowia zachowania 

i zwiększenia stresu psychicznego, co z kolei powoduje zaostrzenie przebiegu łuszczycy 

[32]. Dlatego tak istotne w obecnym czasie jest zapewnienie pacjentom z chorobami 

przewlekłymi, w tym z łuszczycą, wsparcia psychologicznego oraz edukacji w zakresie 

metod radzenia sobie ze stresem. Nie należy zapominać o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa epidemiologicznego, tj. zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie 

ust i nosa, dezynfekcja dłoni oraz szczepienia ochronne [33].  
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6. Wytyczne 

Według wytycznych American Academy of Dermatology, pacjenci bez infekcji 

powinni kontynuować leczenie łuszczycy – biologiczne i pozostałe terapie. U pacjentów 

z dodatnim wynikiem COVID-19 terapię należy przerwać. U pacjentów z chorobami 

współistniejącymi należy dokładnie ocenić szanse i zagrożenia w kontekście rozpo-

częcia terapii biologicznej i opcjonalnie, odroczyć ją. Zaś u pacjentów z grup wysokiego 

ryzyka, należy rozważyć terapie alternatywne [33, 34]. The International League of 

Dermatological Societies – u pacjentów z negatywnym wynikiem COVID-19 i bez 

objawów, przerwanie leczenia nie jest podparte dowodami naukowymi, a w przypadku 

podejrzenia zakażenia leczenie odroczyć i nie rozpoczynać nowej terapii [35]. The 

International Psoriasis Council zaleca u pacjentów z COVID-19 zaprzestać lub odroczyć 

stosowanie leków immunosupresyjnych. Jako osoby narażone na ciężki przebieg infekcji 

wskazane są: osoby w wieku powyżej 60 lat i/lub pacjenci ze współistniejącymi choro-

bami, w tym chorobami układu krążenia, cukrzycą, wirusowym zapaleniem wątroby 

typu B, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłymi chorobami nerek i nowo-

tworem [36]. European League Against Rheumatism i American College of Rheuma-

tology są przeciwne przerwaniu terapii w przypadku łuszczycowego zapalenia stawów 

ze względu na ryzyko zaostrzenia choroby, co samo w sobie znacznie zwiększy ryzyko 

infekcji, aktywne łuszczycowe zapalenie stawów wymaga oceny lekarskiej i wizyty 

w szpitalu, co stanowi czynnik ryzyka infekcji COVID-19 [37].  

Proponowany algorytm leczenia systemowego łuszczycy w dobie pandemii 

COVID-19 jako najbardziej preferowane terapeutyki określa apremilast i acytretynę, 

następnie inhibitory IL-23 i 17, dalej ustekinumab. Zalecana jest ostrożność w przy-

padku inhibitorów kinaz tyrozynowych oraz inhibitorów TNF-α, jak też w przypadku 

cyklosporyny i metotreksatu, nie zaleca się stosowania systemowo kortykosteroidów [20]. 

7. Podsumowanie 

Szczególnie istotne jest wspólne podejmowanie decyzji terapeutycznych w zespołach 

wielodyscyplinarnych, poprzedzone konsultacjami. W przebiegu terapii łuszczycy 

w czasie pandemii COVID-19 informowanie pacjenta o poszczególnych etapach lecze-

nia, jak też możliwych szansach i zagrożeniach danych form leczenia ułatwia pacjentowi 

podejmowanie decyzji, jak również dostarcza informacji o procesie leczenia. Badania 

wykazują, że terapia ogólna łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów nie zmienia 

istotnie ryzyka wystąpienia infekcji COVID-19 o ciężkim przebiegu, zaś zaprzestanie 

leczenia wiąże się z zaostrzeniem łuszczycy, ale również ze stresem, lękiem i depresją, 

co podkreśla istotną rolę komunikacji z pacjentem. Warto zwrócić uwagę, iż w dobie 

pandemii przebieg łuszczycy u chorych może się zaostrzyć. Należy unikać leczenia 

immunosupresyjnego ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 i predysponowanie do ciężkiego przebiegu infekcji. Do preparatów 

odradzanych w obecnej sytuacji epidemiologicznej zalicza się metotreksat, cyklosporynę, 

inhibitory TNF-α oraz inhibitory kinaz janusowych. Najbezpieczniejszym profilem 

działania cechują się acytretyna i apremilast, jak również inhibitory IL-17. W bada-

niach nie wykazano, aby zwiększały ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

U pacjentów bez potwierdzonej infekcji i bez objawów infekcji należy kontynuować 

terapię, bowiem przerwanie jej wiąże się z zaostrzeniem łuszczycy i późniejszą opor-
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nością na leczenie. U pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka lub u tych w podesz-

łym wieku zaleca się zmienić lek na bezpieczniejszy, alternatywny. Z racji braku do-

kładnych danych u pacjentów zakażonych należy przerwać terapię lub odroczyć 

rozpoczęcie terapii systemowej łuszczycy. Istnieje konieczność prowadzenia dalszych 

badań w zakresie możliwego hamowania replikacji wirusa SARS-CoV-2 przez cyklo-

sporynę i retinoidy, jak również hamowania „burzy cytokinowej” przez inhibitory TNF-α. 
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Wpływ terapii immunomodulującej w łuszczycy na ryzyko zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 i przebieg COVID-19 

Streszczenie 

Łuszczyca to choroba cywilizacyjna, dotycząca do 2% populacji Europy i Stanów Zjednoczonych. W cięż-

kich postaciach jedyną skuteczną formą leczenia jest immunomodulacja. W dobie pandemii COVID-19 

wielu klinicystów zadaje sobie pytanie, jak leczenie ogólne łuszczycy wpływa na ryzyko zakażenia i jego 
przebieg. Celem pracy jest przedstawienie ryzyka i korzyści poszczególnych form terapii w odniesieniu do 

obecnej sytuacji epidemiologicznej.  

Wykazano, że pacjenci z łuszczycą są bardziej narażeni na zakażenie COVID-19. Konwencjonalne leczenie 

za pomocą cyklosporyny A i metotreksatu zwiększa ryzyko infekcji wirusowych. Cyklosporyna A może 
powodować nadciśnienie i zaburzenia czynności nerek, co stanowi czynnik ryzyka rozwoju ciężkiego prze-

biegu zakażenia COVID-19. Brak dowodów by leczenie biologiczne zwiększało ryzyko zakażeń wiruso-

wych. Najlepszym profilem bezpieczeństwa cechuje się apremilast, sekukinumab. Zalecana ostrożność 

w stosowaniu inhibitorów TNF-α oraz inhibitorów kinaz janusowych. Konieczność prowadzenia dalszych 
badań. Przerwanie terapii zalecane jest u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 lub wykazujących swoiste 

objawy do czasu uzyskania większej ilości danych. U pacjentów z grup ryzyka zalecana jest ostrożność. 

Przerwanie terapii u pacjentów niezakażonych i bez chorób współistniejących nie jest zalecane ze względu 

na możliwe zaostrzenie łuszczycy i oporność na leki po wznowieniu terapii. 
Słowa kluczowe: COVID-19, łuszczyca, pandemia, terapia immunomodulująca, immunosupresja 
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The impact of immunomodulatory therapy for psoriasis on risk of SARS-CoV-2 

infection and the course of COVID-19 

Abstract 

Psoriasis is one of diseases of affluence affecting almost 2% of the population of Europe and the United 

States. Immunomodulation is the only one effective treatment for a severe form of psoriasis. A lot of 

clinicians do not know how systemic treatments for psoriasis may affect risk of SARS-CoV-2 infection and 
its course. Aim of the study: To assess risks and advantages of each form of therapy according to the 

current epidemiological situation.  

Research has shown that psoriasis patients are more prone to SARS-CoV-2 infection. Conventional 

therapy using cyclosporin A and methotrexate increases risk of viral infections. Cyclosporin A may cause 
hypertension and renal dysfunctions which are risk factors of severe SARS-CoV-2 infection. There is no 

evidence that biological therapy increases risk of viral infections. The safety profiles of apremilast and 

secukinumab are the highest, exercise caution when using TNF-α inhibitors and Janus kinase inhibitors. 

Further research is needed. Treatment discontinuation should be considered for patients with confirmed 
COVID-19 and patients with typical COVID-19 symptoms until further data become available. Caution is 

advised when treating patients at risk. Treatment discontinuation for non-infected patients and those 

without concomitant illnesses is not recommended – risk of exacerbation of psoriasis and drug resistance 

according to the treatment rechallenge. 
Keywords: COVID-19, psoriasis, pandemic, immunomodulatory therapy, immunosupression 
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Najczęstsze objawy i powikłania neurologiczne  

infekcji COVID-19 

1. Wprowadzenie 

W grudniu 2019 roku w Wuhan (w prowincji Hubei) w Chinach odnotowano 

pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2), który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego 

COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019). Schorzenie szybko rozprzestrzeniło się 

na wszystkie kontynenty i od marca 2020 roku stanowi światową pandemię, której 

nadal nie udało się opanować (rys. 1). Na dzień 9.02.2019 roku odnotowano 10 600 

8943 przypadków zachorowań na całym świecie, z czego 1 552 686 w Polsce oraz 

łącznie 2 316 289 zgonów (w tym 39 132 w Polsce) [1]. 

W większości przypadków COVID-19 przebiega łagodnie, a rokowanie jest dobre. 

Jednak choroba może mieć również ciężką postać i powodować zapalenie płuc lub 

zespół ostrej niewydolności oddechowej, prowadząc do śmierci. Objawy choroby 

mogą być różne. Przebieg przypomina przeziębienie lub grypę. Najczęstsze objawy to 

gorączka, suchy kaszel, duszność i ogólne zmęczenie, ale mogą wystąpić również inne 

objawy, między innymi neurologiczne [2]. 

Ze względu na poziom rozpowszechnienia na świecie, szybkość rozprzestrzeniania 

się oraz ryzyko jakie niesie ze sobą infekcja, niezwykle ważne jest wczesne rozpo-

znanie zakażenia i zapobieganie transmisji wirusa.  

Wirus SARS-CoV-2 należy do rzędu Nidovirales, rodziny Coronaviridae oraz 

podrodziny Orthocoronavirinae. Jego materiałem genetycznym jest niesegmentowany 

jednoniciowy RNA o dodatniej polarności. Ma kulisty kształt oraz wypustki na po-

wierzchni, dzięki którym wirus podobny jest do korony słonecznej [3]. Okres wylęgania 

wynosi od 1 do 14 dni, a wirus przenoszony jest drogą kropelkową z człowieka na czło-

wieka [4]. Warto zwrócić uwagę, że SARS-CoV-2 jest wykrywany nie tylko w układzie 

oddechowym, w którym w badaniu RT-PCR płynie z płukania oskrzeli ilość dodatnich 

wyników wniosła 93%, w plwocinie 72%, wymazie z nosa 63%, w biopsji szczo-

teczkowej fibrobronchoskopowej w 46%, w wymazie z gardła w 32%, ale również w kale 

w 29% oraz we krwi w 1%. Sugeruje to, że wirus może być przenoszony również przez 

kał oraz ze względu na obecność we krwi może mieć charakter ogólnoustrojowy [5]. 

                                                                   
1 zuzanna.bialkowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 
2 paulina.dabrowska98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl. 
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Rysunek 1. Linia czasu rozwoju pandemii wirusa SARS-CoV-2 

2.  Cele i metody 

Celem niniejszej pracy jest podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat 

zagadnień neurologicznych związanych z COVID-19. W oparciu o źródła dostępne 

w Internecie dokonano przeglądu piśmiennictwa, w którym poruszane są tematy zwią-

zane z SARS-CoV-2. Pod uwagę wzięto wyniki wyszukiwania w medycznych bazach 

naukowych PubMed, Google Scholar oraz Ebsco, gdzie używano słów kluczowych 

w tytule bądź w treści: „neuroCOVID”, „COVID”, „neurological symptoms”, „SARS-

CoV-2”, „neurological complications”. Skupiono się na pełnotekstowych artykułach, 

które w swojej tematyce zawierały informacje o wirusie SARS-CoV-2, o chorobie jaką 

wywołuje lub o neurologicznych powikłaniach infekcji. Artykuły zostały przeanalizo-

wane i wybrane pod kątem daty publikacji oraz częstości wyświetlania. Dodatkowo 

uwzględniono wskaźnik cytowań wszystkich czasopism, z których pochodziły materiały. 

Wszystkie artykuły włączone do przeglądu były publikowane od stycznia 2020 roku do 

stycznia 2021 roku włącznie. 

Dodatkowe informacje o chorobie i jej rozpowszechnieniu pochodzą z wykazów 

zakażeń ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl). 

3.  Neuroinfekcja 

W przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 możliwe jest wystąpienie symptomów neuro-

logicznych, które wynikają z bezpośredniego zajęcia układu nerwowego lub pośred-

niego wpływu infekcji COVID-19 na ośrodkowy lub obwodowy układ nerwowy. Nie-

które z nich mogą być początkowymi albo jedynymi objawami infekcji, dlatego należy 

zwracać szczególną uwagę na ich występowanie. Najbardziej istotnymi objawami ze 

strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego są: zaburzenia węchu i smaku, 

bóle i zawroty głowy, bóle mięśni, objawy organicznego uszkodzenia mózgu, zabu-

rzenia świadomości, zaburzenia widzenia, ataksja oraz drgawki. Spośród powikłań 

wymienić można, między innymi: udar niedokrwienny mózgu i ostry zespół Guillaina-

Barrégo [6]. 

http://www.gov.pl/
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3.1. Neurotropizm SARS-CoV-2 

Najpowszechniejsza ścieżka wirusa SARS-CoV-2 do komórki zachodzi poprzez 

wiązanie domeny RBD białka S (dzięki szczelinie furynowej) do receptora enzymu 

konwertazy angiotensyny typu II (ang. angiotensin-converting enzyme, ACE2) i następcze 

wchłonięcie wirusa. Najprawdopodobniej odbywa się to na drodze endocytozy 

w mechanizmie zależnym od klatryny lub od pH, które mogą wykorzystywać w tym 

celu endosomalną pompę protonową i NAADP-zależne kanały wewnątrzkomórkowe 

[7]. Układ angiotensynowy jest obecny w tkance nerwowej, a liczne komórki mózgu 

prezentują jego składowe, m.in. ACE2 i furynę. Komórki nerwowe prezentujące ACE2 

zlokalizowane są w pniu mózgu, CVO (narządzie otaczające komory mózgu), narządzie 

podsklepieniowym, jądrze przykomorowym, jądrze pasma samotnego i rdzeniu 

brzuszno-bocznym dziobowym. Wszystkie te struktury charakteryzuje wysokie una-

czynienie i fizjologicznie nieszczelna bariera krew-mózg, podatna na bezpośredni 

kontakt z krwiopochodnymi cząstkami wirusowymi [8].  

Alternatywna ścieżka wnikania SARS-CoV-2 do mózgu może odbywać się przez 

nabłonek nosowy z następczym wstecznym przemieszczeniem się wirusa trans-synap-

tycznie, wzdłuż aksonów neuronów węchowych, do opuszki węchowej [9]. 

Infekcja neurogleju i neuronów została udokumentowana badaniem in vitro, a cząstki 

wirusa znaleziono w tkankach mózgu pacjentów z COVID-19 post mortem [10]. 

Obecnie wciąż trwają badania nad przebiegiem oraz długotrwałymi konsekwencjami 

neuroinfekcji SARS-CoV-2.  

3.2.  Układowy stan zapalny w przebiegu COVID-19 

Układowe zapalenie to jedna z głównych składowych ciężkich infekcji COVID-19, 

ze szczególnym uwzględnieniem burzy cytokinowej, czyli znacznego wzrostu czyn-

ników prozapalnych we krwi [11]. Udział zapalenia układowego w powstawaniu i pro-

gresji chorób neurologicznych i neuropsychiatrycznych został udowodniony. Czynniki 

prozapalne, takie jak cytokiny, mogą wnikać do mózgu przez narząd podsklepieniowy, 

a także uszkadzać barierę krew-mózg, prezentując alternatywną drogę wnikania innych 

czynników zapalenia [12]. 

Pierwszą linią obrony ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przeciwko stanom 

zapalnym i infekcjom są astrocyty oraz mikroglej, formujące tzw. „glia limitans”, czyli 

błonę połączoną z miąższową blaszką podstawną, otaczającą mózg i rdzeń nerwowy 

i biorącą udział w tworzeniu bariery krew-mózg [13]. Stan zapalny i powiązane z nim 

cząsteczki molekularne powiązane z uszkodzeniem (ang. DAMP) powoduje reaktywną 

astrogliozę i mikrogliozę [13]. W prawidłowych warunkach te procesy pełnią funkcję 

ochronną, jednak pod wpływem zapalenia może dojść do uszkodzenia komórek glejo-

wych, co prowadzi do ich atrofii lub utraty funkcji i dystrofii, która może prowadzić do 

powstawania chorób neurodegeneracyjnych [14]. 

3.3. Autoimmunologiczne uszkodzenie mózgu powiązane z infekcją COVID-19 

Zostało udowodnione, iż występuje związek pomiędzy autoimmunologicznymi re-

akcjami organizmu a występowaniem objawów psychotycznych [15]. Infekcje wirusowe 

mogą indukować autoimmunogenność w mechanizmie molekularnej mimikry antyge-

nowej (przykładowo w infekcjach COVID-19 wykryto produkcję przeciwciał antyfos-
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folipidowych, co może sugerować związek z występowaniem zapalenia zatok żylnych 

jako powikłania infekcji COVID-19) [16]. Uszkodzenia autoimmunologiczne mogą 

dotykać szczególnie istoty białej i nerwów obwodowych (jak w chorobie Guillaina-

Barrégo czy zespole Millera-Fishera; obydwa te zespoły zostały udokumentowane 

u pacjentów dotkniętych COVID-19; w ich patogenezie znaczenie ma również mimikra 

antygenowa). Pomimo tego nie oznaczono dotychczas autoprzeciwciał w płynie móz-

gowo-rdzeniowym (PMR) pacjentów COVID-19 dodatnich.  

3.4.  Niedokrwienie OUN  

Ponieważ główną reprezentacją infekcji SARS-CoV-2 jest zapalenie płuc, które 

może prowadzić do spadku w utlenowaniu krwi, pacjenci często manifestują hipoksję, 

która dotyka OUN, szczególnie mózgu, który ma najwyższe zapotrzebowanie na tlen. 

W hipoksji występuje także wzrost produkcji reaktywnych form tlenu (RFT) uszka-

dzających komórki, a także aktywacja czynników prozapalnych, których działanie 

opisano w punkcie 3.2. [12]. 

3.5.  Zaburzenia krzepnięcia w COVID-19 

W stanie zapalnym, także powiązanym z infekcją COVID-19 wzrasta poziom fibro-

nektyny we krwi (prawdopodobnie przez wzrost jej produkcji w wątrobie), która pro-

paguje tworzenie zakrzepów. Nawet połowa pacjentów z COVID-19 może demon-

strować powikłania zakrzepowe, szczególnie udar niedokrwienny, także u ludzi młodych 

[10]. Powikłaniami udaru niedokrwiennego są m.in. wtórna neurodegeneracja i wzrost 

ryzyka choroby Alzheimera [17]. 

3.6.  Czynniki psychologiczne 

Ciężki przebieg infekcji, hospitalizacja i lęk przed powikłaniami mogą wywoływać 

syndrom stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD) u pacjentów 

po infekcji COVID-19, co ma wpływ na patologie immunologiczne [17]. W odpo-

wiedzi na przedłużony stres organizmu wzrasta poziom m.in. interleukiny 1-beta, inter-

leukiny 2 i 6 oraz interferonu gamma [18]. Stres, depresja i inne zaburzenia neuropsy-

chiatryczne mogą dotykać także populacji wolnej od SARS-CoV-2, a poddanej 

formom zapobiegawczym, takim jak samoizolacja, lockdown i szybko zmieniające się 

zasady funkcjonowania społecznego. Depresja może wpływać na pamięć i jest 

czynnikiem ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, na przykład choroby Alzheimera, 

w późniejszym okresie życia [19]. 

4.  Objawy neurologiczne infekcji COVID-19 

4.1.  Anosmia 

Anosmia (brak węchu) i ageuzja (brak smaku) są jednymi z najczęściej wymienia-

nych w literaturze objawów infekcji wirusem SARS-CoV-2. W badaniu przeprowa-

dzonym w Tunezji między 2 marca a 16 maja 2020 roku aż 37,9% osób z potwierdzoną 

tą infekcją zgłosiło zaburzenia węchu, a 36,8% zaburzenia smaku. Było to drugim naj-

częściej obserwowanym symptomem w badaniu. Odpowiednio w tych grupach 65,3% 

cierpiało z powodu całkowitej utraty węchu, a 63,2% – całkowitej utraty zmysłu 

smaku. W około 72% przypadków utraty węchu i ok. 77% przypadków utraty smaku 

udało się całkowicie przywrócić utracone zmysły [20]. Zarówno anosmia, jak i ageuzja 
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występowały często u pacjentów o łagodnym i średnim przebiegu choroby, w przeci-

wieństwie do innych objawów neurologicznych, częstszych w infekcji o cięższym prze-

biegu [21]. Były także jednymi z pierwszych objawów pojawiających się u pacjentów, 

na długo przed innymi objawami neurologicznymi, jak i dotyczącymi innych układów. 

Badania radiologiczne metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej 

u chorych z objawami całkowitej lub częściowej utraty zmysłów węchu i smaku wyka-

zały zwężenie szczelin węchowych wywołane obustronnym zapaleniem. To powodo-

wało utratę zakończeń receptorów węchowych i uniemożliwiało im wychwytywanie 

cząsteczek zapachowych [22]. Utrata smaku prawdopodobnie zachodzi także wtórnie 

do utraty węchu oraz może powodować utratę apetytu i spadek masy ciała chorego [23]. 

Jak wspomniano wyżej, jedną z hipotez dotyczących neuroinfekcji COVID-19 jest 

wnikanie przez nabłonek węchowy. Zostało zaprezentowane, iż wirus może dostać się 

do ośrodkowego układu nerwowego przez opuszkę węchową i przemieścić się do kory 

węchowej, jąder podstawnych czy niektórych jąder śródmózgowia [24]. Częste wystę-

powanie tego objawu w przebiegu COVID-19 jest obecnie uważane za jedną z możli-

wych ścieżek rozwoju choroby i potencjalne źródło informacji na temat zróżnicowania 

występowania i przebiegu infekcji SARS-CoV-2 zależnych od różnych czynników, np. 

występowania genetycznych wariacji receptorów ACE i mutacji białka S [25].  

4.2.  Bóle głowy 

W przebiegu infekcji wirusem SARS-CoV-2 zaobserwowano współwystępowanie 

bólów głowy z różną częstotliwością, wahającą się od 6,5% do 13,6% [2, 26-29]. 

Objaw ten jest niespecyficzny i może występować z różnych przyczyn u chorych. Trzeba 

brać pod uwagę współwystępowanie stanu zapalnego spowodowanego infekcją, w czasie 

którego uwalniane są cytokiny prozapalne, z lękiem wywołanym bezprecedensową 

sytuacją na świecie [30]. 

J. Porta‐Etessam w swoim badaniu, którego grupę badawczą stanowili pracownicy 

ochrony zdrowia z potwierdzonym COVID-19 i obecnymi bólami głowy [31], zapro-

ponował podział tych pacjentów na 4 kategorie. Klasyfikuje ich na tych, u których bóle 

mogą współwystępować z korzystaniem środków ochrony osobistej, gdzie jest on 

wynikiem zewnętrznego ucisku. Następną grupę stanowią osoby bez innych objawów 

towarzyszących. Trzecią kategorię stanowią osoby z potwierdzonym wywiadem migreny 

lub innych typów pierwotnych bólów głowy. Ostatnią grupę stanowią chorzy, 

u których podejrzewa się związek bólu głowy z infekcją COVID-19. U tych chorych 

może on nasilać się podczas aktywności fizycznej (u 78,3% respondentów bez migreny 

w wywiadzie) lub ruchów głową (48,9%) oraz może współistnieć fonofobia (37%), 

światłowstręt (26,1%), nudności (16,3%) oraz wymioty (2,2%). Ból ten jest określany 

jako obustronny u 42,5% badanych lub rzadziej połowiczy u 12,4%.  
W innym badaniu poświęconym temu objawowi w przebiegu infekcji COVID-19 

zaobserwowano nowopowstałe dolegliwości o umiarkowanie ciężkim nasileniu, zlo-
kalizowane obustronnie. Pacjenci opisywali go jako pulsujący ból nasilający się przy 
pochylaniu w części skroniowo-ciemieniowej lub w okolicy czołowej i zatok. Wystę-
pował on z częstością około 10%, był dominującym lub pierwotnym objawem, który 
niepokoił i skłaniał do szukania z tego powodu pomocy lekarskiej oraz był ograniczony 
do aktywnej fazy COVID-19. Ból narastał powoli lub pojawiał się nagle. Zaobserwo-
wano zwiększoną oporność na leki przeciwbólowe i nawracający charakter bólu. 
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U tych chorych nie stwierdzano historii napięciowych albo migrenowych bólów głowy 
oraz zwykle nie występowały inne objawy neurologicznie. Obserwacja ta dodatkowo 
sugeruje, że ból głowy może być izolowanym lub jednym z niewielu objawów choroby 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 [32]. 

W badaniu Hayrunnisa Bolay i współpracowników jest również opisany przypadek 
65-letniego pacjenta, który trafił do szpitala z ostrym bólem głowy. Chory miał kontakt 
z osobami chorymi na COVID-19. W badaniach obrazowych stwierdzono zmiany 
typowe dla infekcji SARS-CoV-2, ale mimo to ból głowy był objawem dominującym. 
Pacjent opisał go jako pulsujący i obustronny z towarzyszącym zmęczeniem i utratą 
apetytu. Utrzymywał się przez 9 dni, pacjent odczuwał ulgę dopiero po dużych dawkach 
paracetamolu [32]. 

Podsumowując, nagle pojawiające się silne bóle głowy jakich dotychczas nie zgła-
szano mogą być pierwszym objawem choroby. W przypadku zignorowania tego symp-
tomu może dojść do opóźniania diagnozy COVID-19, a tym samym zwiększonego 
rozprzestrzeniania infekcji w społeczeństwie [32]. 

4.3.  Bóle, uszkodzenie mięśni 

Bóle mięśni w przebiegu COVID-19 to dość powszechny objaw. Jak wskazuje 
literatura częstość występowania tego objawu waha się od 10,7% do 61% [2, 22-25]. 
Ponownie jak w przypadku bólów głowy jest to nieswoisty objaw, jednak jak wskazuje 
literatura wstępuje on średnio u około 19,4% pacjentów [33]. 

W przebiegu infekcji SARS-CoV-2 bóle mięśni są zarówno subiektywnym odczu-
ciem zgłaszanym przez pacjentów w wyżej wymienionych badaniach, jak również ich 
uszkodzenie ma swoje odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Wyniki 
tego badania wskazują, że pacjenci mają podwyższone stężenie kinazy kreatynowej, 
liczbę neutrofili wyższy poziom białka C-reaktywnego oraz wyższy poziom D-di-
merów. Należy dodać, że w tym badaniu stwierdzono równocześnie uszkodzenie innych 
narządów: wątroby, o czym świadczy podwyższony poziom dehydrogenazy mlecza-
nowej, aminotransferazy alaninowej oraz aminotransferazy asparaginianowej, a także 
nerek – wzrost poziomu kreatyniny we krwi. [2] 

W badaniu przeprowadzonym w Tunezji w 2020 roku wykazano występowanie 
mialgii w 37,3% przypadków infekcji. Lokalizacja bólu była najczęściej uogólniona 
(43,2%), obejmowała tylko kończyny (30,5%), tylko tułów (13,6%) lub kończynę i tułów 
(12,7%). U 12,4% pacjentów wystąpiły skurcze mięśni. Objawy mialgii występowały 
zazwyczaj około 1 dnia od początku przebiegu choroby i trwały około 5 dni [20]. 

Mechanizm powstawania uszkodzeń nie jest jasny i wymaga dalszych badań w tym 
kierunku, jednak możemy wyróżnić kilka prawdopodobnych możliwości. Występowanie 
mialgii może wiązać się ze zmniejszoną ilością energii w stosunku do zwiększonego 
zapotrzebowania organizmu w czasie infekcji i obecnością zmęczenia czy duszności 
oraz spadkiem saturacji [34]. 

5.  Neurologiczne powikłania 

5.1.  Udar mózgu 

COVID-19 jest ważnym niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu u hospi-
talizowanych pacjentów, a w przypadku jego wystąpienia zwiastuje większą śmier-
telność [35]. 
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Zakażenie SARS-CoV-2 jest związane ze stanem prozakrzepowym, który może 

powodować żylną i tętniczą chorobę zakrzepowo-zatorową oraz z podwyższonym 

poziomem D-dimerów [36]. W ciężkim COVID-19 dochodzi do aktywacji proza-

palnych cytokin, które indukują aktywacje komórek śródbłonka z ekspresją czynnika 

tkankowego, co prowadzi co aktywacji procesu krzepnięcia i wytwarzania trombiny. 

W takiej sytacji krążenie wolnej trombiny może aktywować płytki krwi i prowadzić do 

zakrzepicy [37]. Za tendencję do większej podatności na udary mózgu u chorych na 

COVID-19 może odpowiadać fakt, że wirus SARS-CoV-2 wnika do organizmu 

gospodarza za pomocą receptora ACE2. Ulega on ekspresji w komórkach śródbłonka 

oraz w wielu narządach, w tym w płucach, sercu, jelitach i nerkach. Skutkiem tego jest 

rekrutacja komórek odpornościowych przez bezpośrednie zakażenie wirusem co może 

skutkować rozległą dysfunkcją śródbłonka związaną z apoptozą [38]. Wyżej wymie-

niony mechanizm uważa się za jeden z substratów powikłań zakrzepowych zakażenia 

SARS-CoV-2 [39]. 

W literaturze można znaleźć doniesienia na temat koleracji występowania udaru 

mózgu, również u osób młodych bez czynników ryzyka, z jednoczesną infekcją SARS-

CoV-2 [40].  

Nie jest jasne czy korelacja między występowaniem udaru mózgu, a infekcją 

COVID-19 nie jest przypadkowa. Nie ma wystarczającej ilości badań na dużych gru-

pach pacjentów, aby wyciągnąć taki wniosek. Osoby, w których wywiadzie stwierdza 

się zaburzenia zakrzepowo zatorowe oraz krwotoczne mogą być bardziej podatne na 

nową infekcję SARS-CoV-2 oraz na cięższe powikłania. W przebiegu infekcji SARS-

CoV-2 opisywane były zarówno przypadki udaru niedokrwiennego (ang. ischemic 

stroke, IS) [41] jak i krwotoku śródmózgowego (ang. intracerebral hemorrhage, ICH) 

[42]. W przypadku IS częściej można było zaobserwować zmiany w obrębie płatów 

skroniowych, ciemieniowych, potylicznego i móżdżku, natomiast w udarach krwotocz-

nych nie zaobserwowano różnic w lokalizacji.  

Dhamoon M.S. i współpracownicy wskazują również na rozbieżności w badaniach 

laboratoryjnych u pacjentów COVID-dodatnich z udarami. Podwyższone były u nich 

wartości: czasu protrombinowego (PT), czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji 

(APTT) i międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Ponad połowa 

chorych miała podwyższony poziom toponim, natomiast miano D-dimerów wzrosło 

u 97% chorych branych pod uwagę w badaniu [41]. Leczenie przeciwkrzepliwe otrzy-

mywało znacznie więcej chorych COVID-dodatnich, w porównaniu do pacjentów 

z udarem bez infekcji SARS-CoV-2 [41]. 

Zwrócono również uwagę na ryzyko ponownego wystąpienia udaru mózgu 

u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, który wynosi 0,9% (156/17799) [43]. 

Jak już wcześniej wspomniano COVID-19 jest powiązane ze stanem nadkrzepli-

wości. W literaturze opisano również przypadki zakrzepicy żył mózgowych, występują-

cych u pacjentów z infekcją COVID-19 [44-47]. Stan ten może być przyczyną udaru 

mózgu, a objawami są przede wszystkim bóle głowy, zaburzenia stanu psychicznego, 

ogniskowe deficyty neurologiczne i drgawki. U pacjenta, który manifestuje te objawy 

w chwili przyjęcia, zwiększa się prawdopodobieństwo rozpoznania i wczesnego 

wdrożenia leczenia [48]. W literaturze opisane są również przypadki zakrzepicy zatok 

żylnych u osób młodych przed 50. rokiem życia [44, 49, 50].  
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Co ciekawe, podczas pandemii COVID-19, zauważono zmniejszenie liczby hospi-

talizacji z powodu ostrego udaru mózgu i przemijających ataków niedokrwienia, czyli 

TIA (ang. transient ischemic attack). Ten gwałtowny spadek przyjęć sugeruje, że 

pacjenci z mniej nasilonymi objawami TIA rzadziej szukali pomocy medycznej w czasie 

izolacji ze strachu przed narażeniem na COVID-19. Ponadto osoby z bardziej 

nasilonymi objawami udaru również unikały wizyty w szpitalu [51]. 

6. Zespół Guillaina-Barrego 

Zespół Guillaina-Barrégo (ang. Guillain-Barré syndrome, GBS) to ostre zapalenie 

demielinizacyjne, przebiegające w mechanizmie uszkodzenia nerwów obwodowych, 

objawiające się m.in. niedowładem wiotkim (głównie kończyn dolnych), bólami i prze-

czulicami, bólami korzeniowymi, niedowładem mięśni twarzy i zaburzeniami układu 

autonomicznego, które mogą prowadzić do współwystąpienia niewydolności odde-

chowej [52]. Dokładna przyczyna GBS nie jest znana. Jego wystąpienie jest powiązane 

z infekcjami układu oddechowego i pokarmowego (np. infekcją Campylobacter jejuni), 

w tym infekcją wirusem Zika czy boreliozą, oraz narażeniem na czynniki stymulujące 

odpowiedź immunologiczną. Czynniki te mogą, w mechanizmie mimikry antygenowej, 

nakierowywać układ odpornościowy przeciwko nerwom obwodowym [52, 53]. Pacjenci 

z GBS poinfekcyjnym mogą produkować przeciwciała przeciw gangliozydom nerwów 

obwodowych, które są rozpoznawane przez limfocyty T. Te limfocyty stymulują 

limfocyty B do produkcji przeciwciał, które łączą się z gangliozydami. Dodatkowo 

układ dopełniacza, prozapalne cytokiny uwalniane przez limfocyty T i wolne rodniki 

uszkadzają komórki Schwanna i powodują rozpad mieliny, co powoduje zatrzymanie 

przewodzenia neuronalnego, a nawet uszkodzenie aksonalne [52]. Pierwszy przypadek 

GBS powiązanego z infekcją SARS-CoV-2 opisano 23.01.2020 roku u 61-letniej kobiety. 

Pacjentka powróciła z ogniska infekcji w Wuhan i w ciągu jednego dnia wystąpiło 

u niej osłabienie siły mięśniowej kończyn dolnych i uczucie zmęczenia [53]. Badanie 

przedmiotowe wykazało u niej symetryczne osłabienie siły mięśni i brak odruchów, 

które ulegały progresji w ciągu kolejnych 3 dni. Ósmego dnia po przyjęciu do szpitala 

wystąpiły u niej typowe objawy infekcji COVID-19 – suchy kaszel i gorączka [53]. Od 

tamtej pory opisano co najmniej 73 przypadki GBS powiązanego z wirusem SARS-

CoV-2, z czego 70% przypadków prezentowało typowy przebieg związany z niedo-

władem kończyn. Chociaż nie wykazano obecności RNA wirusa w płynie mózgowo-

rdzeniowym, u 71% pacjentów zaobserwowano wzrost stężenia białka w mechanizmie 

rozszczepienia białkowo-komórkowego. U ponad 70% pacjentów rokowania były 

dobre, zwłaszcza po dożylnej terapii immunoglobulinami [54]. 

7.  Podsumowanie 

Pandemia COVID-19 jest bardzo istotnym wydarzeniem czasów współczesnych. 

Choroba zmieniła życie wielu ludzi. Objawy neurologiczne mogą być sposobem na 

wczesne zidentyfikowanie zakażenia. Szczególną uwagę należy zwracać na: zabu-

rzenia węchu i smaku, bóle głowy i mięśni. Jak przedstawiono powyżej mogą one być 

jedynymi objawami zakażenia. Wirus wnika do komórek dzięki receptorom ACE2, 

które są również obecne w tkance mózgowej. Powoduje to, że komórki układu nerwo-

wego są narażone na inwazję cząstkami wirusa SARS-CoV-2 obecnymi we krwi. Infekcja 
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COVID-19 może spowodować również powikłania, z których najbardziej istotnymi 

z klinicznego punktu widzenia są udar mózgu i zespół Guillaina-Barrégo. 

Temat infekcji COVID-19 nadal jest nowy i nie do końca zbadany. Należy nadal 

obserwować pacjentów pod kątem neurologicznych objawów i powikłań, aby móc 

w przyszłości jak najwcześniej rozpoznawać chorobę i zapobiegać powstawaniu 

powikłań niebezpiecznych dla zdrowia i życia każdego członka społeczeństwa. 
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Najczęstsze objawy i powikłania neurologiczne infekcji COVID-19  

Streszczenie 

Pandemia SARS-CoV-2 zaczęła się w marcu 2020 roku. Od tamtego czasu opisano przekrój objawów 

i powikłań infekcji tym wirusem, jak i prawdopodobne mechanizmy neuroinfekcji. Ten przegląd gromadzi 
wiedzę o możliwych źródłach uszkodzeń układu nerwowego u pacjentów z COVID-19, takich jak autoim-

munologiczne i naczyniowe powikłania choroby. Typowymi objawami COVID-19 ze strony układu nerwo-

wego są anosmia, bóle głowy i mięśni. Anosmia to swoisty objaw, częsty w infekcji SARS-CoV-2 o łagod-

nym przebiegu. Jest jednym z najwcześniejszych objawów, podejrzewanym o powiązanie z drogą wnikania 
wirusa przez nerw węchowy. Bóle głowy są objawem niespecyficznym, mogą być wywołane przez uogól-

nione zapalenie lub lęk powiązany z chorobą. Często bóle te są obustronne i mniej podatne na działanie 

NLPZ. Bóle mięśni są często powiązane z podwyższonym poziomem markerów laboratoryjnych, np. 

kinaza kreatyninowa sugeruje prawdopodobne uszkodzenie mięśni. Z infekcją SARS-CoV-2 wiąże się 
wiele powikłań. W tej pracy omówione są mózgowe incydenty naczyniowe oraz zespół Guillaina-Barrégo. 

Infekcja COVID-19 była największym czynnikiem ryzyka szpitalnego udaru mózgu. Osoby z ryzykiem 

chorób naczyń mózgowych mogą być bardziej podatne na infekcję i ulec cięższym powikłaniom. GBS to 

ostre zapalenie nerwów obwodowych. Może powodować osłabienie siły mięśni, ból i przeczulicę. Przegląd 

podsumowuje wiedzę o wpływie SARS-CoV-2 na układ nerwowy.  

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, zespół Guillaina-Barrégo, anosmia, mialgia 

The most frequent neurological symptoms and complications of COVID-19 

Abstract 

The pandemic of SARS-CoV-2 has begun in March, 2020. Since then, a spectrum of symptoms and 

complications was observed, along with potential explanations of infection mechanisms used by the virus. 
This paper gathers the knowledge of possible sources of neurological damage, such as autoimmune or 

vascular complications of infections. The typical neurological symptoms of COVID-19 are anosmia, 

headaches or myalgia. Anosmia is a specific manifestation, common in mild SARS-CoV-2 infection. It is 

among the earliest symptoms, hypothesised to be related to olfactory nerve infection. Headaches are not 
specific and can be caused by the general body inflammation or anxiety related to the disease. Often the 

headaches are bilateral and more resistant to NSAIDs. Myalgia is often related to increased levels of 

laboratory markers. For example, creatinin kinase suggests possible muscular damage. With the SARS-

CoV-2 infection, a number of complications can be possible. The paper describes neurovascular incidents 
and Guillain-Barre Syndrome (GBS). COVID-19 was the biggest risk factor of in-hospital cerebral stroke. 

People with risk of cerebrovascular incidents can be more susceptible to infection and severe compli-

cations. GBS is acute inflammation of the peripheral nerves. It can result in muscle weakness, myalgia and 

paresthesis. This review summarises the knowledge of impact of SARS-CoV-2 on nervous system.  
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Guillain-Barré syndrome, anosmia, myalgia 
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Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 

1. Wstęp 

Zarażeni SARS-CoV-2 stanowią coraz większą grupę pacjentów, którzy potrzebują 

fizjoterapii. Zmniejszenie aktywności dnia codziennego podczas hospitalizacji, a nie-

kiedy całkowite unieruchomienie pacjentów wentylowanych, stanowią konieczność do 

wdrożenia rehabilitacji ruchowej, umożliwiającej powrót do sprawności sprzed zacho-

rowania. Kolejnym aspektem jest duszność towarzysząca pacjentom, związana z samą 

istotą choroby COVID-19, przy której niezbędne jest wprowadzenie rehabilitacji odde-

chowej. Techniki oddechowe, prowadzone w ramach fizjoterapii, mają za zadanie nie 

tylko zmniejszyć odczucie duszności, ale również zadbać o odpowiednie oczyszczenie 

dróg oddechowych. Całościowy proces rehabilitacji nie może pomijać również metod 

ewaluacji prowadzonych działań i aspektu edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna, 

jako element prowadzonej terapii, umożliwia pacjentowi zwiększenie swojego zaanga-

żowania w proces rehabilitacji poprzez zrozumienie nie tylko stosowanych technik, ale 

też tego, jaki wpływ na ciało człowieka ma prowadzona aktywność ruchowa. Wraz ze 

wzrostem liczby pacjentów z aktywnym zakażeniem, system ochrony zdrowia będzie 

również musiał zaspokoić potrzeby pacjentów po przechorowaniu COVID-19, którzy 

trafią pod opiekę fizjoterapeutów z uwagi na powikłania po przebytej chorobie. 

Dlatego tak istotne jest naukowe zainteresowanie tematem rehabilitacji pacjentów 

z COVID-19 i rozpowszechnianie wiedzy wśród fizjoterapeutów. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod fizjoterapeutycznych 

pracy z pacjentami z aktywnym zarażeniem COVID-19, jak również z pacjentami, 

którzy zmagają się z powikłaniami po przebytej chorobie. Celem opracowania jest 

także przybliżenie najczęściej wykorzystywanych metod ewaluacji podejmowanych 

wśród pacjentów interwencji i zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia edukacji 

zdrowotnej, która powinna stać się niezbędnym elementem ukierunkowanej na party-

cypację pacjenta terapii. 

2. Diagnoza fizjoterapeutyczna – niezbędna część terapii 

Rehabilitacja jest całościowym procesem prowadzonym przez specjalistów, 

uwzględniającym zintegrowany model bio-psycho-społeczny i zakładającym bieżące 

monitorowanie efektów podjętych interwencji [1]. Ewaluacja efektów rehabilitacji może 

być prowadzona nie tylko za pomocą oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, ale również 

z pomocniczym wykorzystaniem wybranych skal i kwestionariuszy. Przeprowadzona 
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przed podjęciem rehabilitacji całościowa ocena pozwala na prowadzenie obserwacji 

w zakresie towarzyszących jej zmian i opisywanie efektów po zakończeniu terapii, jak 

również odpowiednie zindywidualizowanie programu ćwiczeń do potrzeb pacjenta. 

Do oceny wydolności tlenowej często stosowany jest 6-minutowy test marszu (ang. 

6 Minute Walk Test, 6 MWT), sprawdzający możliwości pacjenta w zakresie tolerancji 

wysiłku. Siłę mięśniową mięśni obwodowych można zbadać za pomocą dynamometru 

i skali Medical Research Council. Ocena powinna uwzględniać również pomiar zakresu 

ruchomości w stawach, a także ocenę równowagi, zwłaszcza u pacjentów długo unieru-

chomionych. Do oceny postawy i funkcji mięśniowo-szkieletowych, w tym w zakresie 

czynności życia codziennego, można wykorzystać skalę Short Musculoskeletal Function 

Assessment [2]. Ocenie powinna być poddana również jakość życia pacjenta, do czego 

można wykorzystać skalę EQ-5D [2, 3]. W celu porównania pacjentów między sobą 

i określenia ich aktualnego poziomu w rehabilitacji można wykorzystać kwestionariusz 

Manchester Mobility Score (MMS), który określa najwyższy poziom funkcjonalny 

i czas potrzebny pacjentowi do osiągnięcia pierwszej pionizacji [4]. Szybka ocena 

fizjoterapeutyczna może obejmować wykorzystanie testu 30s sit to stand test, ocenę 

stania na jednej nodze, pomiar izometrycznego uścisku dłoni, a także L-test który jest 

modyfikacją testu „wstań i idź” (ang. Timed Up and Go, TUG). Do oceny zmęczenia 

często wykorzystywana jest skala Borg oraz skala wizualno-analogowa (ang. visual 

analog scale, VAS) [5]. 

Nie istnieje jednak żadna skala określająca nasilenie objawów COVID-19 u pacjen-

tów, będąca wyznacznikiem tego, w jakim stopniu pacjent potrzebuje rehabilitacji, ani 

predyktorem tego, jakie odniesie z niej korzyści [1]. 

W analizie Jiandani i wsp. autorzy proponują ścieżkę kwalifikacji do rehabilitacji 

pacjentów względem prezentowanych przez nich objawów. Potwierdzenie zakażenia 

bez występowania objawów nie wymaga prowadzenia rehabilitacji, chyba że pacjent 

prezentuje ograniczenia funkcjonalne (kardiologiczne, ortopedyczne, neurologiczne). 

Wówczas kierowany jest na asymptomatyczną ścieżkę rehabilitacyjną (symptoma-

tyczna dotyczy zarażonych, u których rozwinęły się objawy) [5]. 

Poniżej, zostaną przedstawione również inne sposoby oceny, w odniesieniu do badań, 

opisujących strategie postępowania z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2. 

3. Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 

Rehabilitacja pacjentów zarażonych SARS-CoV-2 powinna być wdrażana wcześnie, 

gdyż towarzysząca temu schorzeniu duszność, nawet przy najmniejszych formach 

aktywności, skutkuje ciężkim upośledzeniem sprawności. Do oceny stanu pacjentów, 

oprócz parametrów opisujących stosowaną tlenoterapię, w badaniu Curci i wsp. wyko-

rzystano zmodyfikowaną skalę nasilenia duszności mMRC (ang. modified Medical 

Research Council), 6-minutowy test marszu oraz wskaźnik Barthel, traktujący o czynno-

ściach życia codziennego (ang. The Barthel Index, BI). W zależności od stosowanego 

stężenia tlenu w mieszaninie wdechowej (FiO2), pacjentów zaklasyfikowano do 

2 protokołów rehabilitacyjnych – od ≥ 40% do < 60% oraz bardziej intensywnego 

w grupie od ≥ 21% do < 40%. Dla pacjentów z mniejszymi możliwościami oddecho-

wymi, autorzy proponują między innymi postępowanie uwzględniające pionizację 

i bierne metody rehabilitacji, takie jak bierne ćwiczenia kończyn czy drenaż ułoże-

niowy, wdrażając czynne procedury w miarę możliwości współpracy ze strony pacjenta. 
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W początkowym okresie rekomendowane jest prowadzenie fizjoterapii 2 razy w ciągu 

dnia w 30 minutowych sesjach [6]. 

Konieczność wczesnej mobilizacji pacjentów została również przywołana w pracy 

Righetti i wsp. Przedłużająca się hospitalizacja, z towarzyszącym jej zmniejszeniem 

aktywności dnia codziennego, a w cięższych przypadkach całkowite unieruchomienie 

pacjentów wentylowanych, niesie za sobą konieczność wdrożenia postępowania rehabi-

litacyjnego. Pacjenci dotknięci zakażeniem SARS-CoV-2 doświadczają zmęczenia, 

bólu mięśni, gorączki i duszności, co limituje prowadzoną przez nich aktywność. Dodat-

kowo, wczesne wdrożenie rehabilitacji skraca długość poddawania pacjenta mecha-

nicznej wentylacji i zmniejsza ryzyko wystąpienia psychozy [7].  

Autorzy badań proponują również programy rehabilitacji dla pacjentów z łagodnym 

przebiegiem choroby definiowanym zarówno przez łagodnie wyrażone nasilenie obja-

wów, jak i brakiem cech zapalenia w badaniach obrazowych. Wang i wsp. przy takim 

przebiegu COVID-19 wskazują na możliwość wykorzystania telerehabilitacji. W ostrym 

i podostrym przebiegu choroby, podczas rehabilitacji należy utrzymywać taką dawkę 

tlenoterapii, by utrzymywać poziom odpowiednio powyżej 90% SpO2 i od 85-90% [8].  

Przeprowadzone przez Liu i wsp. 6-tygodniowe badanie dotyczyło 72 pacjentów 

w starszym wieku (65 lat i powyżej) z których 36 osób brało udział w interwencji polega-

jącej na treningu mięśni oddechowych, treningu przepony, nauce efektywnego kaszlu 

i ćwiczeniach rozciągających. Dodatkowo, pacjenci zostali poinstruowani o sposobie 

wykonywania ćwiczeń w domu – zostali poproszeni o wykonywanie treningu, polegają-

cego na świadomym stymulowaniu odruchu kaszlowego i oddychaniu przez zasznuro-

wane usta w 30-krotnych powtórzeniach w ciągu doby. Rehabilitowana grupa pacjentów 

odnotowała statystycznie istotną poprawę (p < 0,05) w zakresie tolerancji wysiłku  

w 6-minutowym teście marszu, a także poprawę jakości życia, zmniejszenie lęku, 

zwiększenie natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1), natężonej 

pojemności życiowej (FVC), wskaźnika FEV1/FVC%, a także poprawę w badaniu 

współczynnika transferu płucnego dla tlenku węgla (DLCO%) w odniesieniu do grupy 

kontrolnej [9].  

Zdaniem Kurtaiş Aytür i wsp. u pacjentów zarażonych SARS-CoV-2, u których nie 

pojawiły się objawy choroby, jak i u tych, u których są one łagodnie wyrażone, nie ma 

podstaw do prowadzenia rehabilitacji oddechowej, chyba że pacjent jest osobą ze 

specjalnymi potrzebami. Z zakresu aktywności fizycznej zaleca się marsz w miejscu 

i ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach (ang. range of motion, ROM). Bez 

rehabilitacji nie można pozostawić pacjentów w starszym wieku, z ograniczeniami 

w możliwościach lokomocyjnych lub z obniżoną odpornością. W grupie pacjentów 

z ostrą niewydolnością oddechową (ang. acute respiratory distress syndrome, ARDS) 

zaleca się wyłącznie prowadzenie ćwiczeń biernych [10].  

U pacjentów z COVID-19 bada się również możliwość zastosowania fototerapii, 

w formie fotobiomodulacji (ang. photobiomodulation therapy, PBMT) i terapii foto-

dynamicznej (ang. photodynamic therapy, PDT). Do fotobiomodulacji można zaliczyć 

terapię światłem LED (ang. light-emitting diode), a do terapii fotodynamicznej promie-

niowanie laserowe – LASER (ang. Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation), stosowane w wersji ultrashort pulsed (USP) oraz terapię ultrafioletem [11]. 
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3.1. Wybrane propozycje autorów – metody wykonywania ćwiczeń 

3.1.1. Bierne i wspomagane ćwiczenia kończyn, w tym ćwiczenia 

rozciągające i przeciwzakrzepowe 

Ćwiczenia tego typu, stosowane są w celu zminimalizowania powikłań wynika-

jących z unieruchomienia oraz w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej, po 8 

powtórzeń w 3 seriach [6]. Zaleca się: 

 wczesną mobilizację pacjentów, bierną lub aktywną; w zależności od możliwości 

współpracy, należy zachować ostrożność z uwagi na wywoływaną przez COVID-19 

odpowiedź zapalną; progresja ćwiczeń powinna odbywać się stopniowo i cecho-

wać się małą intensywnością, w zależności od saturacji i stabilności hemodyna-

micznej, z zapewnieniem odpowiednich przerw na odpoczynek [5]; 

 ćwiczenia bierne zwiększające zakres ruchu, prowadzone w pozycji w leżeniu tyłem, 

w stawach szczególnie podatnych na powstawanie przykurczy, po 15 powtórzeń 

raz dziennie: stawy barkowe, łokciowe, biodrowe, kolanowe i skokowe [10]; 

 u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, którzy poddawani są sedacji: ćwi-

czenia bierne i rozciągające, a także wykorzystanie ergometru rowerowego, który 

prowadzi ćwiczenia bez czynnego udziału pacjenta [12]; 

 u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, którzy mogą aktywnie uczestniczyć 

w ćwiczeniach: ćwiczenia nieprzekraczające 30 minut, nienasilające zmęczenie, 

ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu, regularne obracanie się w łóżku, pionizacja 

z łóżka na krzesło, wstawanie z krzesła, marsz w miejscu [12]; 

 dla pacjentów na oddziale OIOM: (wspomagane) ćwiczenia kończyn w leżeniu 

tyłem po 5 powtórzeń w jednej serii, ze stopniowym zwiększaniem progresji do 

10-15 powtórzeń w 3 seriach: rotacja szyi, elewacja barków, zgięcia i wyprosty 

łokci i palców, trójzgięcie kończyn dolnych [13]; 

 dla pacjentów na oddziale COVID: (wspomagane) ćwiczenia kończyn w leżeniu 

tyłem po 5 powtórzeń w jednej serii, ze stopniowym zwiększaniem progresji do  

8-10 powtórzeń w 3 seriach, wysiłek na 3-4 punkty w 10 punktowej skali Borga, 

ruchy jak wyżej [13]; 

 dla pacjentów z ostrym przebiegiem choroby: ćwiczenia prowadzone w łóżku, 

początkowo 2 razy w ciągu dnia, po 10-15 minut przez pierwsze 3-4 sesje, ze zwięk-

szaniem obciążenia do 4-6 w skali Borga, przez 30-45 minut każdej 2-3 sesji [8]. 

3.1.2. Ćwiczenia wspomagane i czynne kończyn górnych, dolnych i tułowia 

Ćwiczenia tego typu stosowane są w miarę poprawy stanu funkcjonalnego, jako 

wdrożenie procedur zakładających aktywniejszą partycypację pacjenta. Ćwiczenia 

w tych obszarach powinny obejmować również ćwiczenia rozszerzające klatkę piersiową 

[6], należy włączyć wspomagane i czynne ćwiczenia poprawiające zakres ruchu [10] 

oraz unikać długotrwałego i wyczerpującego wysiłku [5]. Ponadto należy zwrócić 

szczególną uwagę na następujące zalecenia: 

 dla pacjentów na oddziale OIOM: ćwiczenia od wspomaganych do czynnych 

w pozycji siedzącej, w zależności od siły mięśniowej pacjenta, po 5 powtórzeń 

w jednej serii, ze stopniowym zwiększaniem progresji do 10-15 powtórzeń 

w 3 seriach: rotacja szyi, zgięcia i wyprosty szyi, rotacja tułowia w odcinku 
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piersiowym, ćwiczenia z ciężarkami kończyn górnych i wyprost w stawie 

kolanowym [13]; 

 dla pacjentów na oddziale COVID: ćwiczenia od wspomaganych do czynnych 

w pozycji siedzącej, w zależności od siły mięśniowej pacjenta, po 5 powtórzeń 

w jednej serii, ze stopniowym zwiększaniem progresji do 8-10 powtórzeń  

w 3 seriach, wysiłek na 3-4 punkty w 10 punktowej skali Borga: zgięcia w stawach 

biodrowych, wyprosty w stawie kolanowym, odwodzenie i zgięcie stawu ramien-

nego, z zakresu ćwiczeń kończyn dolnych: wstawanie z pozycji siedzącej [13]; 

 dla pacjentów na oddziale COVID: ćwiczenia czynne w pozycji stojącej, po 5 

powtórzeń w jednej serii, ze stopniowym zwiększaniem progresji do 8-10 powtó-

rzeń w 3 seriach, wysiłek na 3-4 punkty w 10 punktowej skali Borga, ruchy jak 

wyżej, dodatkowo marsz w miejscu [13]; 

 u pacjentów z umiarkowanym przebiegiem choroby, jeśli są podatni na zmęczenie, 

zaleca się stosowanie przerw podczas sesji ćwiczeń, intensywność ćwiczeń: do 

lekkiego wysiłku, 2 razy w ciągu dnia, minimum 1 h po posiłku, od 15 do 45 

minut w ramach treningu mięśni oddechowych ćwiczenia oddechowe, Tai Chi, 

marsz i ćwiczenia przeciwzakrzepowe [12]; 

 u pacjentów asymptomatycznych można prowadzić aktywność fizyczną w sposób 

ciągły przez co najmniej 10 minut, po 3 tygodniach od ostrego okresu choroby 

ćwiczenia mogą trwać do 20 minut [5]. 

3.1.3. Zmiany pozycji ułożeniowych i pionizacja 

Zmiany pozycji stosowane są w celu poprawy saturacji [6] i zapobiegania odle-

żynom [10]. Rekomendowane jest stosowanie poduszek, w celu zmniejszenia wysiłku 

pacjenta podczas pionizacji, a jeśli to konieczne, stołu do pionizacji [10]. Zalecenia: 

 dla pacjentów na oddziale OIOM stosuje się wspomagane zmiany pozycji, w tym 

z leżenia do siadu, a także wspomagane prowadzenie mostków [13]; 

 zachęca się pacjentów do utrzymywania pozycji w leżeniu na brzuchu (ang. prone 

position), zdaniem autorów stosowanie tej pozycji może poprawić saturację 

pacjenta i zmniejszyć ryzyko intubacji. Protokół aktywnych zmian pozycji obej-

muje utrzymywanie od 30 min do 2 h następujących pozycji: w pełnym leżeniu 

przodem, w leżeniu na stronie prawej, w siadzie (plecy wyprostowane), w leżeniu 

na stronie lewej, w leżeniu przodem; w przypadku niemożności utrzymania pozycji 

w leżeniu przodem zaleca się pozycję półsiedzącą; zmiany pozycji powinny być 

prowadzone całą dobę [5]; 

 pacjenci utrzymywani w sedacji mogą być poddawani ułożeniu w leżeniu na 

brzuchu przez 12-16 h na dobę [5]; 

 pionizacja po ustąpieniu burzy cytokinowej i ostrej wiremii [10]; 

 stopniowe zmiany pozycji, aż do uzyskania podniesienia zagłówka do kąta 60°, 

z poduszką pod stawami kolanowymi w celu rozluźnienia mięśni brzucha i kończyn 

dolnych i poduszką pod głową zapobiegającą jej przeprostowi [12]; 

 w miarę możliwości zmiana pozycji z siedzenia do stania, chodzenie [8]; 

 stosowanie pomocy ułatwiających poruszanie się podczas pionizacji [10]. 
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3.1.4. Drenaż ułożeniowy, oklepywanie i stosowanie wibracji 

Rekomendowane zalecenia: 

 stosowanie wibracji o częstotliwości < 17 Hz [8], a także wibracji o wysokiej 

częstotliwości [12]; 

 drenowanie górnych płatów płuc, w pozycji w leżeniu tyłem, dolnych – w pozycji 

siedzącej, a także w pozycji w leżeniu na boku prawym i lewym – płucozależne [8]; 

 u pacjentów z obfitą sekrecją, wentylowanych mechanicznie, po uzyskaniu stabil-

ności hemodynamicznej można stosować wibrację mechaniczną i uciski klatki 

piersiowej o wysokiej częstotliwości (ang. high-frequency chest wall compression, 

HFCC) [5]. 

Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 i przedstawione przez autorów programy, 

oprócz oczywistego pochodzenia z rehabilitacji pulmonologicznej, podobne są do pro-

gramu rehabilitacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Rehabilitacja 

kardiochirurgiczna jest również procesem wczesnym i rozpoczyna się już na oddziale 

intensywnej terapii. Na wykresie 1 przedstawiono schemat technik rehabilitacji odde-

chowej stosowanych u pacjentów kardiochirurgicznych. Opisywane w następnej części 

pracy strategie, zostaną przybliżone na przykładzie opracowań i rekomendacji, 

dotyczących pacjentów zarażonych SARS-CoV-2.  

 

Wykres 1. Techniki oczyszczania dróg oddechowych wykorzystywane w rehabilitacji pacjentów  

z COVID-195, opracowanie własne na podstawie [14] 

                                                                   
5 Dokonanie ścisłej klasyfikacji ćwiczeń oddechowych jest trudne, ponieważ, np. technika kontrola oddechu 

może być traktowana jako technika nasilonego wydechu i jednocześnie stanowić część innej techniki, tj. 

aktywnego cyklu oddechowego [14]. 
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3.1.5. Inne techniki oczyszczania dróg oddechowych i ćwiczeń oddechowych 

3.1.5.1. Kontrola oddechu 

Kontrola oddechu (ang. breathing control) to zastosowana pozycja (ang. position): 

wyprostowana siedząca, u pacjentów ze skróconym oddechem, pochylona do przodu 

lub półsiedząca, u pacjentów z umiarkowanym przebiegiem choroby oraz manewry 

(ang. maneuvers): powolny wdech przez nos i powolny wydech ustami, rozszerzanie 

dolnej części klatki piersiowej [12]. Ręka na brzuchu podczas kontroli oddechu 

zapewnia pacjentom odpowiedni feedback, podczas wdechu brzuch się unosi, podczas 

wydechu opada [14]. 

W formie kontroli oddechu może być także stosowany wydech przez zasznurowane 

usta (ang. pursed lip breathing) 30 razy dziennie [9] w celu złagodzenia duszności 

i zapobieganiu skurczowi oskrzeli [5]. 

3.1.5.2. Techniki polegające na rekrutacji objętości płuc 

Techniki tego typu stosowane są m.in. za pomocą worka ambu (ang. lung volume 

recruiting, LVR) [15], oddychania językowo-gardłowego (ang. glossopharyngeal 

breathing), czyli stopniowego pobierania do płuc dawek powietrza, opisywanego 

również jako frog breathing, oraz 3 sekundowego wstrzymywania oddechu [8]. 

3.1.5.3. Techniki nasilonego wydechu 

Techniki nasilonego wydechu (ang. forced expiration technique), obejmują ćwi-

czenia, takie jak, kaszel (ang. huff cough) [8] czy kombinacja 1-2 wymuszonych wyde-

chów (po wdechu o średniej objętości, pacjent proszony jest o powolny wydech ustami, 

tak jakby chciał zaparować oddechem powierzchnię lustra/wymawianie (ang. huff) 

i okresów wspomnianej powyżej kontroli oddechu [14]. 

3.1.5.4. Ćwiczenia głębokiego oddychania 

Ćwiczenia głębokiego oddychania (ang. deep breathing exercise) stosowane są 

z wykorzystaniem plastikowej reklamówki w celu ograniczenia transmisji wirusa. 

Mogą pomóc w odkrztuszaniu wydzieliny u pacjentów z umiarkowanym przebiegiem 

choroby [12]. U pacjentów kardiochirurgicznych, technika ta polega na wykonaniu 

5 głębokich wdechów z 3-sekundowym zatrzymaniem powietrza na szczycie wdechu, 

wykonywanych raz na godzinę. Są to ćwiczenia rozszerzające klatkę piersiową 

i ćwiczenia głębokiego przeponowego oddychania, również połączone z ruchami 

tułowia i kończyn górnych. Ćwiczenia rozszerzające klatkę piersiową dzielą się na: 

jednostronne (w leżeniu bokiem) i dwustronne (w siadzie), manewr wąchania, który 

obniża przeponę (na końcu głębokiego wdechu, szybki krótki wdech) i manewr 

szybkiego rozciągania, który ma zachęcić mięśnie międzyżebrowe do maksymalnego 

wdechu (terapeuta oporuje wdech pacjenta, a następnie nagle zwalnia opór, tzw. 

sprężynowanie żeber, lub wykonuje szybkie pchnięcie rękoma ułożonymi po obu 

stronach klatki piersiowej, zanim pacjent zacznie oddychać) [14]. 

3.1.5.5. Ćwiczenia z wykorzystaniem dodatniego ciśnienia wydechowego 

Techniki oczyszczania dróg oddechowych i ćwiczeń oddechowych mogą być 

prowadzone za pomocą urządzeń wytwarzających dodatnie ciśnienie wydechowe (ang. 

positive expiratory pressure, PEP). Według zaleceń stosuje się: 



 

Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 

 

61 

 po 10 powtórzeń w serii, 1 minuta przerwy między seriami, 3 serie, aparat 

ustawiony na 60% maksymalnego ciśnienia wydechu (prowadzonego ustami) 

danego pacjenta (Threshold PEP Philips Co) [9]; 

 po 8 powtórzeń w 3 seriach [6]; 

 u pacjentów odksztuszających wydzielinę mogą być stosowane urządzenia takie 

jak: spirometry bodźcowe – motywacyjne (ang. incentive spirometry), Tri-flow, 

flutter breathing device, acapella, cornet [10]; stosowanie ich ułatwia wdech; 

terapia z wykorzystaniem aparatu powinna być jednak przerwana w przypadku 

nasilenia kaszlu; pacjenci nie powinni zdejmować masek tlenowych aby sko-

rzystać z urządzeń, gdyż może to prowadzić do desaturacji [5]. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem aparatów wytwarzających oscylacyjne dodatnie ciśnie-

nie wydechowe (ang. oscillatory positive expiratory pressure, OPEP), w celu zwięk-

szenia efektywności usuwania wydzieliny, mogą być prowadzone u pacjentów z ciężkim 

przebiegiem choroby [12]. Oscylacyjne dodatnie ciśnienie wydechowe może być 

prowadzone 3-4 razy dziennie [5]. 

3.1.5.6. Aktywny cykl oddechowy 

Aktywny cykl oddechowy (ang. active cycle of the breathing) to metoda, pole-

gająca na wykonywaniu naprzemiennie, wspomnianych wcześniej, okresów kontroli 

oddechu, ćwiczeń rozszerzających klatkę piersiową i technik nasilonego wydechu [14] 

w celu oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny [5]. 

3.1.5.7. Nauka efektywnego kaszlu 

Edukacja w tym zakresie powinna opierać się na następujących zaleceniach: 

 po 10 powtórzeń w 3 seriach aktywnego kaszlu [9]; 

 po 8 powtórzeń w 3 seriach [6]; 

 do zamkniętego pojemnika w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się aerozolu, 

w ramach ćwiczeń oddechowych [8]; 

 w ramach technik oczyszczających drogi oddechowe, nie zaleca się stosowania 

u pacjentów, u których kaszel jest suchy i nie ma wydzieliny [10]. 

3.1.5.8. Trening przepony 

Trening w tym obszarze, jako jedną z technik w ramach ćwiczeń oddechowych [8], 

rekomenduje się wykonywać według następujących zaleceń: 

 w pozycji w leżeniu tyłem 30 maksymalnych dowolnych skurczów przepony 

z obciążeniem na przedniej ścianie jamy brzusznej o wartości 1-3 kg, zapobie-

gającym opadaniu przepony [9]; 

 po 8 powtórzeń w 3 seriach [6]; 

 ćwiczenia głębokiego oddychania w celu aktywacji przepony, pacjent powinien 

układać swoją rękę na przeponie, aby uzyskać feedback [5]. 

3.1.5.9. Niestandardowe techniki prowadzenia ćwiczeń oddechowych 

Wśród rekomendowanych ćwiczeń oddechowych wymienia się również techniki 

niestandardowe, takie jak: 

 aktywne napinanie mięśni brzucha, śpiewanie, Yoga, pranayama i Tai Chi, prowa-

dzone w ramach ćwiczeń oddechowych, które mają odbywać się łącznie 2-3 razy 
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w ciągu dnia, po 10-15 minut przez pierwsze 3-4 sesje, ze zwiększaniem czasu 

trwania pojedynczej sesji do 30-60 min [8]; 

 ćwiczenia oddechowe, Tai Chi i taniec (square dancing), zalecane dla pacjentów 

o łagodnym przebiegu choroby, w formie: ćwiczenia 2 razy w ciągu dnia, roz-

poczynające się minimum 1 h po posiłku, o intensywności ≤ 3 w skali Borga, od 

15 do 45 minut, zmęczenie po ćwiczeniach na drugi dzień nie powinno być 

odczuwalne [12]. 

3.1.6. Ćwiczenia rozciągające 

Ćwiczenia rozciągające rekomendowane są do stosowania wśród pacjentów z naj-

mniejszymi możliwościami oddechowymi. Początkowo, jak już zostało wspomniane, 

zapobiegające przykurczom, bierne lub wspomagane [6]. Zaleca się również, w pozycji 

w leżeniu tyłem lub na boku, ćwiczenia obręczy barkowej, a także ruchy otwierające 

obręcz barkową, takie jak: zgięcie, odwiedzenie, wyprost poziomy i rotacja zewnętrzna, 

wykonywane w celu skorygowania lordozy lędźwiowej ze zgiętymi kolanami [9]. 

3.1.7. Spacery 

Zaleca się marsz w miejscu, dla bardziej zaawansowanych pacjentów trening mar-

szowy [6], 1-2 razy w ciągu dnia, 3-4 razy w tygodniu, po 10-15 minut przez pierwsze 

3-4 sesje, ze zwiększaniem obciążenia do 4-6 w skali Borga, docelowo 30-45 minut [8]. 

3.1.8. Trening siłowy 

Ten rodzaj ćwiczeń zaleca się wykonywać z zastrzeżeniem co do stosowania oporu 

w postaci ciężarków czy taśm. Jest to możliwe jedynie u pacjentów bez wspomaganej 

wentylacji: po 8 powtórzeń w 3 seriach [6]. Jeśli nie występuje desaturacja, można 

stosować lekkiego oporu taśmy Thera Band [5]. W zależności od możliwości pacjentów, 

rekomenduje się także ćwiczenia z wykorzystaniem wzrastającego oporu [10]. 

3.1.9. Ćwiczenia izometryczne 

Są możliwe do przeprowadzenia nawet u pacjentów leżących [10]. 

3.1.10. Ćwiczenia równoważne 

Stosuje się w celu zapobiegania upadkom [6]. 

3.1.11. Ćwiczenia z wykorzystaniem ergometru rowerowego 

Rekomendowane są już dla pacjentów na oddziale OIOM. Mogą być zastosowane 

w łóżku chorego, pod warunkiem dysponowania odpowiednim sprzętem oraz z zacho-

waniem odpowiednich procedur związanych z odkażeniem po każdorazowym użyciu. 

Zaleca się prowadzenie przez 20 minut [13]. Ćwiczenia 1-2 razy w ciągu dnia, 3-4 razy 

w tygodniu, po 10-15 minut przez pierwsze 3-4 sesje, ze zwiększaniem obciążenia do 

4-6 w skali Borga, docelowo 30-45 minut [8]. 

3.1.12. Ćwiczenia relaksacyjne 

Relaksacja może pomóc zredukować stres i lęk związany z izolacją i chorobą. Można 

zastosować muzykę relaksacyjną i nagrania dźwiękowe, a stosowane do ćwiczeń po-

zycje wyjściowe muszą być wygodne i nie mogą wpływać na pogorszenie oddechu [5]. 
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3.1.13. Elektrostymulacja układu nerwowo-mięśniowego 

Elektrostymulację układu nerwowo-mięśniowego prowadzi się na obszarze od 4 do 

6 grup mięśniowych [10]. Zalecenia dotyczą również intensywności dawkowanej do 

odczuć pacjenta, a także stosowania na dużych grupach mięśniowych [10] u pacjentów 

biernych [12]. 

3.1.14. Edukacja zdrowotna 

Edukacja pacjenta powinna być wdrażana od samego początku, dotyczyć powinna 

tego, jak istotne jest prowadzenie ćwiczeń angażujących mięśnie, samej choroby oraz 

żywienia i masy ciała [8]. Kontynuacja edukacji natomiast, powinna być skierowana 

na zagadnienia dotyczące samej choroby i prozdrowotnego stylu życia [8], zaprzestania 

palenia, zdrowego odżywiania, higieny snu. W celu realizacji, można zastosować formę 

pogadanki, video lub broszury, które ułatwią pacjentowi zrozumienie istoty choroby 

i tego, jak przebiega proces leczenia [12]. 

4. Rehabilitacja po przechorowaniu COVID-19 

Pacjenci po przechorowaniu COVID-19 zmagają się z powikłaniami po przebytym 

zakażeniu. Fizjoterapia pomaga im wrócić do stanu funkcjonalnego, jak najbardziej 

zbliżonego do wyjściowego.  

Rehabilitacja u pacjentów po przebyciu COVID-19 przypomina rehabilitację 

pacjentów geriatrycznych. Wielu z nich towarzyszą choroby współistniejące, a podjęte 

działania mają maksymalnie podnieść jakość ich życia i poziom funkcjonowania, 

umożliwiając pacjentom powrót do życia społecznego [16]. 

W badaniu McWilliams i wsp., u pacjentów wymagających intensywnej terapii, 

zaobserwowano, że pacjenci starsi, z wyższą masą ciała i chorobami współistniejącymi, 

częściej wymagali prowadzenia dalszej rehabilitacji po wypisie ze szpitala [4].  

Rehabilitacja pomaga pacjentom w łagodzeniu objawów i stanów towarzyszących 

po wypisie, zauważono to w badaniu Halpin i wsp. przeprowadzonym w grupie 100 

pacjentów. Zaobserwowano, że między 29. a 71. dniem od wypisu, pacjentom nadal towa-

rzyszą objawy, takie jak zmęczenie, duszność i stres. Przekłada się to na obniżenie 

jakości życia, mimo pokonanej choroby. W grupie pacjentów, którzy przebyli epizod 

leczenia na oddziale intensywnej terapii, natężenie objawów było bardziej odczuwalne 

[17]. W badaniu Garrigues i wsp. stwierdzono, że pacjentom doskwierały również 

ubytki pamięci i koncentracji, a także obniżenie jakości snu [3]. 

W badaniu Ahmed i wsp., w grupie pacjentów z Bliskowschodnim zespołem odde-

chowym (ang. Middle East respiratory syndrome, MERS) i ciężkim ostrym zespołem 

oddechowym (ang. severe acute respiratory syndrome, SARS), wywoływanych przez 

koronawirusy, zaobserwowano, że do 6 miesięcy po wypisie, pacjenci wykazywali 

upośledzoną zdolność dyfuzyjną tlenku węgla i zmniejszoną wydolność wysiłkową, 

mierzoną testem 6-minutowego marszu. Znaczna częstość występowania dotyczyła 

także depresji i lęku oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD, ang. post-traumatic 

stress disorder). Po 6 miesiącach od wypisu ze szpitala nadal utrzymywały się niskie 

wyniki w skali SF-36, oceniającej jakość życia pacjentów. Konkluzją analizy autorów 

była konieczność przeprowadzania długoterminowych badań w grupie pacjentów po 
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przebyciu COVID-19, u których również występują zaburzenia czynności płuc, 

zmniejszenie tolerancji na wysiłek i problemy natury psychicznej [18].  

Pacjenci po wypisie ze szpitala powinni być poddawani całościowej ocenie, która 

umożliwia odpowiednie dobranie interdyscyplinarnej opieki z uwagi na możliwość 

występowania u nich zespołu objawów, określanego jako post-intensive care syndrome 

(PICS). Ocenie powinny podlegać nie tylko funkcje oddechowe i wydolność fizyczna, 

ale również poziom zmęczenia, lęku, nasilenie depresji i dysfagii [19]. 

Problemem, który towarzyszy ozdrowieńcom z PICS jest również ból. Ból towa-

rzyszy również pozostałej grupie pacjentów z COVID-19, co związane jest z objawami, 

takimi jak: bóle mięśni i stawów, głowy, brzucha i klatki piersiowej. Pacjenci, którzy 

przeżyją ciężki przebieg choroby, będą szczególnie narażeni na rozwój chronicznego 

bólu, co ma związek nie tylko z ostrymi objawami choroby, wymienionymi powyżej, 

ale również z przebytym leczeniem na oddziale intensywnej terapii (m.in. przedłu-

żające się unieruchomienie, sztuczna wentylacja), samą populacją dotkniętą COVID-19 

(osoby starsze, z chorobami współistniejącymi), implikacjami neurologicznymi (m.in. 

odpowiedzią neuroimmunologiczną i neurotropizmem), zaburzeniami zdrowia psy-

chicznego (w tym ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego) oraz z utrudnie-

niami w rehabilitacji. Wyzwaniami dla rehabilitacji są m.in. potencjalnie przeciążone 

ośrodki rehabilitacyjne, brak skoordynowanych ścieżek rehabilitacji, brak wytycznych 

postępowania rehabilitacyjnego udowodnionych naukowo, a także zmęczenie i wielo-

chorobowość pacjentów, utrudniające partycypację [20]. 

W badaniu Hermann i wsp., analizie retrospektywnej poddano kohortę 28 pacjentów, 

którzy przechodzili od 2- do 4-tygodniową rehabilitację po przebyciu zakażenia SARS-

CoV-2, z wyróżnieniem pacjentów poddawanych wentylacji inwazyjnej (n = 12) i jej 

nie poddawanych (n = 16). Zdaniem autorów w obu grupach rehabilitacja krążeniowo-

oddechowa jest bezpieczna i efektywna. Pacjenci zakwalifikowani do rehabilitacji 

musieli mieć ujemny wymaz, choć początkowo stosowano kryterium upływu minimum 

10 dniu od początku infekcji, dodatkowo 2 dni bez jej objawów. Ćwiczenia odbywały 

się 5-6 razy w tygodniu, łącznie 25-30 sesji, prowadzono również 1 godzinę eduka- 

cji zdrowotnej. W zakresie treningu tlenowego prowadzono spacery na zewnątrz  

i w klinice oraz treningi na cykloergometrze rowerowym, trening miał formę ciągłą. 

Trening siłowy obejmował 20 powtórzeń po 3 serie z maksymalnym tolerowanym 

obciążeniem. W ramach rehabilitacji oddechowej prowadzono trening oddechowy oraz 

stosowano techniki, takie jak: wydech przez zasznurowane usta, mobilizację wydzieliny 

z dróg oddechowych, naukę oddychania torem przeponowym, czy naukę efektywnego 

kaszlu. Pacjenci wykazali poprawę w teście 6-minutowego marszu, a także oceniali 

pozytywniej za pomocą narzędzia nazywanego termometrem uczuć (ang. feeling 

thermometer) swoje aktualne samopoczucie. W badaniu nie zaobserwowano różnicy 

między grupami – przebyty epizod wentylacji mechanicznej bądź nie [21].  
W analizie Zhao i wsp., w rehabilitacji pacjentów po przebyciu COVID-19, znalazły 

się aktywności takie jak trening siłowy i trening aerobowy w formie marszu, energicz-
nego marszu, pływania i wolnego biegu, początkowo z małą intensywnością, od 3 do 5 
razy w tygodniu, od 20 do 30 minut aktywności. Wdrożenia, w zależności od potrzeb, 
wymagały też ćwiczenia równoważne i ćwiczenia oddechowe. Rehabilitacja odde-
chowa u pacjentów, którzy po wypisie zmagają się ze skróceniem oddechu, trudnościami 
w ewakuacji plwociny i świszczącym oddechem, obejmowała prowadzenie ćwiczeń 



 

Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 

 

65 

oddechowych (w tym stosowanie odpowiednich pozycji, kontrola rytmu oddechowego, 
techniki rozszerzające klatkę piersiową, mobilizacja mięśni oddechowych) i technik 
oczyszczających drogi oddechowe (techniki nasilonego wydechu i terapia z zastoso-
waniem dodatniego ciśnienia wydechowego/oscylacyjnego dodatniego ciśnienia 
wydechowego). Rehabilitacja oddechowa może korzystać też z technik oddechowych 
medycyny chińskiej [12].  

Badacze sugerują, że prowadzenie rehabilitacji u pacjentów po przebyciu COVID-19 
powinno odbywać się na osobnym oddziale, z wykorzystaniem powołania dedykowa-
nych dla tego placówek. Pacjenci nie powinni opuszczać swoich sal, a terapia powinna 
być prowadzona indywidualnie. Zajęcia grupowe i prowadzenie terapii w salach do 
kinezyterapii nie powinny być stosowane. Zarówno terapeuta, jak i pacjent, powinni 
używać maseczek chirurgicznych, zachowując odstęp 2 m [16]. Z kolei w analizie 
Jiandani i wsp., wskazana jest możliwość zastosowania ćwiczeń grupowych. Pacjenci 
powinni być monitorowani z zastosowaniem pulsoksymetru napalcowego i nosić 
trójwarstwowe maseczki ochronne. Ćwiczenia grupowe, zdaniem autorów, zachęcają 
i motywują pacjentów do prowadzenia aktywności [5].  

Możliwym do zastosowania rozwiązaniem jest również wykorzystanie telereha-
bilitacji u pacjentów którzy przechorowali COVID-19. Plusem takiej terapii jest 
ograniczenie kontaktu bezpośredniego między terapeutą a pacjentem, który może być 
możliwą drogą transmisji wirusa, a także ograniczenie wykorzystania środków 
ochrony indywidualnej. Eliminuje to lęk pacjenta przed możliwym zakażeniem. Nie 
dla wszystkich pacjentów taka terapia będzie jednak dostępna, szczególnie wśród osób 
starszych, a to oni właśnie stanowią szczególnie narażoną grupę pacjentów. Między 4. 
a 6. tygodniem od wypisu ze szpitala można zastosować telefoniczną ocenę pacjentów 
pod kątem konieczności zastosowania rehabilitacji, a drugą ocenę zdalną autorzy 
sugerują po 12. tygodniach. Program ma opierać się na zastosowaniu nadzorowanych 
sesji, początkowo z łagodną intensywnością, prowadzonych 2 razy w tygodniu przez 6-8 
tygodni. Zastosowaną platformą będzie NHS Video Conferencing [22]. U pacjentów 
rozważa się również możliwość wykorzystania wirtualnej rzeczywistości, takiej jak 
rozmowy wideo czy gry. Zastosowanie technologii 3D odwraca uwagę pacjenta od 
otoczenia, angażując go podczas terapii. Wirtualna rzeczywistość okazała się skutecz-
na w terapii pacjentów po udarach, z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, pacjentów 
geriatrycznych i u dzieci z porażeniem mózgowym, poprawiając równowagę, funkcje 
ruchowe i zakresy ruchów w stawach, a pacjenci po przechorowaniu COVID-19 również 
zmagają się z tymi problemami [23]. 

Całościowa rehabilitacja obejmuje też pojęcia związane z powrotem chorych na 
COVID-19 pacjentów do pracy zawodowej po wyzdrowieniu. Rozwiązaniami, mogą-
cymi sprzyjać temu procesowi, mogą być ułatwienia w powrocie do pracy, praca 
w niepełnym wymiarze godzin, praca zdalna, dostosowanie zadań i obowiązków do 
nowej sytuacji zdrowotnej pracownika, czy uwzględnienie częstszych zwolnień na 
rzecz wizyt lekarskich czy rehabilitacyjnych [24]. 

5. Edukacja zdrowotna pacjentów z COVID-19 

Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 to nie tylko prowadzone przez profesjona-
listów na każdym etapie usprawnianie i ćwiczenia. Z punktu widzenia aktualnych 
utrudnień w dostępie do systemu opieki zdrowotnej, szczególnie istotne wydaje się 
prowadzenie promocji i edukacji zdrowotnej wśród pacjentów, w tym opracowanie 
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i udostępnianie najnowszych danych, umożliwiających im wdrożenie wybranych 
aspektów rehabilitacji we własnym zakresie.  

Edukacja w przedmiocie istoty rehabilitacji i prozdrowotnego stylu życia może być 

prowadzona na każdym etapie leczenia szpitalnego, jeśli stan pacjenta umożliwia jego 

aktywną partycypację, co zostało ujęte w analizie Wang i wsp. oraz Zhao i wsp. [8, 

12]. Edukacja powinna obejmować nie tylko aspekty rehabilitacyjne, ale też takie, 

które mają wpływ na przebieg choroby. Cięższy przebieg SARS-CoV-2 zaobserwo-

wano u osób palących [25], co może być dodatkową motywacją do zmiany stylu życia. 

Oprócz zaprzestania palenia, ważne jest również zmniejszenie masy ciała, która ma 

negatywny wpływ na układ oddechowy [10]. Pacjenci z wyższą masą ciała, po wypisie 

ze szpitala, częściej predysponują do prowadzenia dalszej rehabilitacji [4]. Powyższe 

działania realizujące zakres prowadzenia edukacji zdrowotnej, mogą być wpisane 

w obszar prehabilitacji (ang. prehabilitation), czyli podejmowania interwencji przed 

wystąpieniem choroby czy zabiegu wymagającego rehabilitacji w celu profilaktyki lub 

zwiększenia skuteczności zastosowanego leczenia. W kontekście zachorowania na 

COVID-19, prehabilitacją są działania, takie jak: zrezygnowanie z palenia, podjęcie 

regularnej aktywności fizycznej, dbałość o odpowiednie odżywianie czy radzenie sobie 

ze stresem [26]. Prowadzenie regularnej aktywności fizycznej zdaje się mieć po-

zytywny wpływ na odporność, pod warunkiem, że jest to aktywność o intensywności 

umiarkowanej, najlepiej do 45 minut, natomiast intensywne długotrwałe wysiłki 

zwiększają podatność na infekcje. Dodatkowo zwiększenie poziomu aktywności 

fizycznej nie tylko wzmacnia układ odpornościowy, ale też ogranicza rozwój chorób 

cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, otyłość, nadciśnienie i choroby układu krążenia, 

które czynią pacjentów bardziej predysponowanymi do wystąpienia infekcji i COVID-19. 

Aktywność fizyczna nie powinna być jednak prowadzona w momencie wystąpienia 

objawów infekcji, a także kilka dni po jej zakończeniu. Wdrażanie ponownej aktyw-

ności fizycznej powinno odbywać się stopniowo, w zależności od długości i ciężkości 

jej przebiegu, początkowo z mniejszą intensywnością, od kilku dni do nawet tygodni 

[27]. 

6. Podsumowanie  

W niniejszym opracowaniu, omówiono stosowane w rehabilitacji pacjentów 

z COVID-19 techniki rehabilitacji ruchowej i oddechowej, a także przybliżono naj-

częściej wykorzystywane metody ewaluacji stosowanych interwencji. W całościowym 

procesie rehabilitacji nie może również zabraknąć aspektu edukacji zdrowotnej, który 

także został omówiony. Należy również mieć na uwadze to, że rehabilitacja pacjentów 

z COVID-19 stoi przed wieloma wyzwaniami, również takimi jak zapewnienie środków 

ochrony indywidualnej fizjoterapeutom. Fizjoterapeuci pracujący z wieloma pacjentami 

w sytuacji, w której ulegną zarażeniu SARS-CoV-2 i przechodzą je bezobjawowo, stają 

się wektorem choroby, narażając kolejnych pacjentów na zachorowanie. Wszystko to 

skłania do szukania innowacyjnych rozwiązań w fizjoterapii, takich jak zastosowanie 

wirtualnej rehabilitacji w postaci prowadzenia konsultacji przez telefon, połączenia 

internetowe czy wysyłanie pacjentom gotowych materiałów w formie wcześniej przy-

gotowanych nagrań [26]. Telerehabilitacja domowa może być też rozwiązaniem tym-

czasowym dla pacjentów, zanim po wypisie ze szpitala dostaną się na rehabilitację 
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stacjonarną lub jako kontynuację po wypisie z oddziału rehabilitacji. Może się jednak 

okazać konieczne przeprowadzenie jednej lub więcej konsultacji w domu pacjenta [16]. 

Rekomendacje dotyczące rehabilitacji nie obejmują wyłącznie postępowania z pa-

cjentem, opisują również zasady zachowania bezpieczeństwa terapeuty. Wśród reko-

mendacji dotyczących pracy fizjoterapeutów znalazły się również wytyczne traktujące 

o odpowiednim przydziale do pracy z pacjentami z COVID-19. Do pracy z osobami 

zakażonymi SARS-CoV-2 nie powinni być kierowani terapeuci, którzy dotychczas nie 

mieli żadnych doświadczeń w rehabilitacji krążeniowo-oddechowej. Również terapeuci 

powyżej 60. roku życia, z chorobami przewlekłymi, niedoborami odporności czy 

w ciąży. Fizjoterapeuci wykonujący procedury generujące aerozol, takie jak ćwiczenia 

oddechowe, ale również ćwiczenia i pionizację pacjenta, które mogą powodować 

odkrztuszanie wydzieliny, powinni nosić maski ochronne o wysokim współczynniku 

filtracji P2, N95 [28]. Tylko zdrowa załoga jest w stanie zapewnić odpowiednią opiekę 

pacjentom. 
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Rehabilitacja pacjentów z COVID-19 

Streszczenie 
Dla współczesnej fizjoterapii pacjenci zarażeni SARS-CoV-2 stanowią coraz większą grupę, której 

potrzeby wymagają opracowania nowych standardów opieki. W niniejszym opracowaniu przedstawiono 

najnowsze doniesienia z zakresu rehabilitacji pacjentów z COVID-19, zarówno zmagających się z aktyw-

nym zakażeniem SARS-CoV-2, jak i z jego powikłaniami, już po przebytej chorobie. Rehabilitacja ruchowa 
na każdym etapie niesie pacjentom możliwość poprawy funkcjonowania, stając się niezbędnym filarem 

systemu ochrony zdrowia, towarzyszącym pacjentom na drodze do powrotu do dawnej jakości życia. Celem 

tego opracowania jest przedstawienie roli i możliwości fizjoterapii, sposobów dokonywania oceny pacjen-

tów – umożliwiających ewaluację prowadzonych działań, a także najnowszych wytycznych i wniosków 
płynących z podejmowanych w tym zakresie interwencji. Rehabilitacja podjęta na każdym etapie leczenia 

szpitalnego, kontynuowana również po jego zakończeniu, stanowi wsparcie dla pacjenta zarówno w zakresie 

poprawy funkcjonowania fizycznego, ale również niezbędnej edukacji zdrowotnej. 

Słowa kluczowe: rehabilitacja, fizjoterapia, COVID-19, SARS-CoV-2 

Rehabilitation of patients with COVID-19 

Abstract 
For modern physiotherapy, patients infected with SARS-CoV-2 represent a growing group whose needs 

require the development of new standards of care. This study presents current reports on the rehabilitation 

of COVID-19 patients, both struggling with active SARS-CoV-2 infection and its complications, already 

after the disease. At every stage, rehabilitation enables patients to improve their functioning, becoming an 
essential pillar of the health care system, accompanying patients on their way to the former quality of life. 

This study aims to present the role and possibilities of physiotherapy, methods of patients assessment, and 

the current guidelines and lessons learned from interventions in this area. Rehabilitation implemented 

at every stage of hospital treatment and continued after hospital discharge supports the patient in improving 
physical functioning and necessary health education. 

Keywords: rehabilitation, physiotherapy, COVID-19, SARS-CoV-2 
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Fizjoterapia oddechowa w czasie pandemii SARS-CoV-2 

1. Wprowadzenie 

Gatunek koronawirusa SARS jest gatunkiem wysoko zakaźnym, znanym ludzkości 
już od lat 60. XX wieku. Termin SARS oznacza (ang. Serve Acute Respiratory 
Syndrome) – ciężki ostry zespół oddechowy. Zanim pojawiła się pierwsza epidemia, 
koronawirusów nie uważano za zbyt groźne dla człowieka. Wywoływały one objawy 
podobne do przeziębienia, z którymi człowiek radził sobie bez interwencji medycznej 
[1].  

Pierwszą epidemię wirusa zaobserwowano na początku XXI wieku, jednak została 
ona opanowana poprzez czynności zapobiegawcze oraz naturalną sezonowość wystę-
powania koronawirusów [2]. Śmiertelność wynosiła wówczas 10%. W 2012 roku 
potwierdziły się obawy związane z niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusami. 
Odnotowano chorobę zakaźną MERS (ang. Middle East Respiratory Syndrome) – 
bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej [1]. Jak pokazują badania, źródłem 
zakażenia zarówno HCoV-SARS oraz HCoV-MERS są przede wszystkim nietoperze. 
Poprzez możliwość transmisji koronawirusów między organizmami, SARS-CoV-1 
został przeniesiony na człowieka. 

Obecnie ludzkość zmaga się z kolejnym wirusem z tego gatunku – SARS-CoV-2, 
wywołującym chorobę COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019) [3, 4]. Pod koniec 
stycznia 2020 roku WHO ogłosiło COVID-19 jako „szósty stan zagrożenia zdrowia 
publicznego o zasięgu międzynarodowym”, zaraz po H1N1 (2009), polio (2014), Eboli 
w Afryce Zachodniej (2014), Zika (2016) oraz Eboli w Demokratycznej Republice 
Konga (2019) [3, 4]. 

COVID-19 – choroba przypominająca objawami grypę, przebiegająca z kaszlem, 
wysoką gorączką, dusznością i problemami z oddychaniem oraz bólami mięśni [3, 5]. 
Aktualne badania wskazują, że w 80% przypadków schorzenie charakteryzuje się 
brakiem lub łagodnymi objawami. Dodatkowo poprzez cechy grypopodobne oraz długi 
czas ujawnienia się pierwszych objawów (2-10 dni) lub objawy atypowe, prawidłowe 
zdiagnozowanie COVID-19 jest nadal trudne.  

Fizjoterapia oddechowa jest szeroko stosowana w wielu schorzeniach układu serca 
i naczyń, dróg oddechowych oraz innych chorobach przewlekłych. Obserwuje się jej 
korzystne efekty zarówno podczas, jak i po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 [5]. Do 
głównych zalet zalicza się umożliwienie choremu lepszej wentylacji płuc, pozbycie się 
zalegającej wydzieliny, a także prawidłowe oddychanie. W tym celu stosuje się urzą-
dzenia wentylacyjne, zabiegi wywołujące kaszel, techniki drenażu, pozycjonowanie 
pacjenta, mobilizacje klatki piersiowej, w tym głównie mięśni wdechowych, ale również 
wydechowych, nebulizację, a w późniejszych etapach rehabilitacji ćwiczenia ogólno-
usprawniające poprawiające sprawność i wydolność pacjenta, mobilizację przyłóż-
kową, pionizację oraz dalsze uruchamianie chorego. 

                                                                   
1 Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach. 
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2. Cel Pracy 

Celem pracy było przedstawienie metod oraz technik z zakresu fizjoterapii wyko-

rzystywanych u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 w zależności od ich aktualnego 

stanu zdrowia i nasilenia choroby COVID-19. 

3. Materiał i Metoda 

W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa baz danych Web of Science, Scopus, 

Medline, Pub-Med za okres od maja 2020 do maja 2021 roku. Literatura dotyczyła 

rehabilitacji oddechowej pacjentów chorych na COVID-19.  

4. Fizjoterapia oddechowa w warunkach szpitalnych 

Mimo, że większość osób z COVID-19 nie wymaga hospitalizacji, pacjenci z choro-

bami współistniejącymi są bardziej narażeni na zakażenie dróg oddechowych, przez co 

częściej potrzebują specjalistycznej pomocy medycznej oraz przyjęcia na OIT [6, 7].  

Fizjoterapia oddechowa wykonywana jest bardzo często u pacjentów ze schorze-

niami układu oddechowego, w tym z infekcją COVID-19 oraz przewlekłymi schorze-

niami układu sercowo-naczyniowego. Jej zadaniem jest umożliwienie choremu lepszej 

wentylacji płuc, pozbycia się zalegającej wydzieliny oraz naukę prawidłowego oddy-

chania. Wykorzystuje się urządzenia wentylacyjne, zabiegi wywołujące kaszel, pozycje 

drenażowe (statyczne, dynamiczne, autogeniczne), pozycjonowanie pacjenta, mobili-

zacje klatki piersiowej (sprężynowanie, masaż wibracyjny klatki piersiowej), w tym 

głównie mięśni wdechowych i wydechowych, nebulizację, a w późniejszych etapach 

rehabilitacji ćwiczenia ogólnousprawniające poprawiające sprawność i wydolność 

pacjenta, mobilizację przyłóżkową, pionizację oraz dalsze uruchamianie chorego.  

Fizjoterapia oddechowa związana jest często z generowaniem aerozoli, dlatego 

wydane zostały zalecenia odnośnie postępowania z osobą chorą lub podejrzaną 

o COVID-19. Zgodnie z wytycznymi, aby zmniejszyć narażenie pracowników medycz-

nych na kontakt z SARS-CoV-2, wszystkie interwencje terapeutyczne, które wiążą się 

z bezpośrednią stycznością z pacjentem pozytywnym, m.in. mobilizacje przepony, 

klatki piersiowej lub oklepywanie, należy wykonywać po uprzedniej konsultacji z leka-

rzem oraz gdy istnieją wskazania kliniczne do ich wdrożenia [6]. Ważnym aspektem 

jest również aktualny stan chorego, m.in. ustabilizowana czynność układu oddecho-

wego oraz krążenia.  

Sprzęt dla pacjenta z COVID-19 powinien być jednorazowy lub prosty w budowie 

do łatwej i skutecznej dezynfekcji. Nie zaleca się stosowania środków do nebulizacji, 

tj. np. salbutamolu, soli fizjologicznej, w leczeniu niezaintubowanych pacjentów 

z COVID-19, ponieważ zwiększa to ryzyko generowania aerozoli i przenoszenia 

zakażeń na pracowników służby zdrowia. Należy również unikać stosowania nebuliza-

torów, NIV (Non-Invasive Ventilation), HFNO (High-Flow Nasal Oxygen) oraz wyko-

nywania spirometrii.  

Doniesienia z międzynarodowych ośrodków zajmujących się pacjentami w stanie 

krytycznym z zespołem ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu COVID-19 wska-

zują, że skuteczną strategią w przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie jest 

wentylacja w pozycji odwróconej (na brzuchu) przez 12-16 godzin dziennie [8-10]. 



 

Monika Kokot-Rauch, Magdalena Mikołajczyk 

 

72 

Ogólna fizjoterapia pulmonologiczna przyjmuje, że ułożenie pacjenta z chorobami 

układu oddechowego zależy od zajętej przez wydzielinę części płuc [7]. 

Jak podają badania, zakażenia dróg oddechowych związane z COVID-19 naj-

częściej przebiegają z suchym kaszlem bez odkrztuszania, zaś zajęcie dolnych dróg 

oddechowych przebiega z zapaleniem płuc [5, 11]. W tych przypadkach nie są wskazane 

interwencje fizjoterapeutyczne układu oddechowego.  

Zwiększenie wydolności tlenowej może znacznie pomóc w zapobieganiu i leczeniu 

infekcji płuc i stanów patologicznych [12]. Efekty ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej 

intensywności (zmniejszenie poziomu hormonu stresu, zmniejszenie nadmiernego 

stanu zapalnego w drogach oddechowych, stymulacja układu immunologicznego) 

w infekcjach płucnych są bardziej preferowane niż ćwiczenia oddechowe ze względu 

na związane z nimi modulacje immunologiczne i autonomiczne [13]. 

5. Fizjoterapia na oddziale intensywnej terapii 

W stanie ostrej niewydolności oddechowej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 jest 

potrzeba intubacji oraz inwazyjnej mechanicznej wentylacji. Według doniesień nauko-

wych wielu pacjentów, korzystających z respiratora, traci umiejętność spontanicznego 

oddechu w związku z podawaniem silnych leków uspokajających i usypiających [14].  

Priorytetem w terapii pacjenta oddziału intensywnej terapii jest podtrzymanie jego 

funkcji życiowych (układu krążenia i oddechowego) oraz wdrożenie farmakoterapii 

mającej na celu zmniejszenie działania czynnika chorobotwórczego lub jego eliminację.  

Podjęcie we właściwym momencie interwencji fizjoterapeutycznej może znacznie 

skrócić czas wentylacji mechanicznej i poprawić jego stan funkcjonalny [14, 15]. 

Ponadto wprowadzenie rehabilitacji oddechowej skraca okres hospitalizacji oraz przy-

śpiesza proces rekonwalescencji chorego [16]. 

Fizjoterapię chorego na oddziale intensywnej terapii można rozpocząć, gdy zostaną 

spełnione pewne warunki. Hodgson i wsp. wymieniają wśród nich m.in.: temperaturę 

ciała ≤ 38,5°C, frakcję wdychanego tlenu (FiO2) ≤ 60%, saturację (SpO2) ≥ 90%, 

częstotliwość oddechu ≤ 40 razy/min., dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) 

≤ 10 cm H2O, drożne drogi oddechowe, skurczowe ciśnienie krwi (BP) ≥ 90 mmHg 

i ≤ 180 mmHg, średnie ciśnienie tętnicze (MAP) ≥ 65 mmHg i ≤ 110 mmHg, częstość 

akcji serca (HR): ≥ 40 uderzeń/min i ≤ 120 uderzeń/min [8]. Pacjenci, którzy kwalifikują 

się do rozpoczęcia fizjoterapii powinni jak najszybciej mieć do niej dostęp. Fizjotera-

peuta podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii po konsultacji z zespołem medycznym. 

Pacjenci niespełniający wymagań do wdrożenia zabiegów fizjoterapeutycznych powinni 

być codziennie badani, aż do uzyskania możliwości podjęcia terapii oddechowej. 

Mając na uwadze zasady bezpieczeństwa i możliwości pracowników medycznych, 

postępowanie rehabilitacyjne powinno rozpocząć się w sytuacji dysponowania odpo-

wiednią liczbą personelu medycznego na danym oddziale. Interwencja fizjoterapeu-

tyczna powinna być indywidualna, dostosowana do aktualnego stanu zdrowia i możli-

wości chorego, stosowanych metod leczenia oraz kompetencji fizjoterapeuty.  

Postępowanie fizjoterapeutyczne obejmujące pacjenta na oddziale intensywnej terapii 

jest skierowane na usprawnienie czynności oddechowej, zapobieganie mechanicznej 

wentylacji i konsekwencjom unieruchomienia, a także etapowe uruchamianie pacjenta 

[8, 15, 17, 18]. Wczesne wdrożenie fizjoterapii oddechowej jest również profilaktyką 

przeciwzakrzepową, przeciwodleżynową oraz przeciwobrzękową. 
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Techniki usprawniające oddychanie pacjenta mechanicznie wentylowanego, w tym 
oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny, powinny być przeprowa-
dzane przez doświadczonego fizjoterapeutę. Chorzy z ciężkim zespołem ostrej niewy-
dolności oddechowej (ARDS) poddawani są specyficznej wentylacji przez co najmniej 
16 godzin dziennie w specjalnej pozycji na brzuchu [19]. Jak podaje piśmiennictwo, 
w sytuacji umiarkowanego i ciężkiego ARDS należy zastosować wyższe wartości 
PEEP oraz PaO2/FiO2 < 150 mmHg [20]. 

W czasie fizjoterapii oddechowej u chorego wentylowanego mechanicznie, należy 
zwracać uwagę na zamknięcie systemu oddechowego pomiędzy pacjentem a respira-
torem oraz innych przewodów m.in.: cewnik ze zbiornikiem moczu, kable do monito-
rowania pracy serca, PEG, linia tętnicza, wkłucie centralne, sonda żołądkowa itd.  

U pacjentów leżących zaleca się stosowanie nauki efektywnego kaszlu, oklepywa-
nie klatki piersiowej oraz odpowiednią pozycję ułożeniową. U chorych na COVID-19 
każda procedura powinna być wykonywana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
i ochrony personelu medycznego, ze względu na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 
[9, 21]. Podczas pracy z pacjentem leżącym należy brać pod uwagę stosowaną farma-
koterapię, zaburzenia poznawcze oraz ograniczenia fizyczne, które mogą zmusić terapeutę 
do wyboru pasywnych technik leczenia – ćwiczenia bierne, rozciąganie mięśni, elektro-
stymulacja nerwowo-mięśniowa, stymulacja bazalna [11]. Chorego leżącego należy 
jak najszybciej mobilizować do pionizacji i przyjmowania pozycji antygrawitacyjnych, 
aż do momentu samodzielnego utrzymania przez pacjenta pozycji pionowej. Pionizację 
wykonuje się stopniowo przez zwiększenie czasu i/lub częstości, by mógł przyjmować 
wyższe pozycje ciała. Ponadto u każdego obłożnie chorego powinna zostać zastoso-
wana profilaktyka przeciwobrzękowa, a także przeciwodleżynowa, polegająca na użyciu 
materaców przeciwodleżynowych oraz zmiany pozycji ułożenia ciała co 2-3 godziny. 

Poprawa stanu zdrowia umożliwia wprowadzenie ćwiczeń czynnych lub wspoma-
ganych. U osób z ograniczoną wydolnością, czas trwania i natężenie wysiłku powinny 
być zmniejszone. Należy pokreślić, iż pacjenci, którzy byli hospitalizowani na oddzia-
łach intensywnej terapii, po wypisie z danego oddziału mogą mieć nadal dysfunkcje 
układu oddechowego. W takiej sytuacji zaleca się kontynuację fizjoterapii w celu powrotu 
do pełnej sprawność. Zaleca się kontynuację fizjoterapii po zakończonej hospitalizacji. 
Korzystając z doniesień dotyczących chorych z SARS i MERS, doświadczeń klinicz-
nych pracy z pacjentami z ARDA, można spodziewać się, iż chory z COVID-19 może 
mieć osłabioną wydolność fizyczną, zaburzenia narządu ruchu, duszności po wysiłku, 
mogą towarzyszyć zaburzenia psychiczne jak i zespół stresu pourazowego [9, 10, 22]. 

6. Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych 

Kwarantanna oraz leczenie izolacyjne są zalecanym sposobem zapobiegania roz-
przestrzenianiu się choroby COVID-19 wśród populacji. Jednak ograniczenie prze-
strzeni życiowej redukuje naturalną aktywność ruchową, co w połączeniu ze stresem 
i innymi dolegliwościami może doprowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. 
Objawy choroby COVID-19 w połączeniu z obniżonym wysiłkiem fizycznym, obcią-
żeniem psychicznym oraz społecznym może doprowadzić do zmniejszenia siły 
mięśniowej, obniżenia efektywności odksztuszania, zwiększenia ryzyka zakrzepowo-
zatorowego oraz zakrzepicy żył głębokich [9, 23]. Pacjenci, którzy przebywają 
w izolacji kontaktowej i przechodzą chorobę bezobjawowo lub łagodnie powinny 
korzystać z materiałów edukacyjnych w postaci filmów instruktażowych oraz broszur 
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z instrukcją terapii oddechowej. Obecna technologia umożliwia również korzystanie 
z konsultacji fizjoterapeutycznej online i nazywana jest telerehabilitacją.  

Chorym przebywającym w domu zaleca się odpoczynek, zbilansowaną dietę, 
regularne nawodnienie, odpowiednią ilość snu, zaprzestanie palenia i przebywania 
w miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza, a także stosowanie ćwiczeń odde-
chowych. Po zakończonym leczeniu oraz choroby, pacjenci będą mogli wymagać 
dalszej fizjoterapii w zależności od ich stanu zdrowia. Osoby chore z niewydolnością 
krążeniowo-oddechową, będącą powikłaniem po COVID-19, mogą mieć duszności 
podczas aktywności ruchowej [24].  

W trakcie terapii niezbędne jest kontrolowanie samopoczucia, uczucie duszności 
pacjenta (tolerowana duszność jest na poziomie umiarkowanym do stosunkowo 
ciężkiej – skala Borga 3-4 punkty lub VAS 5-6). Trening zdrowotny powinien być 
uwarunkowany stanem chorego i może mieć formę ciągłą lub interwałową (objawy 
duszności, osłabienia), ilość razy w ciągu dnia 1-2 razy dziennie. Ćwiczenia do treningu 
muszą być dobrane na podstawie indywidulanej oceny pacjenta. Dbanie o prawidłowy 
zakres ruchomości stawów, siłę i wydolność mięśni oraz układu nerwowo-mięśniowo-
powięziowego i układu krążeniowo-oddechowego jest bardzo ważną składową fizjo-
terapii oddechowej. Trening może zawierać takie elementy jak: pionizacja, rower stacjo-
narny (przyłóżkowy), ćwiczenia siły mięśniowej, wydolnościowe, spacer. Intensyw-
ność ćwiczeń należy stopniowo zwiększać, przerwa w ćwiczeniach powinna być 
dłuższa w momencie spadku saturacji [9]. Objawy: nagłej ciężkiej duszności, ucisk/ból 
w klatce piersiowej, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, nieprawidłowe widzenie/ 
niewyraźne, kołatanie serca, pocenie się powinny zostać zgłoszone zespołowi medycz-
nemu. Warto wspomnieć, że w początkowej fazie choroby COVID-19 objawy mogą 
być łagodne i mieć formę gorączki, kaszlu, zmęczenia, bólu mięśniowego. Badania 
wykazują, iż pacjenci skarżą się na dolegliwości psychicznie, częste odczuwanie 
gniewu, strachu, niepokoju, stany depresyjne, ataki lęku, bezsenności czy poczucie 
osamotnienia, dlatego fizjoterapeuta powinien być wyczulony na takie objawy i wska-
zać potrzebę wsparcia psychologa [25]. 

7. Podsumowanie 

Fizjoterapia oddechowa zawiera wiele metod oraz technik, które można wyko-
rzystać w pracy z chorym na COVID-19.  

Do zalet fizjoterapii oddechowej zalicza się umożliwienie choremu lepszej wenty-
lacji płuc oraz naukę prawidłowego oddychania, zmniejszenie poziomu stresu. Stosuje 
się urządzenia wentylacyjne, techniki drenażu, zabiegi wywołujące kaszel, mobilizację 
klatki piersiowej, nebulizację oraz ćwiczenia ogólnousprawniające, mobilizację przy-
łóżkową, pionizację oraz dalsze uruchamianie chorego. 

Fizjoterapia oddechowa powinna być dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta. 
Jeżeli jego stan pozwala, a korzyści przewyższają ryzyko, należy rozpocząć postę-
powanie możliwe jak najwcześniej. 

Zabiegi fizjoterapeutyczne u osób chorych na COVID-19 mogą odbywać się przy 
łóżku z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, tj. ochrony osobistej personelu 
medycznego, rezygnacji z metod fizjoterapeutycznych zwiększających ryzyko rozprze-
strzeniania się wirusa. 

Telerehabilitacja jest formą pracy z pacjentami mającymi kwarantannę lub chorobę 
COVID-19 niewymagającą hospitalizacji. 
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Fizjoterapia oddechowa w czasie pandemii SARS-CoV-2 

Streszczenie 
Wstęp: Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 daje objawy grypopodobne, jednak charakter choroby jest różny – 

od bezobjawowego zakażenia, łagodnego przebiegu (80% przypadków), pacjentów wymagających tlenu 

(15% przypadków) oraz stadium krytycznego potrzebującego aparatury podtrzymującej funkcje życiowe 

(5% przypadków). Eksperci wskazują, iż fizjoterapia pełni istotną rolę w procesie leczenia pacjentów 
chorobą COVID-19.  

Cel Pracy: Celem pracy było przedstawienie metod oraz technik z zakresu fizjoterapii wykorzystywanych 

u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 w zależności od ich aktualnego stanu zdrowia i nasilenia choroby 

COVID-19.  
Materiał i Metoda: W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na postawie baz danych Web of Science, 

Scopus, Medline, Pub-med oraz PEDro za okres od maja 2020 r. do maja 2021 r. Literatura dotyczyła 

rehabilitacji oddechowej pacjentów chorych na COVID-19.  

Podsumowanie: Fizjoterapia oddechowa jest stosowana zarówno podczas, jak i po przebyciu infekcji 
SARS-CoV-2. Do jej zalet zalicza się zapewnienie lepszej wentylacji płuc, naukę prawidłowego oddy-

chania oraz zmniejszenie poziomu stresu. Stosuje się urządzenia wentylacyjne, techniki drenażu, zabiegi 

wywołujące kaszel, mobilizacje klatki piersiowej, nebulizację oraz ćwiczenia ogólnousprawniające, mo-

bilizację przyłóżkową, pionizację jak również dalsze uruchamianie chorego.  
Słowa kluczowe: Fizjoterapia oddechowa, COVID-19, SARS-CoV-2 
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Respiratory physiotherapy during the SARS-CoV-2 pandemic 

Abstract 

Admission: Infection with the SARS-CoV-2 virus gives flu-like symptoms, but the nature of the disease is 

different – from asymptomatic infection, mild course (80% of cases), patients requiring oxygen (15% of 
cases) and a critical stage requiring equipment supporting vital functions (5% of cases). Experts indicate 

that physiotherapy plays an important role in the process of treating patients with COVID-19. 

Objective of the work: The aim of the study was to present the methods and techniques in the field of 

physiotherapy used in patients with SARS-CoV-2 infection depending on their current health status and the 
severity of COVID-19 disease. 

Material and method: The paper reviews the literature on the basis of the Web of Science, Scopus, 

Medline, Pub-med and PEDro databases for the period from May 2020. until May 2021 The literature 

concerned the pulmonary rehabilitation of patients suffering from COVID-19. 
Summary: Respiratory physiotherapy is used both during and after a SARS-CoV-2 infection. Its benefits 

include better lung ventilation, learning to breathe properly, and reducing stress levels. Ventilation devices, 

drainage techniques, procedures causing coughing, chest mobilization, nebulization and general rehabili-

tation exercises, bedside mobilization, upright standing as well as further mobilization of the patient are used. 

Keywords: Respiratory physiotherapy, COVID-19, SARS-CoV-2 
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Stosunek środowiska medycznego do szczepień  

przeciw COVID-19 w wybranych krajach świata 

1. Wprowadzenie 

Szczepienia są uznaną od lat metodą zapobiegania zakażeniom. Ich skuteczność 

wykazano między innymi poprzez eradykację ospy prawdziwej, ogłoszonej przez 

WHO ponad 40 lat temu, czy ograniczenie zachorowalności na poliomyelitis o 99,0% 

[1, 2]. Pomimo to, liczba osób podważających skuteczność szczepień nieustannie 

wzrasta na całym świecie, szczególnie w erze powszechnej dostępności do źródeł 

wiedzy, często niestety wątpliwej jakości. Trend ten nie zmienia się również w czasie 

trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 [3]. Jednak opracowanie preparatów i progra-

mów szczepień stało się największą nadzieją na ograniczenie transmisji patogenu oraz 

skali epidemii. Zaskakującym faktem jest to, iż głosy sprzeciwu wobec szczepień poja-

wiają się również wśród pracowników systemu ochrony zdrowia, co zaprzecza zasadom 

medycyny akademickiej, które powinni realizować [4]. Od osób tych oczekuje się 

szerokiego poparcia dla metod zapobiegania i leczenia chorób, potwierdzonych rzetel-

nymi badaniami naukowymi i nieulegania pogłoskom zaczerpniętym z niesprawdzonych 

stron internetowych. Istotność poparcia „medyków” dla szczepień wiąże się z tym, że 

od ich zdania zależy również opinia i decyzje pacjentów, dla których są oni swoistymi 

autorytetami [4]. Skrajność opinii docierających z wielu źródeł nasuwa konieczność 

dokładnej analizy stosunku przedstawicieli świata medycyny do szczepień przeciw 

COVID-19 oraz przyczyn braku chęci poddania się immunizacji. 

2. Cel pracy, materiał i metody 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnych danych dotyczących 

stosunku przedstawicieli środowiska medycznego, to jest osób wykonujących zawody 

w ramach systemu ochrony zdrowia oraz osób przygotowujących się do wykonywania 

takich zawodów, do szczepień przeciw COVID-19 w wybranych krajach świata. Anali-

zowane badania zawierały odniesienie do wieku, płci, wykonywanego zawodu 

oraz przyjęcia przez uczestników szczepionki na grypę w poprzednim sezonie. Dodat-

kowym aspektem było uwzględnienie czynników wpływających na decyzje „medyków”. 

Dokonano przeglądu publikacji pochodzących z lat 2020-2021 i dostępnych w bazach 

naukowych PubMed, medRxiv oraz the BMJ. 
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3. Szczepionki przeciw COVID-19 stosowane na świecie 

Pierwsze zakażenie wirusem SARS-CoV-2 odnotowano 17 listopada 2019 roku 

w chińskiej prowincji Hubei, a 11 marca 2020 roku WHO scharakteryzowało tę chorobę 

jako pandemię [5, 6]. Od tamtego czasu prace ponad 90 koncernów farmaceutycznych 

i ośrodków naukowych zostały ukierunkowane na szybkie opracowanie skutecznej 

szczepionki przeciw COVID-19. Rozpoczął się „wyścig po szczepionkę” [7]. Z dniem 

11 sierpnia 2020 roku został dopuszczony do użytku na rosyjskim rynku wewnętrznym 

produkt instytutu Gamaleya – Sputnik V jako pierwszy tego typu na świecie [8]. 

Kontrowersyjność spowodowana zbyt małą ilością badań klinicznych z użyciem tej 

wektorowej szczepionki była przyczyną jej ograniczonego zastosowania na świecie 

[8]. Obecnie trwają prace nad jej dopuszczeniem przez EMA do stosowania w Unii 

Europejskiej [9]. Pierwszą szczepionką wprowadzoną do powszechnego stosowania 

przez FDA i EMA była szczepionka mRNA firmy Pfizer-BioNTech o nazwie Comirnaty 

[10]. Kolejnymi preparatami tego typu są produkty firm Moderna i CureVac. Warto 

również zwrócić uwagę, iż szybkie wprowadzenie szczepionek mRNA przeciwko 

koronawirusom na rynek związane jest z faktem, że prace nad nimi trwały od epidemii 

wirusa SARS-CoV w 2003 oraz MERS w 2012 roku [11]. Obecnie stosowana jest 

również szczepionka wektorowa wyprodukowana przez koncern AstraZeneca, spoty-

kająca się z licznymi kontrowersjami i negatywnym odbiorem społeczeństwa, w tym 

również części środowiska medycznego [12]. Jednak zdaniem specjalistów WHO, 

EMA, jak i polskich badaczy, preparat tej firmy jest bezpieczny i skuteczny, natomiast 

wszelkie obawy z nim związane są efektem paniki spowodowanej rozpowszech-

nianiem fałszywych informacji w Internecie [13]. W ostatnim czasie dopuszczono do 

powszechnego użytku jednodawkową szczepionkę produkcji amerykańskiego koncernu 

Johnson&Johnson [14]. Jedynymi preparatami zawierającymi cząstkę inaktywowanego 

wirusa SARS-CoV-2 są opracowane przez Chińczyków – Sinovac i Sinopharm, 

szeroko stosowane w tym kraju [15]. Należy wspomnieć, iż nieustannie trwają badania 

nad kolejnymi preparatami i w niedługim czasie ten dział rynku medycznego wzbogaci 

się o nowe produkty. Najważniejsze informacje dotyczące wyżej wymienionych szcze-

pionek zebrano w tabeli 1. 

Tabela 1. Szczepionki przeciw COVID-19 

Producent Rodzaj Liczba dawek 

Pfizer-BioNTech mRNA 2 

Moderna mRNA 2 

CureVac mRNA 2 

AstraZeneca wektorowa 2 

Sanofi-GSK podjednostkowa 2 

Johnson&Johnson wektorowa 1/2 

Gamaleya (Sputnik V) wektorowa 2 

Novavax podjednostkowa 2 

Medicago-GSK podjednostkowa 2 

Sinovac inaktywowana 2 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Stosunek środowiska medycznego do szczepień przeciw COVID-19 

4.1. Francja 

Francja jako zamożny kraj Europy Zachodniej posiada wysoko rozwinięty system 

ochrony zdrowia, uwarunkowany niemalże dwukrotnie większym nakładem PKB na 

ten cel w porównaniu z Polską [16]. W państwie tym obserwowany jest daleko posunięty 

rozwój wielu dziedzin medycyny i nauki. Warto nadmienić, iż ojciec współczesnej 

wakcynologii, jak bywa określany Ludwik Pasteur, żył i pracował właśnie we Francji. 

W związku z tym, spodziewane jest wysokie poparcie dla wprowadzanych szczepień 

przeciw COVID-19 wśród francuskiego środowiska medycznego.  

Z przeprowadzonej analizy dostępnych publikacji wynika, iż na początku trwania 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 chęć zaszczepienia we Francji deklarowało aż 77,0% 

(n = 2047), natomiast pod koniec 2020 roku – 72,0% (n = 2815) „medyków” [17, 18]. 

Wskazuje to na wysoką świadomość pracowników francuskiego systemu ochrony 

zdrowia wobec ryzyka niesionego z zakażeniem oraz skuteczności szczepień jako 

metody zapobiegającej dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii. 

Wśród chętnych do przyjęcia szczepionki na koronawirusa dominowali mężczyźni 

(86,1%), lekarze (92,1%), osoby w wieku powyżej 65 roku życia (89,1%), przy czym 

im starsze osoby brały udział w badaniu, tym deklarowały większe poparcie dla szcze-

pień przeciw COVID-19. Ponadto, chęć przyjęcia takiego preparatu wykazywały osoby 

zaszczepione na grypę w poprzednim sezonie (90,9%) oraz deklarujące strach przed 

zakażeniem (85,1%). Uzyskana struktura demograficzna pokrywa się ze strukturą 

wyszczepialności na grypę w roku poprzedzającym badanie, jednak pandemia nie 

wpłynęła na wzrost chęci przyjęcia tej szczepionki w przyszłym sezonie [17]. 

Głównymi powodami braku chęci zaszczepienia wskazywanymi przez przedstawi-

cieli francuskiego środowiska medycznego było zbyt szybkie wprowadzenie szczepionki 

na rynek oraz związana z tym niedostateczna wiedza na temat skuteczności i bezpie-

czeństwa, a więc zapewnianej ochrony przed zakażeniem i skutkach ubocznych działania 

preparatów [17, 18]. Zaobserwowany spadek deklarowanego poparcia dla szczepień 

przeciw COVID-19 może być związany z istotnie większą liczbą osób biorących 

udział w badaniu z późniejszego okresu oraz zmianą nastawienia do pandemii wskutek 

dłuższego czasu jej trwania, jak też szerszą akceptacją społeczną wobec panujących 

warunków. 

4.2. Malta 

Malta reprezentuje dość hermetyczne i konserwatywne środowisko wyspiarskie, 

gdzie mieszają się wpływy europejskie i arabskie wraz z kolonialną spuścizną imperium 

brytyjskiego [19]. Spodziewany wpływ na otrzymane wyniki badań w tym państwie 

mogło mieć także uczestnictwo społeczeństwa maltańskiego w badaniach klinicznych 

III fazy szczepionki [20]. 
Badanie stosunku maltańskiego środowiska medycznego do szczepień przeciw 

COVID-19 zostało przeprowadzone we wrześniu 2020 roku wśród 123 lekarzy rodzin-
nych i stażystów pracujących w Malta College of Family Doctors, wśród 852 studentów 
i wykładowców wydziałów Nauk Medycznych, Chirurgii Stomatologicznej oraz 
Wiedzy Medycznej i Chirurgii Uniwersytetu Maltańskiego, a także 1002 pracowników 
maltańskich szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej. Z przeprowadzonych badań wynika, 
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iż 52,0% „medyków” z całego kraju wyraziło chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, 
natomiast 26,0% z nich zdecydowanie odmówiło [20-22]. 

Wśród osób deklarujących chęć poddania się immunizacji dominowali mężczyźni 
(64,0%), lekarze (69,0%) oraz osoby w wieku powyżej 65 r.ż. (83,0%) [22]. Przedsta-
wiona struktura demograficzna jest więc zbliżona do wyników uzyskanych w pobliskiej 
Francji. Jednak na Malcie zaobserwowano wzrost o 12,0% chęci przyjęcia szczepionki 
na grypę w sezonie jesiennym 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, 
co związane jest z większą świadomością społeczeństwa na temat chorób zakaźnych 
układu oddechowego powstałą w czasie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2 w tym 
państwie [22]. Warto zwrócić uwagę, iż na Uniwersytecie Maltańskim grupą najliczniej 
deklarującą chęć przyjęcia szczepionek przeciw koronawirusowi byli wykładowcy 
(66,7%) oraz studenci (65,5%) Wydziału Wiedzy Medycznej i Chirurgii oraz osoby 
w wieku powyżej 65. r.ż. (88,9%), co może być związane z większą wiedzą na temat 
produkcji i mechanizmów działania szczepionek w porównaniu z pracownikami 
i studentami innych wydziałów [21]. W kolejnym badaniu prowadzonym na Malcie 
zaobserwowano, że 70,8% lekarzy rodzinnych oraz 29,6% stażystów pragnie zostać 
zaszczepionymi przeciw COVID-19 [20]. Może być to spowodowane faktem, iż 
młodzi ludzie łagodniej przechodzą zachorowanie na tę chorobę, co wpływa na ich 
mniejszy lęk wobec zakażenia. Powodem, na który warto zwrócić uwagę jest również 
to, że młodzi ludzie są bardziej aktywni w Internecie, a poprzez to bardziej podatni na 
wpływ zamieszczanych tam informacji zniechęcających do szczepień [20]. 

Do głównych powodów, dla których część przedstawicieli maltańskiego systemu 
ochrony zdrowia odrzuca chęć zaszczepienia na COVID-19, należą niedostateczna 
wiedza na temat przewlekłych skutków ubocznych stosowania takich preparatów oraz 
ich niedostatecznie udokumentowana skuteczność [21, 22]. Przyczyny te wynikają 
głównie z niepełnej wiedzy na temat opracowywania szczepionek oraz ufności wobec 
niesprawdzonych pogłosek internetowych [20, 21]. 

4.3. Niemcy 

Niemcy aktywnie uczestniczą w zwalczaniu pandemii wirusa SARS-CoV-2. 
W Moguncji ma siedzibę koncern farmaceutyczny BioNTech, który razem z amery-
kańską firmą Pfizer przygotowały pierwszą powszechnie stosowaną w Unii Europej-
skiej szczepionkę przeciwko temu wirusowi. Były tu prowadzone kolejne etapy badań 
klinicznych nad wspomnianym preparatem [23]. 

Według badania ankietowego przeprowadzonego przez Niemieckie Towarzystwo 
Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DGIIN) w grudniu 2020 roku, a więc 
w „przeddzień” wprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 dla personelu medycznego, 
chęć zaszczepienia deklarowało około 73,0% lekarzy i 50,0% pielęgniarek [24, 25]. 
Wynik ten jest porównywalny z wyszczepialnością „medyków” na grypę w sezonie 
poprzedzającym badanie, który wynosił odpowiednio 79,0% i 47,0% [24]. Wynik ten 
uznawany może być za niepokojący, jednak jest charakterystyczny dla poparcia społe-
czeństwa medycznego w stosunku do nowych produktów farmaceutycznych, pojawia-
jących się na rynku [24]. Z drugiej strony, lekarze i pielęgniarki są bezpośrednim 
wzorcem dla pacjentów, więc od ich chęci zaszczepienia może zależeć przyjmowanie 
szczepionki przez społeczeństwo [24].  

Obawy pracowników systemu ochrony zdrowia wobec szczepień przeciw COVID-19 
związane są głównie z lukami informacyjnymi oraz nieprawdziwymi tezami głoszo-
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nymi w Internecie, dotyczącymi produktów typu mRNA oraz niedostateczna znajomość 
ostrych i przewlekłych skutków ubocznych ich stosowania [24, 25]. Wymienione 
powody braku chęci zaszczepienia są charakterystyczne dla wszystkich krajów wysoko-
rozwiniętych omówionych w niniejszej pracy, co nasuwa ich związek z powszechnym 
dostępem do Internetu w tych państwach [17, 20, 24, 25]. 

4.4. Chiny 

Chińska Republika Ludowa jest obszarem, na którym odnotowano pierwszy przy-
padek choroby wywołanej przez wysoce zakaźny patogen SARS-CoV-2, która następnie 
rozprzestrzeniła się do rangi pandemii na całym świecie [26]. Z uwagi na to, zachowania 
„medyków” tego kraju są obserwowane bardziej wnikliwiej niż dotychczas. 

Analiza dostępnych publikacji z lutego i marca 2020 roku wykazała, że chęć 
zaszczepienia przeciwko COVID-19 deklarowało 76,4% pracowników Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i 40% pielęgniarstwa [26, 27]. Poparcie przedstawicieli systemu 
ochrony zdrowia na temat przyjęcia szczepionki przeciw SARS-CoV-2 jest większe 
w porównaniu z ogółem populacji. Jest to związane z rolą tej grupy społecznej 
w edukacji i zachęcaniu obywateli do szczepień ze względu na lepsze zrozumienie 
przez nich przebiegu infekcji i ryzyka zakażenia patogenem oraz wynikających z tego 
niekorzystnych skutków. Pracownicy systemu ochrony zdrowia uważają szczepionkę 
za konieczną ze względu na przewidywane nowe mutacje wirusa SARS-CoV-2 [26]. 

Wśród reprezentantów pielęgniarstwa największą część osób deklarujących chęć 
przyjęcia szczepionki stanowiły kobiety (80,8%), pracownicy w wieku 30-39 lat 
(36,0%), a także zaszczepieni na grypę w poprzednim sezonie (67,7%) [27]. Badania 
w trakcie trwania pandemii pokazały, że przyjęcie szczepionki na grypę w przyszłym 
sezonie deklaruje o 2,6% więcej pracowników pielęgniarstwa zaszczepionych 
w poprzednim i o 4% więcej tych, którzy w ubiegłym sezonie nie zdecydowali się na 
szczepienie. Warto zauważyć, iż 63,5% chińskich lekarzy wyraża gotowość przyjęcie 
szczepionki na grypę w kolejnym sezonie [26, 27]. 

Najczęściej wymienianym powodem braku chęci zaszczepienia było podejrzenie co 
do skuteczności, jakości i bezpieczeństwa preparatu przeciw COVID-19. Wynika to 
z zaistniałych przed laty serii incydentów związanych z „domowymi” szczepionkami 
[26, 27]. Jeden z nich miał miejsce w połowie grudnia 2013 roku, kiedy to chińskie 
społeczeństwo zostało poinformowane o śmierci niemowląt po otrzymaniu szczepionki 
HepB wyprodukowanej przez Biokangtai, przez co jej stosowanie zostało zawieszone 
[28]. Podobną sytuację odnotowano 15 lipca 2018 roku po niezapowiedzianej inspekcji 
w Changchun Changsheng Biotech, w trakcie której potwierdzono oszustwo podczas 
produkcji szczepionki przeciw wściekliźnie. Mieszkańcy Chińskiej Republiki Ludowej 
zgłaszali również przypadki, gdzie 145 dzieci otrzymało przeterminowaną doustną 
szczepionkę BCG i przeciw poliomyelitis firmy Harbin oraz 29 przypadków, kiedy 
Shijiazhuang zastąpiło szczepionkę DTaP-IPV/Hib tańszą szczepionką Hib [29]. Nie 
dziwi więc fakt, że jakość przyszłej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 została pod-
ważona. Medycy wykazywali również sceptyczne podejście co do konieczności 
samego szczepienia, a także sugerowali brak czasu na jego przyjęcie [26, 27]. Może 
być to spowodowane stosunkowym zmniejszeniem intensywności rozprzestrzeniania 
pandemii w Chinach w czasie przeprowadzanych badań. 
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4.5. Arabia Saudyjska 

Królestwo Arabii Saudyjskiej jako jeden z niewielu krajów na świecie wciąż odno-

towuje sezonowe epidemie koronawirusa bliskowschodniego zespołu niewydolności 

oddechowej MERS-CoV od czasu jego wyizolowania w 2012 roku. W listopadzie 

2020 roku szczepionka przeciw MERS-CoV była w III fazie badań klinicznych. Może 

mieć to wpływ na chęć przyjęcia szczepionki przeciw SARS-CoV-2 wśród saudyjskich 

pracowników systemu ochrony zdrowia [30]. 

Podczas ogólnokrajowego badania przekrojowego w listopadzie 2020 roku chęć 

przyjęcia szczepienia przeciwko COVID-19 zadeklarowało 70,0% pracowników 

ochrony zdrowia, gdzie około połowa z nich wyraziła potrzebę jak najszybszej immu-

nizacji. Wynika to z przekonania, że szczepionka byłaby najlepszym sposobem zatrzy-

mania pandemii i powikłań związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ponadto 

63,7% medyków wyraziło chęć otrzymania szczepionki przeciw MERS-CoV, gdy 

tylko będzie ona dostępna [30]. 

Przyglądając się bliżej strukturze ankietowanych przedstawicieli środowiska medycz-

nego, można zauważyć, że przeważającą część stanowiły kobiety (62,4%), pielęgniarki 

czy położne (50,4%), osoby w wieku 31-40 lat (44,8%), a wśród lekarzy, ci pracujący 

na specjalistycznych oddziałach, takich jak radiologia czy dializoterapia (27,2%). 

Lekarze wyrażający chęć zaszczepienia w analizowanych źródłach stanowili ogółem 

42,0%. Osoby zaszczepione na grypę w dwóch poprzednich sezonach (83,9%) były 

również bardziej skłonne do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 [30]. Duże 

zainteresowanie szczepieniem wśród saudyjskich kobiet może wynikać z chęci zabez-

pieczenia w jakimkolwiek stopniu swojego zdrowia oraz życia z powodu ograniczo-

nych praw i zakresu funkcjonowania społecznego płci żeńskiej w Arabii Saudyjskiej 

[31]. 

Najczęściej odnotowywanymi obawami na temat szczepionki przeciw SARS-CoV-2 

były te, związane z działaniami niepożądanymi. Ze względu na potrzebę szybkiego jej 

wprowadzenia do użytku w porównaniu ze szczepionkami skierowanymi przeciw 

innym patogenom, istnieją obawy związane z niedostateczną wiedzą naukowców 

odnośnie skutków ubocznych, które zazwyczaj analizuje się na przestrzeni lat, a co za 

tym idzie brakiem wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nowego pre-

paratu. Część badanych była również przekonana o braku efektywności szczepionki [30]. 

Może to wynikać z niewystarczającej wiedzy w zakresie immunologii i sugerować 

potrzebę edukacji pracowników systemu ochrony zdrowia w celu zwiększenia 

świadomości oraz chęci zaszczepienia zarówno „medyków”, jak i pozostałej części 

społeczeństwa. 

4.6. Demokratyczna Republika Konga 

Demokratyczna Republika Konga (DRK) jest środkowoafrykańskim państwem, 

które od dekad mierzy się z problemem konfliktów zbrojnych. Sytuacja ta zaburza 

rozwój wielu aspektów życia Kongijczyków, w tym postęp medycyny i nauki [32]. 

Kłopoty zdrowotne tamtejszego społeczeństwa potęguje ponadto fakt, że jest to obszar 

trudno dostępny geograficznie. Poza występowaniem endemicznych chorób tropikal-

nych, DRK boryka się również z nawracającymi epidemiami chorób zakaźnych [33].  
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Infekcje dolnych dróg oddechowych są trzecią (po malarii i gruźlicy) najczęstszą 

przyczyną zgonów w DRK [34]. Pomimo tego, kongijscy pracownicy systemu ochrony 

zdrowia wykazują najbardziej negatywny stosunek do szczepień przeciwko COVID-19, 

w porównaniu z pozostałymi, analizowanymi krajami. W badaniu, które było przepro-

wadzane na przełomie marca i kwietnia 2020 roku, jedynie 27,7% medyków wyraziło 

chęć przyjęcia szczepionki, gdy będzie taka możliwość [35]. Warto zaznaczyć, że dane 

te pochodzą z okresu, kiedy na rynku nie były jeszcze dostępne żadne szczepionki, 

a wiedza na temat samego wirusa SARS-CoV-2 była niewielka.  

Wśród osób, które zadeklarowały chęć zaszczepienia dominowali mężczyźni 

(35,3%), lekarze (37,7%) w porównaniu z innymi zawodami medycznymi (24,0%) 

oraz osoby młode w wieku poniżej 25. r.ż. (31,0%). Medycy, którzy poprzez udział 

w wykładach i dyskusjach zdobywali dodatkową wiedzę na temat koronawirusa i jego 

wpływie na organizm ludzki, również wyrażali większą wolę przyjęcia szczepionki 

(34,6%) od tych, którzy nie dokształcali się w tym kierunku, podobnie jak pracownicy 

systemu ochrony zdrowia wykazujący pozytywny stosunek do COVID-19 (38,7%) 

w zestawieniu z osobami o negatywnym stosunku do tej choroby (5,0%). Zaskakującym 

może być fakt, iż osoby niepracujące z chorymi na COVID-19, były bardziej chętne do 

zaszczepienia się (31,5%) niż ci, którzy w swojej pracy mieli do czynienia z choru-

jącymi (28,2%) [35]. 

Głównym powodem braku chęci zaszczepienia przedstawicieli środowiska medycz-

nego w DRK jest brak dostatecznej wiedzy oraz rozpowszechnianie w social mediach 

i mediach tradycyjnych fałszywych informacji na temat słabej jakości szczepionek. 

Problem ten narastał od początku rozwoju epidemii w DRK. WHO określa to zjawisko 

zwrotem infodemic, co w wolnym tłumaczeniu oznacza epidemię informacyjną. Na 

skutek tego Kongijczycy obawiają się pogorszenia stanu ich zdrowia po przyjęciu 

szczepionki, a nawet eksterminacji rasy czarnej [35]. Wpłynęło to na ogólną niechęć 

medyków do zaszczepienia i brak promocji szczepień wśród pacjentów. 

4.7. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) to kraj, w którym poziom finanso-

wania systemu ochrony zdrowia plasuje się w światowej czołówce rankingu najwyż-

szych wydatków na ten cel. W 2018 roku Amerykanie przeznaczyli na zdrowie 16,89% 

PKB, co ustępuje miejsca jedynie nakładom Wysp Marshalla i Tuvalu [36]. 

Niestety, pandemia koronawirusa ulokowała Stany Zjednoczone na pierwszym 

miejscu innej, mniej chlubnej klasyfikacji, bowiem to właśnie w USA odnotowano naj-

większą na świecie ilość rozpoznanych przypadków zachorowania i zgonów z powodu 

COVID-19 [37].  

USA, jako postępowe i dynamicznie rozwijające się państwo, wiodło prym w opra-

cowywaniu szczepionek przeciwko COVID-19. Najbardziej powszechnie używana 

szczepionka mRNA – Comirnaty – jest efektem współpracy niemieckiej firmy BioNTech 

i amerykańskiego koncernu Pfizer [38]. Kolejna szczepionka mRNA amerykańskiej 

produkcji to szczepionka Moderna, która powstała jako wynik wspólnego działania 

firmy Moderna oraz National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

[39]. Z kolei wektorowa szczepionka Johnson&Johnson’s Janssen jest rezultatem 

kooperacji firm Johnson&Johnson i Merck [40].  
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Pomimo wysokiego współczynnika zachorowań i rodzimej produkcji szczepionek, 
chęć zaszczepienia wśród pracowników ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych 
jest niższa w porównaniu z krajami Europy o podobnym poziomie rozwoju socjo-
ekonomicznym [17, 20-22, 24]. Na przełomie października i listopada 2020 roku 36% 
medyków było chętnych do przyjęcia szczepionki [41]. Odsetek ten wzrósł do 55% 
w grudniu tego samego roku [42]. Osobami, które deklarowały chęć zaszczepienia byli 
głównie mężczyźni (49,0%), osoby w wieku powyżej 70 r.ż. (47,0%) oraz przed-
stawiciele rasy azjatyckiej (44,0%) w porównaniu do rasy czarnej (19,0%) i białej 
(37,0%) [39]. Wśród reprezentantów różnych grup medycznych, najbardziej pozytywny 
stosunek do szczepień wykazywali lekarze. Podobny trend obserwowany był wśród 
osób z wyższym wykształceniem i wyższymi przychodami [39]. 

Powodem, który większość medyków w USA wskazywała jako dominujący w od-
mowie zaszczepienia, było nieznane ryzyko, jakie niesie ze sobą przyjęcie szczepionki, 
związane z niewystarczającą ilością dostępnych danych na ten temat [40]. Niepokoi ich 
również tempo, z jakim szczepionki zostały wprowadzone na rynek oraz ich efektyw-
ność [39]. Znane dotychczas efekty uboczne, takie jak ból głowy czy zmęczenie, 
również zniechęcały ankietowanych do zaszczepienia [40]. 

5. Postęp programów szczepień na świecie 

Pomimo tego, że szczepienia wydają się być najlepszym sposobem walki z pan-
demią w jej obecnym wymiarze, wyszczepialność przeciwko COVID-19 nie jest 
jednakowa na całym świecie. Podczas gdy w niektórych krajach proces ten przebiega 
bardzo dynamicznie, inne państwa nadal nie rozpoczęły realizacji procesu szczepień 
[43].  

Pierwszym miejscem na świecie, w którym co najmniej jedną dawką zostali 
zaszczepieni wszyscy chętni dorośli, jest Gibraltar [44]. Na dzień 28 marca 2021 roku 
rozdysponowanie dawek szczepionki wynosiło 174,40/100 mieszkańców Gibraltaru, 
co oznacza, że większość osób przyjęła dwie dawki szczepionki. Podobna sytuacja jest 
w Izraelu, gdzie współczynnik ten wynosił 114,77/100 [43]. 

Według danych z dnia 28 marca 2021 roku, wśród krajów wymienionych 
w niniejszej pracy, najprężniejszy proces wyszczepienia obserwowany był w Stanach 
Zjednoczonych i na Malcie, gdzie rozdysponowanie dawek wynosiło około 30/100 
mieszkańców. W Niemczech, Francji, a także w Polsce, poziom wyszczepialności był 
podobny do ogólnego, obserwowanego w całej Unii Europejskiej i wynosił około 15 
dawek szczepionki na 100 mieszkańców. W Arabii Saudyjskiej i Chinach współczyn-
nik ten był niższy i wynosił odpowiednio 11,17 i 6,77 dawek w przeliczeniu na 100 
mieszkańców. W Demokratycznej Republice Konga proces szczepienia przeciwko 
COVID-19 nadal nie został rozpoczęty [43]. Omówione powyżej dane zostały 
przedstawione na wykresie 1.  

6. Wnioski 

Odsetek pracowników systemu ochrony zdrowia deklarujących chęć przyjęcia 
szczepionki przeciw COVID-19 jest różny w poszczególnych regionach świata. Anali-
zując dostępne dane można stwierdzić, iż największy udział procentowy medyków 
wyrażających chęć poddania się immunizacji zaobserwowano w krajach Europy, co 
może być związane z dużym rozwojem nauk medycznych, a także z większą świado-
mością medycznej części społeczeństwa w zakresie immunologii. 
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Wykres 1. Ilość rozdysponowanych dawek szczepionki, w omawianych państwach, w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców, aktualne na 28.03.2021 [43] 

W strukturze badanych osób, które deklarowały chęć zaszczepienia, gdy tylko 

nastaną co do tego optymalne okoliczności, dominowali mężczyźni. Wyjątek w oma-

wianych krajach stanowią Chińska Republika Ludowa oraz Królestwo Arabii Saudyj-

skiej, jako przedstawiciele Azji, gdzie większą chęć zaszczepienia wykazywały 

kobiety. Za tę przeciwstawność odpowiadać może sytuacja polityczna dotykająca płeć 

żeńską w krajach azjatyckich, w wyniku której kobiety pragną w jakikolwiek sposób 

zabezpieczyć swoje zdrowie i byt w państwie. Przeważającą część deklarujących chęć 

zaszczepienia stanowili również lekarze. W większości analizowanych obszarów 

zaobserwowano, że tamtejsi medycy, mający kontakt z chorującymi na COVID-19, 

byli bardziej skłonni do zaszczepienia się w porównaniu z tymi, którzy nie przebywali 

w obszarze ryzyka związanego z kontaktem z osobami zakażonymi wirusem SARS-

CoV-2. Terenem, na którym można było dostrzec rozbieżność jest Demokratyczna 

Republika Konga, gdzie w strukturze osób deklarujących chęć zaszczepienia większy 

odsetek stanowiły osoby niepracujące z chorymi na COVID-19 w porównaniu z oso-

bami, które są narażone na ryzyko takiego kontaktu. Wśród pracowników ochrony 

zdrowia strach przed zachorowaniem jest przeważającą determinantą, warunkującą 

podjęcie decyzji w sprawie zaszczepienia. Co ciekawe, duży procent badanych „medy-

ków” w poszczególnych krajach wykazywało pozytywny stosunek do szczepionki 

i samego zaszczepienia, jeśli zostali zaszczepieni na grypę w sezonie poprzedzającym 

pandemię. Wynikać to może ze świadomości dotyczącej konieczności stosowania 

szczepionek jako metody prewencji przed zarażeniem się poszczególnymi patogenami 

wywołującymi choroby wśród tych osób. 

Stan pandemii nie wpływa znacząco na chęć zaszczepienia się na grypę 

w przyszłości w przedstawionych krajach.  

Dane na temat przedstawicieli środowiska medycznego deklarujących chęć 

zaszczepienia przeciw COVID-19 w różnych krajach świata dynamicznie się 

zmieniają. Jest to konsekwencją obserwowanego postępu programów szczepień i coraz 

szerszą akceptacją nowych szczepień. W analizowanych badaniach największy wzrost 

chęci przyjęcia szczepionki zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych, co może się 

wiązać z propagowaniem pozytywnego wpływu powszechnej immunizacji na obecną 

sytuację i stan zdrowia obywateli, a także zdobywaniem dodatkowej wiedzy przez 

medyków w dziedzinie wakcynologii. W wysoko rozwiniętym kraju, jakim jest Francja, 
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zauważono spadek ilości osób deklarujących chęć zaszczepienia, jednak prawdopo-

dobnie jest to spowodowane zwiększeniem liczebności medyków w późniejszych 

badaniach. 

W celu dokładnej analizy bieżącej sytuacji związanej ze stosunkiem środowiska 

medycznego do szczepień przeciwko COVID-19 potrzebne są kolejne badania. Bez 

wątpienia pracownicy systemu ochrony zdrowia powinni być edukowani w zakresie 

zakaźności i chorób wywoływanych przez wirusa SARS-CoV-2 oraz metod zapobie-

gania rozprzestrzeniania się pandemii, a więc między innymi immunizacji przeciwko 

temu patogenowi. Deklaracje medyków wobec chęci zaszczepienia przeciw COVID-19 

stanowią często podstawę do zaufania danym preparatom przez pozostałą część 

społeczeństwa. Zwiększenie zrozumienia tej tematyki wśród osób wykwalifikowanych 

medycznie pozwoli na wyeliminowanie głównych powodów braku chęci zaszczepienia 

w ich środowisku, do których zalicza się brak wystarczającej wiedzy na temat szcze-

pionki czy sceptyczne podejście do konieczności szczepienia. Dzięki większej świado-

mości pracownicy medyczni różnych krajów świata będą też w stanie eliminować 

napływające fałszywe doniesienia internetowe, mówiące o szkodliwości preparatów 

przeznaczonych do szczepień, co ograniczy rozpowszechnienie nieprawdziwych infor-

macji, a tym samym wpłynie na zwiększenie pozytywnego stosunku do immunizacji. 
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Stosunek środowiska medycznego do szczepień przeciw COVID-19  

w wybranych krajach świata 

Streszczenie 
Szczepienie przeciw COVID-19 jest uznawane za największą szansę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się 
pandemii koronawirusa na świecie. W dobie powszechnego dostępu do różnej jakości wiedzy, stosunek 
społeczeństwa do tej metody zapobiegania zakażeniom jest skrajny. Pomimo to, spodziewane jest szerokie 
poparcie dla szczepionek wśród przedstawicieli świata medycyny. Celem niniejszej pracy był przegląd 
dostępnych danych dotyczących stosunku środowiska medycznego do szczepień przeciw SARS-CoV-2 
w różnych krajach świata. Analizowane publikacje pochodziły z Francji, Malty, Niemiec, Chin, Arabii 
Saudyjskiej, DRK i USA, dotyczyły wszystkich zawodów medycznych z uwzględnieniem płci, struktury 
wiekowej, stosunku do sezonowych szczepień na grypę. Z badań tych wynika, że odsetek medyków 
deklarujących chęć zaszczepienia jest różny w poszczególnych rejonach świata – najwyższy w Europie 
(77%), najniższy w Afryce (28%). Większą chęć przyjęcia szczepienia wykazują mężczyźni, lekarze, 
osoby mające kontakt z pacjentami chorymi na COVID-19 i zdobywające dodatkową wiedzę o wirusie oraz 
osoby zaszczepione na grypę w poprzednim sezonie. Natomiast pandemia nie ma wpływu na chęć przy-
jęcia szczepienia na grypę. W związku z nieustannie zmieniającymi się danymi, nawet dla tych samych 
krajów, postępem programów szczepień i coraz szerszą akceptacją szczepionki, niezbędne jest dalsze 

prowadzenie badań w tym zakresie. 
Słowa kluczowe: szczepienie przeciw COVID-19, środowisko medyczne, pracownicy ochrony zdrowia, 
stosunek, antyszczepionkowcy 

Attitude of the medical community to vaccination against COVID-19 in selected 

countries of the world 

Abstract 
Vaccination against COVID-19 is considered to be the best chance in reducing the spread of the 
coronavirus pandemic worldwide. In the era of universal access to knowledge of various qualities, the 
attitude of society to this method of preventing infection is radically different. Nevertheless, broad support 
for vaccines is expected among medical professionals. The aim of this study was to review the available 
data on the attitude of the medical community to vaccination against SARS-CoV-2 in various countries of 
the world. The analyzed publications came from France, Malta, Germany, China, Saudi Arabia, DRC and 
the USA, and covered all medical professions taking into account gender, age structure, and the ratio of 
seasonal influenza vaccinations. These studies show that the percentage of medics declaring the 
willingness to be vaccinated differs in different regions of the world – the highest in Europe (77%), the 
lowest in Africa (28%). Men, doctors, people who have contact with COVID-19 patients, learn more about 
the virus and got the flu vaccine in the previous season show a greater willingness to be vaccinated. On the 
other hand, a pandemic has no effect on willingness to get the flu vaccine. Due to the ever-changing data, 
even for the same country, the progress of vaccination programs and the increasing acceptance of the 
vaccine, further research is needed in this area. 
Keywords: COVID-19 vaccine, healthcare workers, attitude, vaccine hesitancy, race for vaccine 
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Analiza parametrów psychofizycznych studentów 

kierunków medycznych w dobie pandemii COVID-19 

1. Wstęp 

Aktualnie na świecie, z niepokojem obserwuje się liczne doniesienia o globalnym 
kryzysie wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Pod koniec 2019 roku z Wuhan w środ-
kowych Chinach, stosunkowo w krótkim czasie, rozprzestrzenił się na większość 
krajów świata. Podejmując odpowiednie kroki Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, 
World Health Organization), określiła chorobę zakaźną jako COVID-19, a 11 marca 
2020 roku scharakteryzowała sytuację panującą na świecie jako pandemię korona-
wirusa [1]. W dniach od 12 marca do 3 maja 2020 roku w Polsce została wprowadzona 
zbiorowa kwarantanna. Szkoły i uczelnie wyższe w kraju przeszły w większości na 
zdalny tryb nauczania. Galerie handlowe, hotele, punkty gastronomiczne, a nawet 
obiekty sportowe i kulturowe zostały zamknięte. Wprowadzenie licznych obostrzeń 
oraz ograniczenie bezpośrednich kontaktów do minimum miało na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa, a także prewencję osób z grupy podwyższonego ryzyka. 

Odgórne restrykcje oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna 
w kraju i na świecie mogą rzutować na ogólny stan zdrowia człowieka. W rezultacie 
osoby z istniejącymi wcześniej zaburzeniami zdrowia psychofizycznego narażone są 
na zwiększone ryzyko wystąpienia negatywnych skutków wynikających z pandemii 
[2]. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to nie tylko całkowity 
brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecz-
nego dobrostanu [3]. Oznacza to, że istnieje korelacja pomiędzy zdrowiem psychicznym 
a funkcjonowaniem fizycznym oraz społeczno-socjalnym. Liczne badania wskazują na 
dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie psychiczne człowieka, 
powodując nie tylko poprawę ogólnego samopoczucia, ale również utrzymanie prawi-
dłowej masy ciała czy zminimalizowanie ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych [4, 5].  

Można założyć więc, że perturbacje związane z pandemią oraz przeniesienie życia 
codziennego wielu ludzi, w tym także studentów, w wirtualną rzeczywistość mają wpływ 
na subiektywne procesy umysłowe oraz sprawność fizyczną. Zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi WHO, opublikowanymi w listopadzie 2020 roku, osoby dorosłe powinny 
wykonywać aktywność fizyczną, czyli dowolną formę ruchu ciała spowodowaną skur-
czami mięśni, przy której wydatek energii przekracza poziom energii spoczynkowej, 
przez 150-300 minut tygodniowo z umiarkowaną intensywnością lub 75-150 minut 
z dużą intensywnością [6]. Pojawienie się pandemii koronawirusa wymusiło zmianę 
stylu życia na każdej płaszczyźnie, w tym również w zakresie podejmowania aktyw-
ności fizycznej. Powszechnie wiadomo, że już kilkudniowy brak podejmowania aktyw-
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ności prowadzi do „dezadaptacji wysiłkowej”, czyli spadku wydolności fizycznej oraz 
niezdrowych zmian hormonalnych i metabolicznych [7]. 

Okres studiów w rozwoju człowieka wydaje się szczególnie istotny. W tym czasie 
dochodzi bowiem do wypracowania własnego systemu wartości, który w przyszłości 
będzie miał wpływ na poglądy oraz postępowanie młodych ludzi [8]. Zdalne nauczanie 
w znacznym stopniu zmieniło codzienną aktywność studentów kierunków medycznych, 
którzy z racji podjętych studiów powinni popularyzować profilaktykę prozdrowotną. 
Dlatego też dbanie o zdrowie psychofizyczne wydaje się szczególnie ważne w trakcie 
trwania pandemii. 

2. Cel badań 

Celem poniższej pracy była analiza parametrów psychofizycznych studentów 
kierunków medycznych w czasie pandemii COVID-19. Dodatkowo postawiono 
następujące pytania badawcze: 

 Jaki poziom aktywności fizycznej reprezentują studenci kierunków medycznych 
w dobie pandemii COVID-19? 

 Czy pandemia COVID-19 ma wpływ na satysfakcję z życia oraz samopoczucie 
studentów kierunków medycznych? 

 W jaki sposób studenci kierunków medycznych radzą sobie, jeżeli zaistniał stres? 

 Jakie są preferowane formy aktywności studentów kierunków medycznych 
w dobie pandemii COVID-19? 

 Czy prezentowany przez studentów kierunków medycznych poziom aktywności 
fizycznej miał wpływ na średni surowy wynik uzyskany w kwestionariuszu 
WHO-5? 

 Czy występuje korelacja między poziomem aktywności fizycznej studentów 
kierunków medycznych, a czasem spędzonym w pozycji siedzącej? 

3. Materiał i metodyka 

Do badań wykorzystano ankietę, na którą składały się dwa kwestionariusze wali-
dowane, w tym Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – IPAQ 
w wersji krótkiej i Wskaźniki Dobrego Samopoczucia – WHO-5 oraz pytania autorskie, 
które stanowiły dopełnienie tematu badań. Ankieta została udostępniona respondentom 
w dniu 01.12.2020 roku, czyli w okresie pokrywającym się z występowaniem pan-
demii COVID-19 na terenie Polski, a została zamknięta w dniu 01.01.2021 roku. 

3.1. Charakterystyka grupy badanej 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 156 studentów kierunków medycznych, 
w wieku 18-25 lat, za pomocą internetowej ankiety, rozpowszechnionej z wykorzy-
staniem techniki kuli śnieżnej. W grupie studentów kierunków medycznych mężczyźni 
stanowili 19,9% (n = 31), a kobiety 80,1% (n = 125) (tab. 1). 

Tabela 1. Rozkład płci w grupie studentów kierunków medycznych 

Płeć n % 

Mężczyzna 31 19,9 

Kobieta 125 80,1 

n – liczba studentów 

Źródło: Opracowanie własne 



 

Analiza parametrów psychofizycznych studentów kierunków medycznych w dobie pandemii COVID-19 

 

93 

Największy odsetek badanych stanowili studenci IV roku – 36,5% (n = 57). 

Studenci II roku stanowili 23,7% (n = 37) badanych, studenci III roku – 18% (n = 28) 

i studenci I roku – 14,7% (n = 23). Najmniejszą część badanej grupy stanowili studenci 

V roku – 4,5% (n = 7) oraz studenci VI roku – 2,6% (n = 4) (tab. 2). 

Tabela 2. Rozkład badanych uwzględniający rok studiów 

Rok studiów n % 

I 23 14,7 

II 37 23,7 

III 28 18 

IV 57 36,5 

V 7 4,5 

VI 4 2,6 

n – liczba studentów 

Źródło: Opracowanie własne 

W badaniu ankietowym wzięli udział studenci 4 kierunków medycznych. Więk-

szość grupy stanowili studenci fizjoterapii – 39,8% (n = 62), następnie studenci kierunku 

lekarskiego – 25,6% (n = 40) i lekarsko-dentystycznego – 22,4% (n = 35). 12,2% (n = 

19) stanowili studenci kierunku pielęgniarstwo (tab. 3). 

Tabela 3. Rozkład badanych uwzględniający kierunek studiów 

Kierunek studiów n % 

Lekarski 40 25,6 

Lekarsko-dentystyczny 35 22,4 

Fizjoterapia 62 39,8 

Pielęgniarstwo 19 12,2 

n – liczba studentów 

Źródło: Opracowanie własne 

Wśród studentów odsetki osób ze wsi, małych i dużych miast oraz aglomeracji są 

podobne. Wśród ankietowanych najwięcej osób zamieszkiwało miasto od 50 do 150 tys. 

mieszkańców 23,7% (n = 37) oraz miasto od 150 do 500 tys. mieszkańców 23,1% 

(n = 36). Nieznacznie mniej studentów zamieszkiwało wieś 21,1% (n = 33) i miasto do 

50 tys. mieszkańców 19,9% (n = 31). Najmniej respondentów zamieszkiwało miasta 

powyżej 500 tys. mieszkańców 12,2% (n = 19) (tab. 4). 

Tabela 4. Rozkład badanych uwzględniający miejsce zamieszkania 

Miejsce zamieszkania n % 

Wieś 33 21,1 

Miasto do 50 tys. mieszkańców 31 19,9 

Miasto od 50 do 150 tys. mieszkańców 37 23,7 

Miasto od 150 do 500 tys. mieszkańców 36 23,1 

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 19 12,2 

n – liczba studentów 
Źródło: Opracowanie własne 
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16,6% ankietowanych (n = 26) wskazało, że choruje na choroby przewlekłe, które 
mogą (ale nie muszą) wpływać na ich stan psychofizyczny. Rozkład badanych 
uwzględniający występowanie chorób przewlekłych przedstawia tabela 5. 

Tabela 5. Rozkład badanych ze względu na występowanie chorób przewlekłych 

Występowanie chorób przewlekłych n % 

Jedna choroba przewlekła 20 12,8 

Więcej niż jedna choroba przewlekła 6 3,8 

n – liczba studentów 
Źródło: Opracowanie własne 

3.2. Narzędzie badawcze 

3.2.1. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ 

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ – wersja krótka, to 
zbiór 7 pytań, które oceniają poziom aktywności fizycznej w ciągu ostatnich, typo-
wych siedmiu dni. Ankieta zawiera określone zasady przeprowadzenia badania, co 
umożliwia porównanie między populacją i poprawne klasyfikowanie osób wypełniają-
cych kwestionariusz. Indaguje informacje dotyczące czasu spędzonego siedząc, 
chodząc, a także czasu poświęconego na aktywność ruchową w stopniu intensywnym 
i umiarkowanym. Według wytycznych kwestionariusza IPAQ intensywny wysiłek 
fizyczny wywołuje bardzo szybkie oddychanie i bardzo szybkie bicie serca (.....) 
natomiast umiarkowany wysiłek fizyczny prowadzi do trochę szybszego oddychania 
i trochę szybszego bicia serca (.....) [9, 10]. Do oceny intensywności wysiłku fizycznego 
wykorzystywany jest ekwiwalent metaboliczny – MET. Dzięki niemu możliwa jest 
ocena każdego rodzaju aktywności. Na podstawie uzyskanych wyników przyporządko-
wuje się badanych do jednego z trzech poziomów aktywności fizycznej – wysoki 
(> 1500 lub > 3000 MET-min/tydzień), wystarczający (600-1500 MET-min/tydzień 
lub 600-3000 MET-min/tydzień), niewystarczający (< 600 MET-min/tydzień (Biernat, 
2013). Aby zmierzyć tygodniową aktywność fizyczną, należy zsumować w minutach 
czas trwania każdego rodzaju aktywności fizycznej, wykonywanego powyżej 10 minut 
bez przerwy. W ten sposób otrzymuje się średnią jednostkę aktywności fizycznej 
i całkowitego czasu siedząc wyrażonego w min/tydzień [9]. 

3.2.2. Wskaźniki Dobrego Samopoczucia WHO-5 

Wskaźniki Dobrego Samopoczucia WHO-5 zawiera 5 nieinwazyjnych stwierdzeń, 
dzięki którym ocenia się subiektywne samopoczucie psychiczne respondenta w ciągu 
ostatnich dwóch tygodni [11] według poniższej skali: 

 cały czas = 5; 

 prawie cały czas = 4; 

 więcej niż połowę czasu = 3; 

 mniej niż połowę czas = 2; 

 od czasu do czasu = 1; 

 nigdy = 0. 
Miara ta ma odpowiednią trafność konstruktu w badaniach przesiewowych 

w kierunku depresji, zarówno w populacjach osób młodszych i starszych [12]. 
Wynik przedstawia się w przedziale punktowym od 0 do 25, przy czym 0 oznacza 

najgorszą a 25 najlepszą z możliwych jakość życia. Fleksja samopoczucia może być 
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kontrolowana dzięki zapisom procentowym, gdzie różnica na poziomie 10% oznacza 
istotną zmianę [11] (według John Ware, 1996). WHO-5 ma wysoką trafność kliniczną 
[12]. 

3.2.3. Ankieta własna 

Ankieta zawierała pytania uzupełniające dotyczące m.in.: 

 wpływu pandemii na satysfakcję z życia; 

 testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz odbycia kwarantanny; 

 oceny samopoczucia w trakcie trwania pandemii COVID-19; 

 oceny poziomu samopoczucia w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego 
roku; 

 stresu związanego z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju; 

 ilości czasu wolnego oraz jego wpływu na aktywność fizyczną; 

 rodzaju aktywności fizycznej, podejmowanej podczas pandemii COVID-19. 
Do opracowania statystycznego wyników posłużono się programem Statistica® 

Data Miner 13.3 PL udostępnionym przez Centrum Informatyki i Informatyzacji 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz arkuszem kalkulacyjnym 
Microsoft Excel. Dodatkowo wykorzystany został formularz ankiety Google, który 
zapewnił podstawowe dane statystyczne. Dla badanych parametrów został wyliczony 
współczynnik korelacji rang Spearmana. 

4. Wyniki 

4.1. Analiza wyników kwestionariusza IPAQ 

Z analizy kwestionariusza IPAQ wynika, że najwięcej studentów kierunków 
medycznych charakteryzowało się wystarczającym poziomem aktywności fizycznej – 
63,5% (n = 99), osoby z wysokim poziomem aktywności fizycznej stanowiły 21,1% 
ankietowanych (n = 33), a 15,4% osób (n = 24) reprezentowało niewystarczający poziom 
aktywności fizycznej (wyk. 1). 

 

Wykres 1. Rozkład procentowy poziomu aktywności fizycznej respondentów według kwestionariusza IPAQ 
[opracowanie własne]  
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Wszystkim ankietowanym studentom wyznaczono współczynnik MET-min/tydzień, 

co umożliwiło wyliczenie takich wartości jak średnia, mediana, minimum, maksimum, 

odchylenie standardowe i błąd standardowy poszczególnych rodzajów aktywności 

fizycznej. Generalnie średnia całkowitej aktywności fizycznej wynosiła 2134,5 MET-

min/tydzień. Pozostałe obliczenia przedstawiono w tabeli 6.  

Tabela 6. Wartości współczynnika MET-min/tydzień dla badanych studentów 
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fizycznej 
Ś
re
d
n
ia

 

M
ed

ia
n
a 

M
in

im
u
m

 

M
ak

si
m

u
m

 

O
d
ch

y
le

n
ie

 

st
an

d
ar

d
o
w

e 

B
łą
d
 

st
an

d
ar

d
o
w

y
 

Intensywna  
w MET-min/tydzień 

821,2 0,0 0,0 7200,0 1346,8 107,8 

Umiarkowana  

w MET-min/tydzień 
537,8 260,0 0,0 7200,0 1028,6 82,4 

Chodzenie  
w MET-min/tydzień 

775,5 660,0 0,0 6930,0 878,7 70,4 

SUMA  
w MET-min/tydzień 

2134,5 1478,0 0,0 15390,0 2305,0 184,5 

Źródło: Opracowanie własne 

Najwyższy poziom aktywności fizycznej reprezentowali studenci fizjoterapii, 

następnie studenci kierunków lekarskiego oraz pielęgniarstwa. Wśród przedstawicieli 

kierunku lekarsko-dentystycznego aż 40% studentów (n = 14) wykazuje niewystarcza-

jący poziom aktywności fizycznej. 

4.2. Analiza Wskaźników Dobrego Samopoczucia – WHO-5 

Badanie wykazało, że wynik niższy niż 13 pkt według Wskaźników Dobrego 

Samopoczucia WHO-5 otrzymało aż 67,9% (n = 106) respondentów. 32,1% studentów 

(n = 50) wyraża dobre samopoczucie. Średni ogólny wynik wszystkich studentów to 

10,73 pkt według Wskaźników Dobrego Samopoczucia WHO-5 (tab. 7). 

Tabela 7. Samopoczucie studentów kierunków medycznych wynikające z kwestionariusza WHO-5 

Średni surowy wynik w kwestionariuszu WHO-5 Liczba studentów (n) 

Wynik niższy niż 13 pkt 106 

Wynik wyższy lub równy 13 pkt 50 

Źródło: Opracowanie własne 

4.3. Analiza ankiety własnej 

Badania wykazały, że 95,5% osób (n = 149) uznało, iż pandemia COVID-19 ma 

wpływ na satysfakcję z życia, z czego u 73,7% studentów (n = 115) poziom ogólnej 

satysfakcji z życia pogorszył się wraz z pojawieniem się pandemii (wyk. 2). 
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Wykres 2. Poziom ogólnej satysfakcji z życia studentów kierunków medycznych w związku z pojawieniem 
się pandemii COVID-19 [opracowanie własne] 

Respondentom zadane zostało również pytanie o testowanie na obecność wirusa 

SARS-CoV-2. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 26,9% (n = 42), z czego 20,9% (n = 9) 

miało pozytywny wynik testu. Pośród badanych 16,7% (n = 26) było objętych kwaran-

tanną. 

Podczas trwania pandemii gorsze samopoczucie odczuwa 74,4% (n = 116) studentów, 

a lepsze tylko 8,9% osób (n = 14). 16,7% ankietowanych (n = 26) nie zauważyła zmian 

w samopoczuciu w związku z pojawieniem się wirusa (tab. 8). 

Tabela 8. Samopoczucie studentów kierunków medycznych w trakcie trwania pandemii COVID-19 

Samopoczucie w trakcie pandemii COVID-19 Liczba studentów (n) 

Lepsze niż przed pandemią 14 

Gorsze niż przed pandemią 116 

Brak zauważalnych zmian 26 

Źródło: Opracowanie własne 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące poziomu samopoczucia w porównaniu z analo-

gicznym okresem ubiegłego roku 41,6% ankietowanych (n = 65) zaznaczyło, że czuje 

się trochę gorzej, natomiast 32,7% osób (n = 51) uznało, że czuje się dużo gorzej niż 

rok temu. Trochę lepiej czuło się 5,8% studentów (n = 9), dużo lepiej – 4,5% (n = 7), 

a bardzo podobnie 15,4% (n = 24). 

Badanie ujawniło, że stres towarzyszył 5,1% respondentom (n = 8) przez cały czas, 

większość czasu – 17,3% (n = 27), część czasu – 31,4% (n = 49), niewielką część 
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czasu – 34,6% (n = 54). 11,6% badanych (n = 18) uznało, że nie odczuwało stresu 

związanego z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju (tab. 9). 

Tabela 9. Częstotliwość odczuwania stresu przez studentów kierunków medycznych związana z aktualną 

sytuacją epidemiologiczną w kraju 

Częstotliwość odczuwania stresu Liczba studentów (n) 

Cały czas 8 

Większość czasu 27 

Część czasu 49 

Niewielką część czasu 54 

Wcale 18 

Źródło: Opracowanie własne 

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu ponad połowa ankietowych – 

53,8% (n = 84) uprawia sport, 25,6% (n = 40) modliło się, a 21,8% (n = 34) starało się 

odreagować za pomocą ćwiczeń oddechowych. Dodatkowo respondenci odreagowują 

stres poprzez sen, rozmowy z bliskimi, a także spacery. Niemniej jednak należy 

zwrócić uwagę na fakt, że 23,1% (n = 36) studentów przyznaje się do spożywania 

alkoholu oraz 4,5% (n = 7) do zażywania narkotyków (wyk. 3). 

 

Wykres 3. Sposoby radzenia sobie ze stresem studentów kierunków medycznych [opracowanie własne] 

69,9% osób (n = 109) zadeklarowało, że ma więcej czasu wolnego niż przed 

pandemią, natomiast aktywność fizyczna w tym czasie zwiększyła się tylko u 15,6% 

studentów (n = 17), bez zmian pozostała u 38,5% (n = 42), a zmniejszyła u 45,9% 

(n = 50) badanych. 

W subiektywnej opinii studentów częstotliwość podejmowanej aktywności fizycz-

nej prezentowała się następująco: 9% respondentów (n = 14) podejmowała aktywność 

fizyczną codziennie, a 37,2% (n = 58) kilka razy w tygodniu. 49,3% studentów (n = 77) 

podejmowało aktywność fizyczną kilka razy w miesiącu lub sporadycznie. 4,5% 

studentów (n = 7) nie umiało określić tej częstotliwości (tab. 10). 
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Tabela 10. Częstotliwość podejmowanej aktywności fizycznej przez studentów kierunków medycznych 

w dobie pandemii COVID-19  

Częstotliwość podejmowanej aktywności fizycznej Liczba studentów (n) 

Codziennie 14 

Kilka razy w tygodniu 58 

Kilka razy w miesiącu 27 

Sporadycznie 50 

Trudno określić 7 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 4 przedstawia najbardziej preferowane formy aktywności fizycznej wśród 

studentów podczas pandemii COVID-19. Najczęściej wybierane były ćwiczenia 

w zaciszu domowym (n = 106), następnie bieganie (n = 33), jazda na rowerze (n = 23), 

spacery (n = 19), ćwiczenia na siłowni (n = 14) czy też nordic walking (n = 13). 

 

Wykres 4. Najbardziej preferowane formy aktywności fizycznej wśród studentów kierunków medycznych 

[opracowanie własne] 

4.4. Analiza korelacji między wybranymi parametrami psychofizycznymi 

Nie potwierdzono obecności istotnych statystycznie zależności pomiędzy pozio-

mem aktywności fizycznej, a średnim surowym wynikiem w kwestionariuszu WHO-5 

(p = 0,853) oraz pomiędzy poziomem aktywności fizycznej, a średnim czasem spędzo-

nym w pozycji siedzącej wyrażonym w min/tydzień (p = 0,264) (tab. 11). 

Tabela 11. Ocena zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a średnim surowym wynikiem 
w kwestionariuszu WHO-5 oraz średnim czasem spędzonym w pozycji siedzącej wyrażonym w min/tydzień 

Zmienne R p 

Poziom aktywności fizycznej: & średni surowy wynik 

w kwestionariuszu WHO-5 
0,01 0,853 

Poziom aktywności fizycznej: & średni czas spędzony 

w pozycji siedzącej wyrażony w min/tydzień 
-0,09 0,264 

R – wartość testu korelacji rang Spearmana; p – wskaźnik prawdopodobieństwa testowego 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Dyskusja 

Pandemia COVID-19 wywołała ogólne poruszenie na całym świecie. Odgórne 

restrykcje oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju i na 

świecie mogą rzutować na fizyczny, umysłowy i społeczny dobrostan całej populacji. 

Izolacja społeczna, czy też przymusowa kwarantanna w przypadku zdiagnozowania 

obecności wirusa SARS-CoV-2 lub kontaktu z zakażoną osobą, jest jedną z form sku-

tecznej ochrony przed dalszym rozprzestrzenianiem się choroby. M. Sokół-Szawłowska 

uważa, że u osób, które wcześniej nie wykazywały żadnych zaburzeń w obrębie zdrowia 

psychicznego, izolacja społeczna może być katalizatorem do wystąpienia właśnie takich 

problemów [13]. Dodatkowo liczne badania wykazują, że płeć jest zmienną warun-

kującą zmianę parametrów psychicznych. Autorzy sugerują, że kobiety, w stosunku do 

mężczyzn, są szczególnie wrażliwe na psychologiczne konsekwencje kwarantanny 

oraz są bardziej podatne na zaburzenia depresyjne [13-15]. W niniejszych badaniach 

kobiety stanowiły aż 80,1% wszystkich ankietowanych, a ich średni wynik w kwestio-

nariuszu WHO-5 (10,68 pkt) nieznacznie różnił się od tego, który otrzymali badani 

mężczyźni (10,9 pkt). 

Według wytycznych Wskaźników Dobrego Samopoczucia zaleca się przeprowa-

dzenie testu Major Depression (ICD-10) Inventory lub innego testu na obecność 

depresji po uzyskaniu wyniku surowego poniżej 13 punktów lub jeśli pacjent wybrał 

odpowiedź na któreś z pięciu pytań dającą 0 czy 1 punkt [11]. W przeprowadzonych 

badaniach taki wynik otrzymało aż 67,9% (n = 106) respondentów. Zgodnie z progno-

zami WHO liczba zachorowań na depresję będzie cały czas wzrastać, a do roku 2030 

ma być na pierwszym miejscu zachorowań. Aż 1,8 mln Polaków cierpi na depresję, co 

stanowi 5,1% ludności naszego kraju. 

Należy pamiętać również o zjawisku jakim jest stres, który towarzyszy nam 

w codziennym życiu. H. Selye jako pierwszy określił stres jako proces, za pomocą 

którego czynniki środowiskowe zagrażają równowadze organizmu lub ją naruszają i za 

pomocą którego organizm reaguje na zagrożenie [16, 17]. Niestety nie wszyscy stu-

denci potrafią zdrowo radzić sobie z zaistniałym czynnikiem stresogennym, jakim jest 

pandemia oraz towarzyszącymi jej zmianami w funkcjonowaniu całego społeczeństwa. 

23,1% (n=36) studentów przyznaje się do spożywania alkoholu oraz 4,5% (n = 7) do 

zażywania narkotyków. Według Bryl i wsp. jest to szczególnie istotnym problemem, 

ponieważ alkohol jest chętnie stosowany przez studentów kierunków medycznych do 

regulacji emocji i napięcia w trudnych sytuacjach . Szacuje się, że około 60% studentów 

kierunków medycznych sięga rekreacyjnie po alkohol i inne środki psychoaktywne 

w tym narkotyki. Niepokojące jest to, że 9-17% z nich robiło to w sposób ryzykowny 

i szkodliwy jeszcze przed pandemią, która sama w sobie jest ogromnym stresorem 

w życiu młodych ludzi [18]. 

Aktywność fizyczna jest jednym z determinantów zdrowego stylu życia. Osoby 

aktywne fizycznie nie tylko cechuje zdrowszy wygląd, ale również obniżony poziom 

stresu, a nawet lepsza pamięć [19]. Według najnowszych wytycznych WHO osoby 

dorosłe powinny wykonywać aktywność fizyczną na poziomie 600-1200 MET-

min/tydzień, a już kilkudniowy brak jej podejmowania prowadzi do „dezadaptacji 

wysiłkowej” [6,7]. Dlatego szczególnie niepokojący jest fakt, że aż 15,4% studentów 

poddanych badaniu ma niewystarczający poziom aktywności fizycznej. Dodatkowym 
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czynnikiem zmniejszającym aktywność fizyczną mogą być zajęcia prowadzone online. 

Badanie wykazało, iż studenci średnio spędzali 2226,65 min (37,11 godz.) w pozycji 

siedzącej w dniach powszednich (przyjęto, że jest to 5 dni w tygodniu). Jest to znaczna 

różnica w stosunku do badań Kościuczuk i wsp., w których czas spędzony siedząc 

wyniósł 1850,3 min w dniach powszednich [5]. Według raportów WHO obserwuje się 

zjawisko zbyt niskiej aktywności fizycznej wśród ludzi (niezależnie od wieku). 

Liczne badania dowodzą, że aktywność fizyczna przyczynia się do poprawy ogól-

nego stanu zdrowia [20-23]. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że wykonywanie 

regularnych wysiłków fizycznych determinuje dobre samopoczucie i stanowi czynnik 

prewencyjny, natomiast nie zastąpi edukacji zdrowotnej i psychoterapii oraz stoso-

wania farmakoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi [24]. Największa 

liczba przebadanych studentów prezentuje wystarczający poziom aktywności fizycznej. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci fizjoterapii wykazują wyższy poziom 

aktywności fizycznej niż studenci pozostałych kierunków medycznych. Można więc 

przypuszczać, że to właśnie program studiów przyczynia się do popularyzacji zachowań 

prozdrowotnych, takich jak aktywność fizyczna. Preferowaną formą aktywności 

fizycznej respondentów były ćwiczenia w zaciszu domowym, następnie bieganie, jazda 

na rowerze, spacery, ćwiczenia na siłowni, czy też nordic walking. Pomimo zwięk-

szonej ilości czasu wolnego w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią, 

aktywność fizyczna zwiększyła się tylko u 15,6% studentów. Jednakże subiektywna 

ocena studentów na temat własnej aktywności fizycznej pokrywała się z poziomem ich 

wysiłku fizycznego przypisanego według wytycznych kwestionariusza IPAQ. 

Podsumowując, wydaje się celowe zintensyfikowanie działań edukacyjnych 

i prewencyjnych skierowanych do studentów oraz promowanie aktywności fizycznej 

nie tylko w kontekście lepszego wyglądu, ale również poprawy samopoczucia zwłaszcza 

w tak trudnym i wyjątkowym czasie jakim jest pandemia COVID-19. Należy również 

kontynuować i rozpowszechniać badania dotyczące wpływu pandemii koronawirusa na 

zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne studentów, aby jak najlepiej poznać ich 

zdanie na temat zaistniałej sytuacji oraz wspierać ich na wszelkie możliwe sposoby, 

aby zachować ich fizyczną, emocjonalną i duchową homeostazę. 

6. Wnioski 

 Grupa przebadanych studentów w przeważającej mierze prezentuje wystarczający 

poziom aktywności fizycznej. 

 Wysokim poziomem aktywności fizycznej charakteryzuje się znacznie więcej 

studentów fizjoterapii niż innych kierunków. 

 Poziom ogólnej satysfakcji z życia pogorszył się wraz z pojawieniem się pan-

demii COVID-19. 

 Samopoczucie studentów kierunków medycznych pogorszyło się wraz z poja-

wieniem się pandemii COVID-19. 

 Spośród przedstawicieli kierunków medycznych zdecydowana większość radzi 

sobie ze stresem w zdrowy sposób, np. uprawiając sport, modląc się czy też 

wykonując ćwiczenia oddechowe. 
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 Najbardziej preferowane formy aktywności fizycznej u studentów kierunków 

medycznych, to m.in. ćwiczenia w zaciszu domowym, bieganie, jazda na rowerze 

czy spacery. 

 Prezentowany przez studentów kierunków medycznych poziom aktywności 

fizycznej nie miał wpływu na średni surowy wynik uzyskany w kwestionariuszu 

WHO-5. 

 Występuje brak korelacji między poziomem aktywności fizycznej studentów 

kierunków medycznych, a czasem spędzonym w pozycji siedzącej. 
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Analiza parametrów psychofizycznych studentów kierunków medycznych 

w dobie pandemii COVID-19 

Streszczenie 

Wstęp: W okresie studiów dochodzi do wypracowania własnego systemu hierarchii wartości wpływa-

jących na dalsze postępowanie. Studenci są grupą narażoną na pogorszenie zdrowia psychicznego i nie 

zawsze potrafią zdrowo radzić sobie z zaistniałym czynnikiem stresogennym, jakim w tym przypadku jest 
pandemia. 

Cel badań: Celem badań była analiza parametrów psychofizycznych studentów kierunków medycznych 

w dobie pandemii COVID-19. 

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki ankiet internetowych rozpowszechnionych za pomocą 
techniki kuli śnieżnej. Badania przeprowadzono wśród 156 studentów 4 kierunków medycznych. W pracy 

wykorzystano kwestionariusz IPAQ w wersji krótkiej, Wskaźniki Dobrego Samopoczucia – WHO-5 oraz 

pytania autorskie. 

Wyniki: Bez względu na kierunek studiów największa grupa studentów prezentowała wystarczający poziom 
aktywności fizycznej. Poziom aktywności fizycznej nie miał wpływu na średni ogólny wynik WHO-5. Nie 

potwierdzono istotnych zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej, a czasem spędzonym 

w pozycji siedzącej. 

Wnioski: Respondenci, w przeważającej mierze, prezentowali wystarczający poziom aktywności fizycznej. 
Grupą, która reprezentowała najwyższy poziom aktywności fizycznej byli studenci fizjoterapii, a najniższy 

studenci kierunku lekarsko-dentystycznego. Poziom aktywności fizycznej nie miał wpływu na samopo-

czucie studentów wszystkich kierunków. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, COVID-19 

An analysis of the psychophysical parameters of medical students during 

the COVID-19 pandemic 

Abstract  

Introduction: Young people often develop their own hierarchy of values during their time at academia. This 
often determines their future behaviour patterns. Students are a group considered to be in a high risk of 

deteriorating mental health, not capable of managing various stress factors, which in this study case is 

a stress cause and related to the global pandemic. 

Aim of the research: The aim of the research is to analyse the impact of the COVID-19 pandemic on the 
psychophysical parameters of medical students. 
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Material and methods: The results of internet surveys disseminated with the use of the snowball sampling 

technique were analyzed. The research was conducted among 156 students of 4 medical faculties. The 
short version of the IPAQ questionnaire, The World Health Organisation’s Five Well-Being Index (WHO-5) 

and author's questions were all used in the study. 

Results: Regardless of the field of study, the largest group of students showed a moderate level of physical 

activity. The level of physical activity did not affect the mean overall WHO-5 score. There was no 
significant correlation between the level of physical activity and the time spent sitting. 

Conclusions: Respondents overwhelmingly presented a moderate level of physical activity. The group that 

represented the highest level of physical activity were students of physiotherapy, and the lowest were 

students of medicine and dentistry. The level of physical activity did not affect the well-being of students 
of all faculties. 

Keywords: physical activity, mental health, COVID-19 
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Struktura doznań stresowych kobiet i mężczyzn 

z rozpoznaniem zespołu depresyjnego  

podczas epidemii COVID-19 

1. Wstęp 

Pandemia choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19), wywołana przez nowy 

szczep koronawirusa SARS-CoV-2, została uznana przez Światową Organizację 

Zdrowia za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, ponie-

waż wywarła nie tylko znaczący wpływ na zdrowie fizyczne milionów ludzi na całym 

świecie, ale również przyczyniła się do wystąpienia u wielu osób poważnych problemów 

psychologicznych, wywołanych chronicznym stresem [1-3], który jest ujmowany, jako 

stan obciążający lub przekraczający posiadane przez człowieka zasoby oraz zagra-

żający jego dobrostanowi [4-8].  

Pomimo rozpoczętego na całym świecie programu szczepień, który daje szansę na 

pokonanie występującego kryzysu zdrowotnego [2, 9, 10], nadal zarówno pracownicy 

służby zdrowia, jak i ogół społeczeństwa, znajdują się pod trudną do pokonania presją, 

mogącą prowadzić między innymi do wystąpienia zaburzeń lękowych, depresyjnych, 

mieszanych, czy też bezsenności [11-13]. Dzieje się tak, ponieważ konieczność skon-

frontowania się z tak silnym stresorem, jak choroba COVID-19, w przebiegu której 

zdarza się, iż dochodzi do ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej i zgonu pacjenta, 

bezpośrednio implikuje – na niespotykaną dotąd skalę i o trudnych do oszacowania 

skutkach – obniżenie odporności psychicznej oraz sprawności radzenia sobie z napo-

tkanymi wyzwaniami [14-16]. Potwierdzeniem tej tezy wydają się być wyniki najnow-

szych badań sugerujące, że objawy silnego i przewlekłego stresu (57,4%), lęku (50,9%), 

a także depresji (58,6%), które współwystępują z zaburzeniami snu, są niezwykle 

częstymi reakcjami psychologicznymi na pandemię COVID-19 [15, 17]. 

Z tego też względu eksperci do spraw zdrowia psychicznego zwracają uwagę na 

grupy szczególnie zagrożone rozwojem niepożądanych zmian w funkcjonowaniu intra-

psychicznym [6, 18]. Zaobserwowano, iż na negatywne konsekwencje w sferze zdrowia 

psychicznego w szczególności narażeni są pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń psy-

chicznych [6, 19, 20]. Stosunkowo wysoki odsetek tej populacji stanowią osoby chore 

na depresję [21, 22], która należy do jednych z najczęściej stwierdzanych zaburzeń 

psychicznych [23]. Na świecie cierpi na nią 4,4% ogółu społeczeństwa, przy czym 

symptomy choroby rozwijają się u 5,1% kobiet oraz 3,5% mężczyzn. W Europie ten 

problem zdrowotny dotyka 4,9% kobiet oraz 2,8% mężczyzn, zaś w Polsce zaburzenie 

rozpoznaje się u 8,2% populacji – dwukrotnie rzadziej u mężczyzn niż u kobiet [21]. 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce klasyfikacją ICD-10 epizod depresyjny stwierdza 

się wówczas, gdy przez co najmniej dwa tygodnie występują przynajmniej dwa z trzech 

następujących symptomów: obniżenie nastroju; utrata zainteresowań i anhedonia; 
                                                                   
1 annamazur10@o2.pl, Pracownia Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Wydział Nauk o Czło-

wieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, www.wsei.lublin.pl. 
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spadek energii skutkujący wzmożoną męczliwością i obniżeniem aktywności, a także 

dwa lub więcej spośród objawów takich, jak: obniżenie koncentracji uwagi, niskie 

poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie, poczucie winy, negatywna antycypacja 

przyszłości, myśli i zachowania samobójcze; zaburzenia rytmu snu, obniżony apetyt 

[24]. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas występującej pandemii COVID-19 

wskazują, iż w grupie pacjentów z rozpoznaną depresją, w porównaniu do populacji osób 

zdrowych, występują nie tylko wyższe wskaźniki odczuwanego dystresu, ale także 

bardziej nasilone objawy zaburzeń lękowych oraz symptomy zespołu stresu pourazo-

wego. Poza tym, chorzy na depresję oraz inni pacjenci leczeni psychiatrycznie częściej 

niż inne grupy społeczne doświadczają poważnych obaw o zdrowie somatyczne, 

przejawiają wyższe rozdrażnienie i impulsywność, jak również częściej zgłaszają myśli 

suicydalne. Ponadto, odnotowano, iż jedna trzecia z nich spełnia kryteria diagnostyczne 

zespołu stresu pourazowego (PTSD), a ponad jedna czwarta cierpi na umiarkowaną, 

bądź ciężką bezsenność [6]. Wykazano też, że podczas transmisji koronawirusa SARS-

CoV-2, osoby z zaburzeniami psychicznymi częściej niż w okresie sprzed wybuchu 

pandemii COVID-19 zgłaszają nasilenie doświadczanych objawów [25]. 
Pojawiły się także przesłanki sugerujące, iż w okresie aktualnego kryzysu podatność 

na oddziaływanie czynników generujących stres jest zależna od płci [15, 26]. Z wyż-

szym ryzykiem dystresu oraz rozwoju objawów psychiatrycznych wiąże się płeć 

żeńską [6, 15, 25, 27, 28]. Postulowana jest hipoteza, iż obserwowany dymorfizm 

płciowy może wynikać z różnic rysujących się pomiędzy kobietami i mężczyznami 

w zakresie kształtowanej przez mechanizmy molekularne odpowiedzi glukokorty-

koidowej na stres, odpowiedzialnej za specyficzną dla płci reakcję organizmu na 

napotkane wyzwania. Z tego też względu u kobiet, w porównaniu z mężczyznami, istnieje 

wyższe ryzyko występowania silnego i chronicznego dystresu, rozwoju depresji oraz 

innych niepożądanych objawów w stanie zdrowia psychicznego [29]. Jednak, podczas 

występującej pandemii nie analizowano dotąd struktury doświadczeń stresowych osób 

z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych w zależności od płci [6, 19, 25]. 

W kontekście przytoczonych dowodów naukowych istotne wydaje się, więc prowa-

dzenie badań epidemiologicznych, poświęconych wyodrębnieniu specyficznych dla 

kobiet i mężczyzn czynników, które w okresie aktualnego kryzysu zdrowotnego stwa-

rzają ryzyko zaostrzonego przebiegu zespołu depresyjnego [25, 30]. Otrzymane wyniki 

badań mogą, zaś stanowić podstawę do opracowania zindywidualizowanych, ze względu 

na płeć, psychoprofilaktycznych interwencji wspierających radzenie sobie tej grupy 

pacjentów z napotkanymi podczas transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 wyzwaniami. 

2. Metodyka 

Przegląd współczesnych prac empirycznych sugeruje, że problematyka intrapsy-

chicznych konsekwencji epidemii COVID-19 w populacji osób z rozpoznaniem zabu-

rzeń psychicznych pozostaje otwarta. Wprawdzie pojawiły się już pierwsze publikacje 

poświęcone ocenie stresu oraz innych wskaźników stanu zdrowia psychicznego 

pacjentów psychiatrycznych, to jednak wciąż jest ich stosunkowo niewiele [6, 27, 30]. 

W szczególności zaś brakuje badań ukierunkowanych na analizę struktury stresu 

kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zespołu depresyjnego. 
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2.1. Problematyka i cel badań 

W oparciu o powyższe przesłanki [6, 27, 30] zaplanowano badania, których celem 

jest określenie struktury doznań stresowych osób dorosłych, leczonych z powodu zabu-

rzeń depresyjnych podczas epidemii COVID-19, w zależności od płci. Stosownie do 

podjętej problematyki sformułowano problem badawczy, który brzmi: czy płeć różnicuje 

strukturę doznań stresowych kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zespołu depresyjnego 

podczas występującej epidemii COVID-19? W odpowiedzi przyjęto założenie, że 

kobiety i mężczyźni cierpiący na depresję różnią się w zakresie struktury doznań 

stresowych podczas występującej epidemii COVID-19.  

Postawioną hipotezę sformułowano w oparciu o badania wskazujące, że – z uwagi 

na szereg uwarunkowań genetycznych i biochemicznych – płeć jest czynnikiem moderu-

jącym odporność na oddziaływanie stresorów [29], a zatem może nasilać ryzyko prze-

kształcania się odczuwanego napięcia emocjonalnego w objawy dystresu [31-33]. 

Pozwala to, więc przypuszczać, iż kobiety i mężczyźni z rozpoznaniem zespołu depre-

syjnego charakteryzują się odmienną strukturą doznań stresowych.  

2.2. Charakterystyka badanej próby 

W skład badanej próby wchodzi 96 osób dorosłych z rozpoznaniem przeciętnie 

nasilonych zaburzeń depresyjnych. Wszyscy pacjenci pozostają pod opieką lekarza 

psychiatry oraz uczestniczą w procesie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawio-

ralnym. Pierwszą grupę stanowią kobiety (n = 48; 50,0%), a drugą mężczyźni (n = 48; 

50,0%). 

Kobiety leczone są z powodu zaburzeń depresyjnych od 11 do 33 miesięcy, zaś 

średnio od 17,56 miesięcy (SD = 5,96). Mężczyźni znajdują się pod opieką lekarza 

psychiatry oraz psychoterapeuty od 11 do 33 miesięcy, a ich przeciętny czas terapii 

wynosi 17,35 miesięcy (SD = 5,52). Wyniki wykonanych porównań międzygrupowych 

sugerują, że analizowane grupy są jednorodne ze względu na czas trwania choroby,  

t = 0,18; df = 94; p = 0,859. 

W populacji kobiet najmłodsza pacjentka ma 25 lat, a najstarsza 82 lata. Średni 

wiek badanych to 53,52 lat (SD = 15,52). Rozpiętość wieku w grupie mężczyzn zawiera 

się w przedziale od 25 do 82 lat i przeciętnie wynosi 54,79 lat (SD = 15,52). Z prze-

prowadzonych analiz porównawczych wynika, że rozpatrywane grupy są homoge-

niczne z uwagi na wiek, t = 0,39; df = 94; p = 0,696. 

Blisko dwie piąte kobiet (n = 19; 39,6%) pochodzi z miasta liczącego powyżej 100 

tysięcy mieszkańców, 18,8% (n = 9) uczestniczek badań mieszka w mieście do 100 

tysięcy mieszkańców, a 41,7% (n = 20) pacjentek zamieszkuje obszary podmiejskie. 

Z kolei, 43,8% mężczyzn (n = 20) pochodzi z miasta liczącego powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców, 20,8% (n = 10) mieszka w małym mieście, a 35,4% (n = 17) żyje na 

wsi. Wykonane analizy porównawcze wskazują, że rozpatrywane grupy są jednorodne 

ze względu na miejsce zamieszkania, x2
 = 0,40; df = 2; p = 0,820. 

W populacji kobiet dominują osoby, które uzyskały wykształcenie wyższe (n = 18; 

37,5%), po 27,1% badanych ukończyło szkoły zawodowe oraz średnie (n = 13), 

a najniższy odsetek pacjentek posiada wykształcenie podstawowe (n = 4; 8,3%). 

Natomiast, w grupie mężczyzn 35,4% (n = 17) uczestników badań posiada wyższe 

wykształcenie, jedna trzecia (n = 16; 33,3%) wskazuje, że ukończyła szkołę średnią, 
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22,9% (n = 11) pacjentów uzyskało wykształcenie zawodowe, a 8,3% (n = 4) osób 

zakończyło edukację na etapie szkoły podstawowej. Przeprowadzone analizy porów-

nawcze sugerują, że rozpatrywane grupy są homogeniczne z uwagi na poziom wykształ-

cenia, x2
 = 0,51; df = 3; p = 0,918. 

Niemal trzy piąte kobiet żyje w związkach małżeńskich (n = 28; 58,3%), 20,8%  

(n = 10) analizowanej grupy stanowią wdowy, 14,6% (n = 7) badanych jest po rozwodzie, 

a 6,3% (n = 3) pacjentek to panny. W populacji mężczyzn dominują uczestnicy badań, 

którzy tworzą związki małżeńskie (n = 30; 62,5%), 18,8% (n = 7) osób to wdowcy, 

14,6% pacjentów (n = 7) jest po rozwodzie, a 4,2% (n = 2) grupy stanowią kawa-

lerowie. Z wykonanych porównań międzygrupowych wynika, że analizowane grupy są 

jednorodne ze względu na stan cywilny, x2
 = 0,32; df = 3; p = 0,956. 

Blisko połowa uczestniczek badań posiada stałe miejsce zatrudnienia (n = 23; 

47,9%), 41,7% (n = 20) przebywa na emeryturze lub rencie, 6,3% kobiet (n = 3) 

prowadzi własną działalność gospodarczą, a 4,2% (n = 2) pacjentek jest bezrobotnych. 

W populacji mężczyzn 52,1% (n = 25) osób posiada stałe zatrudnienie, 37,5% (n = 18) 

pacjentów pobiera emeryturę, bądź rentę, 6,3% (n = 3) prowadzi własną działalność 

gospodarczą, natomiast 4,2% (n = 2) nie posiada źródła dochodu. Przeprowadzone 

analizy porównawcze wskazują, że rozpatrywane grupy są homogeniczne z uwagi na 

aktywność zawodową, x2
 = 0,59; df = 3; p = 0,899. 

2.3. Narzędzia badawcze 

W badaniach zastosowano Kwestionariusz Poczucia Stresu KPS [34] oraz ankietę 

własnej konstrukcji.  

Kwestionariusz KPS służy do badania struktury stresu, na którą składa się: 1) napięcie 

emocjonalne, ujmowane jako poczucie niepokoju, nadwrażliwość, trudności w odprę-

żaniu się, brak energii do działania; 2) stres zewnętrzny, który wyraża poczucie bez-

radności, frustrację i zmęczenie, a także przekonanie, że napotkane wyzwania przekra-

czają posiadane zasoby; 3) stres intrapsychiczny, odzwierciedlający przekonanie 

o byciu słabym psychicznie, poczucie ciągle żywych obaw, skłonność do zamartwiania 

się doświadczaną sytuacją [34]. 

Arkusz testowy zawiera 27 stwierdzeń, do których odnosi się badany w oparciu 

o pięciostopniową skalę typu Likerta. Kwestionariusz posiada satysfakcjonujące własno-

ści psychometryczne. Potwierdzono jego trafność czynnikową, teoretyczną oraz kry-

terialną. Współczynniki zgodności wewnętrznej testu, obliczone przez jego autorów 

zawierają się w granicach 0,70 do 0,81, a wartości alfa Cronbacha w rozpatrywanej 

próbie mieszczą się w przedziale od 0,72 do 0,80 [34]. 

Narzędzie może być stosowane w diagnozie indywidualnej oraz w badaniach 

naukowych. Kwestionariusz posiada normy stenowe. Wyniki znajdujące się w grani-

cach od 1 do 3 stenów interpretuje się jako niskie. Wyniki mieszczące się w przedziale 

od 4 do 6 stenów informują o przeciętnym nasileniu danego wymiaru, a wyniki 

zawierające się w granicach od 7 do 10 stenów uznawane są za wysokie [34]. 

Ankieta zawiera pytania dotyczące podstawowych danych socjodemograficznych 

i medycznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, stan cywilny, 

aktywność zawodowa, czas trwania choroby). 
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2.4. Procedura badawcza 

Badania zrealizowano podczas trwającej w Polsce epidemii COVID-19 (w okresie 
od stycznia do marca 2021 roku) w populacji osób dorosłych z rozpoznaniem umiarko-
wanych zaburzeń depresyjnych. Przeprowadzono je zgodnie z postanowieniami Dekla-
racji Helsińskiej z 1995 roku ze zmianami wprowadzonymi w 2013 roku. Miały 
charakter dobrowolny, a każdy uczestnik wyraził świadomą zgodę na udział w nich. 
Kryterium włączenia do badań stanowił brak rozpoznania COVID-19 oraz umiarko-
wane nasilenie symptomów depresji. W okresie realizacji badań uczestnicy nie wyka-
zywali objawów sugerujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 
nie byli objęci kwarantanną. Badanym zostały udzielone wszelkie niezbędne informacje 
i wyjaśnienia na temat prowadzonych badań. Poza tym, osoby zostały poinformowane 
o poufności przekazywanych danych oraz o możliwości otrzymania informacji zwrot-
nych na temat indywidualnych wyników. W przypadku wątpliwości miały możliwość 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Z uwagi na wprowadzone w kraju ograniczenia 
z każdą osobą kontaktowano się wyłącznie w formie zdalnej. Badania wykonano 
podczas indywidualnych videokonferencji. Po zapoznaniu badanego z zasadami 
udzielania odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu i w ankiecie pozycje testowe, 
prezentowano mu dany arkusz oraz czytano poszczególne pytania i zakres możliwych 
odpowiedzi, a następnie uzyskaną odpowiedź zaznaczano w stosownym miejscu 
wykonywanego testu. Czas badania nie był ograniczony, przeciętnie trwał 15 minut.  

2.5. Metody statystyczne 

Obliczenia statystyczne wykonano na danych zanonimizowanych za pomocą 
programu IBM SPSS 26. 

Charakterystykę badanej próby oparto na analizie rozkładów procentowych czę-
stości występowania danych jakościowych oraz wartości statystyk opisowych – średniej, 
odchylenia standardowego, minimum i maksimum zmiennych ilościowych. Jednorod-
ność rozpatrywanych grup zweryfikowano przy użyciu testów chi-kwadrat oraz t 
Studenta.  

Miary kształtu rozkładu parametrów oszacowano na podstawie testu Shapiro-Wilka. 
Strukturę doznań stresowych scharakteryzowano w odniesieniu do norm stenowych 
w oparciu o wartości średniej i odchylenia standardowego.  

Porównania międzygrupowe wykonano, wykorzystując parametryczny test t Studenta 
dla danych niezależnych wraz w miarami wielkości efektu d Cohena. Efekt interakcji 
struktury doznań stresowych i płci testowano za pomocą procedur wchodzących 
w skład Ogólnego Modelu Liniowego (OML).  

W pracy przyjęto graniczny poziom popełnienia błędu pierwszego rodzaju, pole-
gający na odrzuceniu prawdziwej hipotezy zakładającej brak istotnych statystycznie 
różnic, wynoszący 0,05. Postawione założenie weryfikowano przy dwustronnym 
poziomie istotności [35]. 

3. Wyniki 

W pierwszym etapie prowadzonych prac analizie poddano ogólny stres odczuwany 
przez badanych pacjentów. Charakterystykę tej zmiennej w podziale na trzy kategorie 
nasilenia (wysoki vs. przeciętny vs. niski) w grupie kobiet i mężczyzn, przedstawiono 
na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Kategorie nasilenia stresu kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zespołu depresyjnego 

W populacji kobiet najwyższy odsetek pacjentek ujawnia umiarkowany stres 

(39,7%), jego wysokie nasilenie odnotowano u 37,8% kobiet, a niski dystres odczuwa 

22,5% badanych. 

W grupie mężczyzn, podobnie, jak wśród kobiet, dominują pacjenci, którzy 

odczuwają przeciętny stres (41,3%), 32,3% uczestników badań doświadcza silny 

dystres, a 26,4% osób – niski. 

Wyniki wykonanych porównań odczuwanego przez badanych stresu przedstawiono 

w tabeli 1. 

Tabela 1. Nasilenie stresu kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zespołu depresyjnego 

Wymiary 

Grupa Porówniania 

międzyobiektowe Kobiety Mężczyźni 

M SD M SD t p d 

Stres – wynik ogólny 6,57 1,46 4,79 2,06 9,68 0,001 2,00 

Napięcie emocjonalne (1) 6,77 1,85 5,11 2,43 7,51 0,001 1,55 

Stres zewnętrzny (2) 6,74 1,79 4,83 2,41 9,47 0,001 1,95 

Stres intrapsychiczny (3) 5,87 1,78 4,49 1,93 7,30 0,001 1,51 

Ogólne porównania wewnątrzobiektowe F p ŋ 2 

Stres * płeć 3,86 0,022 0,02 

Szczegółowe porównania wewnątrzobiektowe 1-2 1-3 2-3 

Kobiety 0,695  0,001  0,001  

Mężczyźni 0,05  0,001  0,002  

Biorąc pod uwagę przeciętne nasilenie rozpatrywanej zmiennej należy wskazać, iż – 

podczas występującej epidemii COVID-19 – badane pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń 

depresyjnych ujawniają podwyższony ogólny stres oraz napięcie emocjonalne, stres 

zewnętrzny i stres intrapsychiczny. 

Natomiast, mężczyźni z rozpoznaniem zespołu depresyjnego odczuwają umiarko-

wany ogólny stres. Na porównywalnym poziomie utrzymuje się także doświadczane 

przez badanych napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny i intrapsychiczny. 
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W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano istotne statystycznie bardzo silne 

efekty płci dla ogólnego poziomu stresu, a także dla napięcia emocjonalnego, stresu 

zewnętrznego oraz intrapsychicznego.  

Z uzyskanych danych wynika więc, że kobiety w porównaniu z mężczyznami od-

czuwają wyższy dystres, jak również wyższe napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny 

i intrapsychiczny.  

Graficzną ilustrację efektu interakcji struktury doznań stresowych i płci w rozpa-

trywanej populacji pacjentów przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Efekt interakcji struktury doznań stresowych i płci w populacji pacjentów  

z rozpoznaniem zespołu depresyjnego 

W wyniku wykonanych analiz uzyskano istotny statystycznie słaby efekt interakcji 

płci i struktury doznań stresowych, z czego wynika, że w grupie kobiet oraz w popu-

lacji mężczyzn w odmienny sposób kształtuje się struktura dystresu. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, iż w populacji kobiet 

nasilenie napięcia emocjonalnego oraz stresu zewnętrznego utrzymuje się na porówny-

walnym poziomie i każdy z tych wymiarów jest wyższy od stresu intrapsychicznego, 

który doświadczają uczestniczki badań. Z kolei, w grupie mężczyzn dominuje napięcie 

emocjonalne, w dalszej kolejności jest to stres zewnętrzny, zaś stres intrapsychiczny 

jest istotnie statystycznie od nich niższy. Sugeruje to, że zarówno w przypadku kobiet, 

jak i mężczyzn stres intrapsychiczny jest w najmniejszym stopniu nasilonym kompo-

nentem rozpatrywanej struktury doznań stresowych, a poziom dwóch pozostałych 

(napięcie emocjonalne i stres wewnętrzny) kształtuje się w odmienny sposób 

w zależności od płci. 
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4. Dyskusja 

Występujące podczas pandemii COVID-19 zagrożenie zdrowotne, a także społeczno-

ekonomiczne skutki tego kryzysu u wielu osób generują silny i chroniczny stres, który 

stwarza ryzyko rozwoju niepożądanych objawów w stanie zdrowia psychicznego [32, 

36, 37]. Jedną ze szczególnie narażonych na negatywne konsekwencje transmisji 

koronawirusa SARS-CoV-2 grup klinicznych są pacjenci leczeni z powodu zaburzeń 

depresyjnych, a zwłaszcza kobiety [6, 33, 38, 39]. Istotne jest, zatem prowadzenie 

cyklicznych prac empirycznych ukierunkowanych na oszacowanie psychologicznych 

skutków trwającej epidemii w populacji osób z depresją.  

Z tego też względu zaplanowano badania ukierunkowane na określenie struktury 

doświadczeń stresowych kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zespołu depresyjnego 

podczas trwającego kryzysu. W związku z wyznaczonym celem poszukiwano w nich 

odpowiedzi na pytanie, jaka jest, podczas występującej epidemii COVID-19, struktura 

doświadczeń stresowych pacjentów leczonych z powodu depresji w zależności od płci? 

W odpowiedzi postawiono hipotezę, że podczas występującej epidemii COVID-19 

kobiety i mężczyźni cierpiący na zaburzenia depresyjne charakteryzują się odmienną 

strukturą doznań stresowych. 

Ze wstępnych analiz wynika, że blisko dwie piąte kobiet oraz niemal jedna trzecia 

mężczyzn przejawiała silny stres. Jego umiarkowane nasilenie odnotowano u niecałych 

dwóch piątych pacjentek i ponad dwóch piątych uczestników badań, a niski dystres 

w przybliżeniu ujawniała jedna piąta kobiet oraz jedna czwarta mężczyzn. Wykazano 

też, iż ogólny wskaźnik stresu oraz jego trzy wymiary u pacjentek plasowały się na 

podwyższonym poziomie, zaś u mężczyzn lokowały się w obszarze wyników prze-

ciętnych. Poza tym, płeć różnicowała zarówno ogólny poziom stresu badanych, jak 

i jego poszczególne komponenty. Kobiety odczuwały wyższy stres ogólny, napięcie 

emocjonalne oraz stres zewnętrzny i intrapsychiczny niż mężczyźni. Co więcej, 

stwierdzono, że struktura doświadczeń stresowych uczestników badań kształtowała się 

odmiennie w zależności od płci. W grupie kobiet napięcie emocjonalne i stres zew-

nętrzny miały porównywalne nasilenie i każdy z tych wymiarów był wyższy niż 

odczuwany przez badane stres intrapsychiczny. Natomiast, w populacji mężczyzn 

w największym stopniu nasilone było napięcie emocjonalne, następnie stres zewnętrzny, 

a stres intrapsychiczny był najniższy. 

Uzyskane dane pozwalają, więc potwierdzić przyjęte założenie hipotetyczne. Suge-

rują również, że wskazane jest objęcie rozpatrywanych grup pacjentów, dostosowanym 

do ich indywidualnych potrzeb, programem psychoprofilaktycznym. Wydaje się to 

szczególnie ważne w sytuacji przedłużającej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, 

której bezpośrednią konsekwencja może być dalsze sukcesywne pogłębianie się 

problemów zdrowotnych osób z rozpoznaniem zespołu depresyjnego [40, 41]. Efekt 

ten potwierdzono już w jednej z ostatnio opublikowanych prac empirycznych. W bada-

niach tych wykazano, że przekonanie o posiadanych zdolnościach zaradczych dodatnio 

współwystępowało z aktywnym radzeniem sobie w sytuacji, gdy napotkane wyzwania 

były stosunkowo niskie. Natomiast, gdy owe wyzwania były wysokie, zależność po-

między podejmowanym działaniem a wiarą w posiadane możliwości nie była istotna 

statystycznie. Zaobserwowane prawidłowości potwierdzają, więc potrzebę monitoro-
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wania zarówno bezpośrednich, jak i długofalowych konsekwencji w zakresie funkcjo-

nowania intrapsychicznego osób dotkniętych epidemią COVID-19 [42]. 

Zasadność prowadzenia badań longitudinalnych podkreślają również inni badacze, 

którzy, prognozując wzrost liczby pacjentów cierpiących na depresję, zwracają uwagę 

na istotną rolę ustawicznego monitorowania stanu zdrowia psychicznego ogółu 

społeczeństwa i tworzących go warstw. Podkreślają także konieczność opracowywania 

stosownych oddziaływań prewencyjnych [43, 44]. W tym kontekście istotne wydaje 

się, zatem rozważenie włączenia do tego typu interwencji, poza wsparciem psycholo-

gicznym i medycznym, innych alternatywnych form wzmacniających kondycję 

psychiczną. Pewne nadzieje w tym zakresie budzi roztropne wykorzystanie aktywności 

fizycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości organizmu osób 

trenujących [22, 45, 46]. 

Zaobserwowano, iż systematyczne ćwiczenia fizyczne, poprzez aktywizację osi 

HPA, stymulują uwalnianie dopaminy, odpowiadającej za samoregulację oraz nastrój 

[47, 48]. Prawidłowości te potwierdzają także wyniki metaanalizy, do której włączono 

dane 40550 osób dorosłych. U uczestników badań aktywnych fizycznie stwierdzono 

istotnie niższe ryzyko rozwoju zespołu depresyjnego niż u badanych o niskim oraz 

umiarkowanym zaangażowaniu w tego typu działania. Jednak kluczowa wydaje się 

obserwacja wskazująca, że w największym stopniu zagrożoną depresją grupą były 

osoby, prowadzące siedzący tryb życia [49]. 

Sugerując się wynikami współczesnych badań, które potwierdzają stosunkowo 

wysokie wskaźniki występujących w społeczeństwie podczas pandemii problemów 

psychologicznych [6, 21, 27, 32], w tym również tych, które powiązane są z koniecz-

nością dokonania kluczowych zmian w dotychczasowym stylu życia, można przypusz-

czać, iż cennym zasobem może okazać się nie tylko regularna aktywność fizyczna, ale 

również wzmacnianie umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy też gotowości do 

pozyskiwania wsparcia społecznego. Efekt ten potwierdzono w populacji mieszkańców 

Hiszpanii (N = 1254). W przeprowadzonych badaniach odnotowano, że prowadzenie 

zdrowego stylu życia podczas występującej epidemii wiązało się ze zwiększoną 

sprawnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych, wyższą otwartością na pomoc 

oferowaną przez inne osoby oraz z większą ilością czasu spędzanego na świeżym 

powietrzu, a odwrotnie proporcjonalnie z niską samooceną stanu zdrowia [50]. 

Podsumowując prowadzoną dyskusję, należy podkreślić, iż wyniki badań własnych 

wydają się obiecujące w kontekście psychoprofilaktyki kierowanej do kobiet i mężczyzn 

z rozpoznaniem zespołu depresyjnego, których dotknęły negatywne konsekwencje 

epidemii COVID-19. Biorąc jednak pod uwagę istniejące ograniczenia, do których 

należy zastosowanie nieprabobilistycznego schematu doboru badanej próby, uzyskane 

rezultaty wymagają dalszej weryfikacji empirycznej. Kolejnym istotnym aspektem jest 

także brak danych sprzed wybuchu pandemii, umożliwiających oszacowanie dynamiki 

zmiany nasilenia stresu w rozpatrywanych grupach w okresie występującego kryzysu. 

Warto byłoby również porównać uzyskane rezultaty z wynikami badań osób nale-

żących do populacji ogólnej. 
Jednak, pomimo wskazanych powyżej ograniczeń, odnotowane prawidłowości 

mają duże znaczenie poznawcze oraz praktyczne, ponieważ uzupełniają istniejącą 
wiedzę w obszarze epidemiologii aktualnych skutków transmisji koronawirusa SARS-
CoV-2 w populacji osób leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych. Mogą również 
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stanowić podstawę do opracowania interwencji ukierunkowanych na wzmocnienie 
funkcjonowania intrapsychicznego kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem depresji, którzy, 
podczas trwającego kryzysu, są zagrożeni ryzykiem pogłębienia się ich problemów 
w sferze zdrowia psychicznego. 

5. Wnioski 

Biorąc pod uwagę, że: 

 37,8% kobiet oraz 32,3% mężczyzn z rozpoznaniem zespołu depresyjnego 
ujawnia podwyższony poziom stresu, istotne jest opracowanie stosownych oddzia-
ływań psychoprofilaktycznych wpierających funkcjonowanie intrapsychiczne 
analizowanej populacji podczas występującej epidemii COVID-19; 

 kobiety w porównaniu z mężczyznami ujawniają wyższe nasilenie stresu, a wew-
nętrzna struktura rozpatrywanych wymiarów kształtuje się w odmienny sposób 
w zależności od płci, opracowywane oddziaływania prewencyjne powinny być 
dostosowane do specyfiki różnic indywidualnych występujących pomiędzy 
kobietami i mężczyznami, co powinno przełożyć się na zmaksymalizowanie 
korzyści płynących z przeprowadzonego programu. 
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Struktura doznań stresowych kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zespołu 
depresyjnego podczas epidemii COVID-19 

Streszczenie 
Pandemia COVID-19 została uznana przez WHO za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu 
międzynarodowym, ponieważ wywarła znaczący wpływ na zdrowie fizyczne milionów ludzi na całym 
świecie oraz przyczyniła się do wystąpienia poważnych problemów psychologicznych, które u wielu osób 
pojawiły się w reakcji na chroniczny stres. Na negatywne konsekwencje w sferze zdrowia psychicznego 
narażeni są w szczególności pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych. Istnieją także przesłanki suge-
rujące, iż podatność na oddziaływanie czynników generujących stres jest zależna od płci. Jednak podczas 
transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 nie analizowano dotąd struktury stresu kobiet i mężczyzn z rozpo-
znaniem depresji. Dążąc do uzupełnienia powyższego obszaru wiedzy zaplanowano badania ukierunko-
wane na określenie struktury doznań stresowych osób dorosłych cierpiących na zaburzenia depresyjne 
w zależności od płci. Badania przeprowadzono w dwóch 48-osobowych grupach kobiet i mężczyzn za 
pomocą Kwestionariusza KPS. Analizy statystyczne wykonano w programie IBM SPSS 26 z wykorzy-
staniem procedur wchodzących w skład modelu OML. Uzyskano istotne statystycznie silne efekty płci dla 
stresu, napięcia emocjonalnego, stresu zewnętrznego i intrapsychicznego oraz słaby efekt interakcji struktury 
doznań stresowych i płci. Otrzymane dane mogą zostać wykorzystane do opracowania interwencji psycho-
profilaktycznych wspierających funkcjonowanie osób z rozpoznaniem depresji podczas występującej 
epidemii. 
Słowa kluczowe: struktura doznań stresowych, płeć, zaburzenia depresyjne, epidemia COVID-19 

The structure of stress experiences of men and women diagnosed with depressive 
syndrome during the COVID-19 epidemic 

Abstract 
The COVID-19 pandemic has been recognized by the WHO as a public health emergency of international 
excent because it has had a significant impact on the physical health of millions of people around the world 
and has created serious psychological problems that many people experienced in response to chronic stress. 
Patients diagnosed with mental disorders are particularly exposed to negative consequences in the area of 
mental health. There are also indications that susceptibility to stress-generating factors is gender-
dependent. However, the stress structure of women and men diagnosed with depression has not yet been 
analyzed during the transmission of the SARS-CoV-2 coronavirus. In order to complete the above-
mentioned area of knowledge, research was planned aimed at determining the structure of stressful 
experiences of adults suffering from depressive disorders depending on gender. The research was carried 
out in two 48-person groups of women and men using the KPS Questionnaire. Statistical analyzes were 
performed in the IBM SPSS 26 program using the procedures included in the OML model. Statistically 
significant strong effects of gender were obtained for stress, emotional tension, external and intrapsychic 
stress, and a weak interaction effect of the structure of stress experiences and gender. The obtained data can 
be used to develop psycho-preventive interventions supporting the functioning of people diagnosed with 
depression during the epidemic. 
Keywords: structure of stress experiences, gender, depressive disorders, COVID-19 epidemic 
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1. Wprowadzenie 

Pandemia koronawirusa (COVID-19) jest epidemią o zasięgu międzynarodowym 

ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego wywoływanej przez zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2, rozpoznanej i opisanej w grudniu 2019 r. w Chinach [1]. Pandemia tego 

typu jest zjawiskiem, z którym ludzie nie mieli dotychczas do czynienia. Poprzednie, 

podobne sytuacje, np. epidemia grypy „hiszpanki”, pochłonęły wiele ofiar, ale ich 

zasięg nie był tak duży. Nieporównywalny jest też powszechny dostęp do aktualnych 

informacji na temat tego zagrożenia (np. bieżąca liczba zachorowań i zgonów na 

świecie). Psycholodzy i psychiatrzy stanęli wobec konieczności nazwania zjawiska, 

które dotychczas nie zakończyło się, przez co trudniej znaleźć najbardziej adekwatne 

kategorie pojęciowe. W pracach naukowych, w odniesieniu do pandemii koronawirusa, 

przywołuje się takie kategorie, jak: stres pandemiczny, PTSD (zespół stresu poura-

zowego), CPSD (zaburzenie chronicznego stresu pandemicznego) [2]. Podzielamy 

pogląd autorów, którzy po przeanalizowaniu definicji stresu stwierdzają, że mamy do 

czynienia bardziej z traumą czy katastrofą, niż sytuacją stresową [3]. Są to terminy, 

które można z kolei odnieść bezpośrednio do obszaru kryzysu sytuacyjnego lub środo-

wiskowego [4]. Chociaż badania prowadzone w różnych częściach świata ujawniają 

wystąpienie objawów PTSD [5], nie jest to w pełni adekwatna kategoria diagnostyczna, 

szczególnie gdy uwzględnimy perspektywę czasową. Jak zauważa Sheen [2], objawy 

PTSD stwierdza się po zdarzeniu wywołującym objawy, podczas gdy w przypadku 

pandemii COVID-19 sytuacja stresowa wciąż trwa. Ze względu na specyfikę tej 

sytuacji i perspektywę czasową (nieokreślony czas trwania zagrożenia), niektóre objawy 

charakterystyczne dla PTSD występują prawdopodobnie rzadko (np. flashbacki, halu-

cynacje). Ponadto, ze względu na powszechność reakcji emocjonalnych (np. lękowych) 

na sytuację pandemii COVID-19, nie jest według nas uprawnione przypisywanie tym 

reakcjom kategorii zaburzenia. To kolejny argument przemawiający za tym, żeby 

większość reakcji na bieżącą sytuację pandemii uznać za naturalną reakcję kryzysową. 

Można to odnieść do definicji kryzysu jako stanu nierównowagi wewnętrznej, który 

jest odpowiedzią na krytyczne wydarzenie, wymagające ważnych zmian [6]. Cechą 

definicyjną kryzysu jest też to, że zagraża on jakimś istotnym dobrom osoby, a w sy-

tuacji pandemii zagrożone jest nie tylko zdrowie i życie, ale też plany życiowe i relacje 
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wielu osób. Spośród cech kryzysu sytuacyjnego, jakie podaje się w literaturze [7], 

w sytuacji pandemii COVID-19 mogą występować: nagłość (szybkie rozprzestrzenianie 

się koronawirusa i nagły wzrost zachorowań), nieprzewidywalność (nie wiadomo, jak 

długo pandemia potrwa i jaki będzie jej dalszy przebieg), intensywność (biorąc pod 

uwagę liczbę zachorowań i zgonów) oraz niekontrolowalność (brak skutecznego leku 

na COVID-19, ryzyko zakażenia w wielu miejscach). Można w związku z tym 

spodziewać się, iż ludzie będą doświadczać reakcji emocjonalnych i behawioralnych, 

charakterystycznych dla kryzysu psychologicznego. Jednocześnie można oczekiwać 

różnic indywidualnych w tych reakcjach, w zależności od predyspozycji psychicznych 

poszczególnych osób. Na tym etapie zajmowania się psychologicznymi aspektami 

pandemii koronawirusa nie chciałybyśmy rozstrzygać, czy mamy do czynienia 

z sytuacją kryzysu psychologicznego na skalę globalną, ale zapewne jest to kategoria, 

która może być użyteczna w opisie przynajmniej części reakcji na sytuację pandemii 

w Polsce i na świecie. Konsekwencją przyjęcia kategorii kryzysu do opisu reakcji na 

pandemię COVID-19 jest także konieczność uwzględnienia możliwości rozwoju. 

Z dotychczasowych badań [1, 8-10] wynika, że w trakcie pandemii COVID-19 

obserwuje się typowe reakcje, charakterystyczne dla osób dotkniętych (bezpośrednio 

lub pośrednio) chorobą, m.in.: lęk (przed izolacją, kwarantanną, zachorowaniem, 

śmiercią, utratą pracy); smutek, samotność z powodu izolacji; ograniczanie kontaktów, 

wycofanie z relacji społecznych; poczucie bezradności związanej z potrzebą ochrony 

bliskich i strach przed ich utratą; poczucie braku kontroli/wpływu na rzeczywistość 

i motywacji do realizacji dotychczasowych celów; przeciążenie poznawcze, zniekształ-

cenia poznawcze dotyczące obserwowanej rzeczywistości; zmniejszenie aktywności 

fizycznej i dbałości o zdrowie (np. unikanie placówek opieki zdrowotnej w obawie 

przed zakażeniem) i tzw. higienę psychiczną (np. brak regulacji emocji); nasilenie 

symptomów u osób z diagnozą psychiatryczną (np. objawy wytwórcze w zaburzeniach 

urojeniowych w reakcji na niepokojące informacje; ruminacje w depresji; skłonności 

do martwienia się w zaburzeniach lękowych uogólnionych i z lękiem o zdrowie); 

poprawa nastroju (w izolacji społecznej u części osób z zaburzeniami osobowości, fobią 

społeczną; lęk podnosi się w tej grupie na myśl o powrocie do kontaktów społecznych); 

uczucie satysfakcji ze znalezienia sposobu na radzenie sobie; postawa altruistyczna 

i współpracująca. Co ciekawe, w badaniach międzynarodowych [11] wykazano, że 

spośród badanych krajów europejskich i nieeuropejskich Polska należy do dwóch 

(obok Filipin), w których stwierdzono najwyższy poziom lęku, depresji oraz stresu (na 

podstawie badań kwestionariuszem DASS-21). Negatywne skutki psychiczne są 

związane m.in. z doświadczaniem fizycznych objawów przypominającymi zakażenie 

koronawirusem COVID-19 oraz percepcją wpływu pandemii na różne sfery życia [11]. 

Wyniki przywołanych badań są zbieżne z naszymi obserwacjami w trakcie pracy 

w ramach Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego na Wydziale Psychologii i Kogni-

tywistyki UAM [12]. Osoby korzystające z telefonicznego wsparcia psychologicznego 

zgłaszały wiele z powyższych reakcji, przy czym u niektórych nasilały się objawy 

depresji, lękowe lub zaburzeń osobowości, występujące przed pandemią. W poszcze-

gólnych przypadkach można było obserwować, jak indywidualne wzorce myślenia 

osób skutkowały nasileniem objawów (np. lęku). 
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Coraz więcej wiadomo również na temat czynników ocenianych jako najbardziej 

stresujące w czasie pandemii. Wśród powtarzających się stresorów wymienia się m.in. 

odizolowanie od bliskich osób, odwoływanie podróży lub innych ważnych wydarzeń, 

trudności finansowe [13]. Badania przeprowadzone w Polsce wskazują na to, że na 

początku pandemii obawy dotyczyły przede wszystkim utraty: zdrowia bliskich lub 

własnego, dotychczasowego trybu życia oraz oszczędności finansowych [3]. Można 

przypuszczać, że niektóre z tych stresorów będą odgrywały znaczącą rolę przez cały 

czas trwania pandemii. 

Przegląd literatury uwzględniającej doniesienia z badań z ostatniego roku oraz 

własne doświadczenia w ramach praktyki psychologicznej i psychoterapeutycznej nadały 

kierunek naszym poszukiwaniom badawczym. Przystępując do planowania badań nad 

psychologicznymi aspektami pandemii COVID-19, interesowało nas, czy w populacji 

polskiej istotnie zmieniło się zdrowie psychiczne osób, ich dobrostan fizyczny i psy-

chiczny, a także, czy jest to związane z określonymi dyspozycjami psychologicznymi. 

Wyniki, jakie zaprezentujemy w tej pracy, stanowią element większego projektu 

badawczego [14]. W tym rozdziale skupimy się przede wszystkim na przedstawieniu 

emocjonalnych skutków doświadczania pandemii: lęku i depresji oraz określeniu, które 

momenty pandemii (na przestrzeni ostatniego roku) były w ocenie Polek i Polaków 

najtrudniejsze i jakie były tego subiektywne powody. Retrospekcyjna ocena poszcze-

gólnych okresów pandemii dotyczyła sześciu okresów: marzec-kwiecień 2020 r., maj-

czerwiec 2020 r., lipiec-sierpień 2020 roku, wrzesień-październik 2020 r., listopad-

grudzień 2020/styczeń 2021, ostatnie dwa tygodnie (licząc od chwili badania). Zanim 

przedstawimy wyniki badań obrazujące, który z tych okresów był dla uczestników 

badań najtrudniejszy i z jakiego powodu, nakreślimy, co obiektywnie działo się w tym 

czasie w Polsce w związku z pandemią koronawirusa. 

2. Przebieg pandemii COVID-19 w Polsce 

Marzec-kwiecień 2020 r. to początkowy okres pandemii w Polsce i wprowadzania 

pierwszych obostrzeń. Pierwszy przypadek zachorowania w kraju odnotowano 4 marca 

2020 roku w Zielonej Górze [15]. Dziesięć dni później, czyli 14 marca rząd ogłosił 

stan zagrożenia epidemicznego [16]. Obowiązywał on do 20 marca 2020 r., kiedy to 

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie o obowiązywaniu stanu epidemii. Tydzień od 

diagnozy pierwszego pacjenta covidowego (11 marca) zamknięto placówki oświatowe 

takie jak szkoły, przedszkola, żłobki oraz uczelnie. Otwarte pozostały szkoły specjalne, 

ośrodki wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne [17]. W tamtym 

czasie wiedziano jedynie, że będzie to obowiązywało przez minimum dwa tygodnie. 

Jak się później okazało, szkoły pozostały zamknięte znacznie dłużej. W podobnym 

czasie (15 marca) zamknięto granice Polski dla pasażerskiego ruchu lotniczego 

i kolejowego [18]. Pokazuje to, jak bardzo dynamiczny był rozwój sytuacji. Patrząc 

z perspektywy psychologicznej, taka sytuacja mogła być źródłem lęku, niepewności 

i niedowierzania. Początkowe nadzieje na szybki powrót do „normalności” kończyły 

się wraz z kolejnymi ograniczeniami związanymi z pandemią. Na początku kwietnia 

zamknięto m.in. parki, bulwary i plaże oraz zawieszono działalność salonów fryzjerskich 

i kosmetycznych. Od 3 do 11 kwietnia obowiązywał tymczasowy zakaz wstępu do 

lasów państwowych, a 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono do odwołania nakaz zasła-

niania ust i nosa w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej [19]. Sytuacja zaczęła się 
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stopniowo zmieniać w drugiej połowie kwietnia 2020 r., kiedy to zaczęto znosić 

niektóre ograniczenia (m.in. zmieniły się limity osób w sklepach oraz kościołach) [20]. 

Miesiąc kwiecień kończył się z bilansem w Polsce: 12 877 zachorowań łącznie od 

początku pandemii, 642 ofiary śmiertelne [21]. W tym czasie większość osób nie znała 

osobiście nikogo, kto zachorował na COVID-19. Dla wielu zagrożenie chorobą mogło 

wydawać się realne, aczkolwiek odległe. Najbardziej odczuwalne skutki zmian były 

związane z zamknięciem szkół i pracą zdalną w niektórych branżach lub czasowym ich 

zamknięciem. Badania obejmujące reakcje na rozpoczęcie się pandemii w Polsce 

(pierwsza połowa kwietnia 2020 r.) pokazują, że ujawniony w nich niepokój o utratę 

zasobów (m.in. zdrowia) był relatywnie niski [3]. Być może, mimo nieprzewidywal-

ności dalszego rozwoju sytuacji, zagrożenie utraty ważnych dla ludzi zasobów, było na 

tym etapie postrzegane jako odległe i mało prawdopodobne. 

Maj-czerwiec 2020 r. upłynął w atmosferze znoszenia części obostrzeń związanych 

z pandemią. Na początku maja otworzono ponownie m.in. centra handlowe, biblioteki, 

muzea, hotele (przy respektowaniu zasad reżimu sanitarnego). Natomiast 18 maja 

przywrócono działalność salonów fryzjerskich i kosmetycznych, kawiarni oraz restau-

racji. 30 maja złagodzono kolejne obostrzenia, znosząc limity osób w branży gastrono-

micznej oraz ustalając na 150 limity osób na zgromadzenia i wesela [22]. Na początku 

czerwca ponownie otwarto kina, teatry, baseny i kluby fitness. Nie uległy zmianie 

zasady zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dzieci, młodzież i studenci nie 

wrócili do szkół przed początkiem wakacji. 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do 

kwietnia, łączna liczba chorych była większa prawie trzykrotnie i wyniosła 34 393. 

Ofiar śmiertelnych było w sumie 1 463 [21]. Znoszenie części ograniczeń i dalsze 

oswajanie się z sytuacją mogły zmniejszać poziom napięcia i stresu wśród Polaków. 

Uwidoczniły się też zapewne różnice indywidualne w zakresie odporności na stres. 

Niektóre osoby prawdopodobnie bardziej przystosowały się do zaistniałej sytuacji, 

a niektóre mogły nadal zmagać się z odczuciem kryzysu związanego z sytuacja 

pandemii.  

Lipiec-sierpień 2020 r. to okres wakacji dla dzieci szkolnych oraz urlopów dla 

wielu osób. W lipcu liczba nowych zachorowań utrzymywała się na podobnym poziomie. 

Sytuacja pogorszyła się w sierpniu, w związku z czym 8 sierpnia wprowadzono po raz 

pierwszy regionalne obostrzenia w części powiatów [23]. Największe obostrzenia 

dotyczyły powiatów: ostrzeszowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, wieluńskiego, 

pszczyńskiego, Rudy Śląskiej, rybnickiego, Rybnika i wodzisławskiego. Na terenie 

tych powiatów zakazano organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych. W kolej-

nych dniach sierpnia co tydzień aktualizowano listę powiatów znajdujących się 

w poszczególnych strefach (czerwonej, żółtej i zielonej). Na koniec sierpnia łączna 

liczba zachorowań wynosiła już 67 372, a ofiar śmiertelnych było łącznie 2 039 [21]. 

Wciąż nie były to przerażające liczby i ludzie mogli zacząć się przyzwyczajać do 

informacji w mediach na ten temat. Jednocześnie przedłużająca się pandemia mogła 

być coraz trudniejsza do zniesienia dla wielu osób. Świadczy o tym chociażby fakt, że 

rozpoczęły się pierwsze protesty przeciwko obostrzeniom [24].  

Wrzesień-październik 2020 r. to dla wielu Polaków okres niepewności. We wrześniu 

dzieci i młodzież po ponad pięciu miesiącach, wróciły do nauki w trybie stacjonarnym. 

Nie dotyczyło to studentów, którzy kontynuowali naukę w trybie zdalnym lub 
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hybrydowym (np. na uczelniach medycznych). Po niedługim czasie zaczęto czasowo 

zamykać niektóre szkoły, ze względu na wystąpienie zachorowań na COVID-19. 

Podział na strefy – czerwoną, żółtą i zieloną – kontynuowano. Na początku września 

do strefy czerwonej włączono kilka nowych powiatów, a inne powiaty (np. krakowski) 

wracały do strefy zielonej. W wyniku aktualizacji, która miała miejsce 15 paździer-

nika, do strefy czerwonej włączono aż 152 powiaty [25]. Ograniczenia obejmowały 

coraz większy obszar kraju. Postępujący w drugiej połowie października wzrost 

nowych zachorowań na COVID-19 skutkował wprowadzaniem kolejnych ograniczeń. 

Na przykład 24 października wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w strefie 

publicznej. Ponownie zamknięto restauracje, kluby fitness, baseny i sanatoria. Podjęto 

też decyzję o zdalnej nauce w klasach od 4 do 8 w szkołach podstawowych. Ostatniego 

dnia października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o łącznej liczby zachorowań, 

która wyniosła 362 731 oraz o 5 631 ofiarach śmiertelnych łącznie [21]. Tym samym 

sytuacja w tym czasie znacząco odbiegała od tej, jaka miała miejsce w pierwszych 

dniach września, kiedy wiele osób mogło doświadczyć choć częściowego „powrotu do 

normalności”.  

Listopad-grudzień 2020 r./styczeń 2021 r. był okresem tzw. „drugiej fali pandemii” 

w Polsce. Najpierw wprowadzono zamknięcia cmentarzy od 31 października do 

2 listopada 2020 r. Następnie 9 listopada zawieszono zajęcia stacjonarne dla uczniów 

klas 1-3 szkół podstawowych. 2 grudnia przekroczona została liczba 1 miliona zacho-

rowań (łącznie 1 013 747). Liczbę ofiar śmiertelnych w tamtym czasie oszacowano 

łącznie na 18 208 [21]. Przełom roku 2020/2021 mógł być trudny dla wielu osób, bo 

wymagał często podjęcia niełatwych decyzji o ograniczeniu spotkań świątecznych 

z rodziną. Wprowadzone ograniczenia w Sylwestra sprawiły, że dla wielu osób powi-

tanie Nowego Roku wyglądało inaczej niż zwykle. Poprawę sytuacji odnotowano 

dopiero w połowie stycznia 2021 r. Zbiegło się to też z terminem rejestracji na szcze-

pienie przeciw COVID-19 osób z grupy I, do której włączono: pensjonariuszy domów 

pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60. roku 

życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe oraz nauczycieli [26]. 18 stycz-

nia 2021 przywrócono naukę stacjonarną w klasach 1-3 szkół podstawowych [27]. Po 

10 miesiącach pandemii społeczeństwo z jednej strony zaczęło przyzwyczajać się do 

takiego trybu życia, z drugiej mogło odczuwać narastające zmęczenie przedłużającą się 

sytuacją pandemii. Dla niektórych początek szczepień przyniósł nadzieję na poprawę 

sytuacji i wychodzenie z pandemii, dla innych była to zbyt odległa perspektywa (osób 

poniżej 60. roku życia i spoza tzw. grupy I).  

Z badań podłużnych (czterokrotny pomiar) przeprowadzonych w Polsce przez 

zespół pod kierownictwem Małgorzaty Gambin [28] wynika, że osoby biorące udział 

w badaniu wykazywały najwyższe nasilenie objawów lęku uogólnionego oraz depresji 

w maju i grudniu, a najniższe w lipcu 2020 roku. W maju te psychologiczne skutki 

pandemii dotknęły zwłaszcza młodych dorosłych (18-24 lata). Sytuacja zmieniła się do 

grudnia, kiedy to najsilniejsze objawy lęku i depresji wystąpiły w grupie osób w okresie 

średniej dorosłości (35-44 lata). 
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3. Badania własne 

3.1. Cel badań 

Zaprezentujemy część wyników badań, które były prowadzone w ramach więk-

szego projektu badawczego pt. „Psychologiczne konsekwencje doświadczania pandemii 

COVID-19. Wczesne nieadaptacyjne schematy a zdrowie psychiczne i dobrostan”. 

Celem badań było określenie poziomu zmian w zakresie psychicznych konsekwencji 

doświadczania pandemii koronawirusa (zdrowie psychiczne, dobrostan, tendencje 

suicydalne) oraz wskazanie wybranych uwarunkowań psychologicznych tych zmian. 

W tym rozdziale skupimy się na określeniu najtrudniejszych dla ludzi momentów 

pandemii od marca 2020 r. do grudnia 2020 r./stycznia 2021 r. oraz zaprezentowaniu 

subiektywnych uzasadnień, z jakiego powodu dany moment pandemii był wska-

zywany jako najtrudniejszy. Badania miały charakter retrospekcyjny. Uwarunkowania 

poziomu zmian w zakresie zdrowia psychicznego i dobrostanu zostaną omówione 

w innej pracy [14].  

3.2. Grupa badana i narzędzia badawcze 

Badania kwestionariuszowe zostały zrealizowane w formie on-line na grupie 499 osób. 

Średnia wieku osób badanych wynosi 31,31 lat (Min. = 18; Maks. = 72; SD = 12,48; 

Me = 27). Tabela 1 zawiera charakterystykę grupy badanej pod względem zmiennych 

socjodemograficznych, stanu zdrowia oraz z uwagi na odpowiedzi na dodatkowe 

pytania związane z pandemią COVID-19. 

Tabela 1. Statystyki częstości dla zmiennych demograficznych 

Zmienne socjodemograficzne n % 

Płeć kobieta 
mężczyzna 

inna 

316 
173 

10 

63 
35 

2 

Wykształcenie podstawowe 

gimnazjalne 

zasadnicze zawodowe 

średnie 
niepełne wyższe 

wyższe 

3 

21 

24 

132 
102 

217 

1 

4 

5 

26 
20 

43 

Miejsce zamieszkania wieś 

do 50 tyś. m. 

do 100 tyś. m. 

do 250 tyś. m. 

pow. 250 tyś. m. 

105 

79 

53 

47 

215 

21 

16 

11 

9 

43 

Województwo dolnośląskie 
kujawsko-pomorskie 

lubelskie 

lubuskie 

łódzkie 
małopolskie 

mazowieckie  

opolskie 

podkarpackie 
podlaskie 

pomorskie 

24 
22 

27 

18 

29 
60 

74 

11 

5 
11 

33 

5 
4 

5 

4 

6 
12 

15 

2 

1 
2 

7 
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śląskie 

świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 

wielkopolskie 
zachodniopomorskie 

52 

8 

10 

104 
11 

10 

2 

2 

21 
2 

Status zawodowy bezrobotny 
uczeń/student 

samo/zatrudniony 

rencista/emeryt 

29 
208 

242 

20 

6 
42 

48 

4 

Obecnie pracuje tak 

nie 

291 

208 

58 

42 

Tryb pracy stacjonarny 

zdalny 

mieszany 
nie dotyczy 

101 

222 

90 
86 

20 

44 

18 
17 

Mieszka sama/sam tak 

nie 

75 

424 

15 

85 

Związek nie 
nieformalny 

formalny 

nie chce odp. 

167 
157 

131 

44 

33 
31 

26 

9 

Posiadanie dzieci nie 

tak – jedno 

tak – dwoje 
tak – troje lub więcej 

nie chce odp. 

373 

50 

54 
21 

2 

75 

10 

11 
4 

0 

Status materialny niewystarczający 

trudno powiedzieć 

wystarczający 

102 

151 

246 

20 

30 

49 

Diagnoza przed pandemią 

ciężkiej choroby somatycznej 

tak 

nie 

nie chce odp. 

25 

450 

24 

5 

90 

5 

Diagnoza przed pandemią 

zaburzenia psychicznego 

tak 

nie 

nie chce odp. 

89 

387 

23 

18 

78 

5 

Kontakt z chorym na COVID-
19 

tak 
nie 

290 
209 

58 
42 

Pozytywny wynik COVID-19 tak 
nie 

nie chce odp. 

66 
422 

11 

13 
85 

2 

Subiektywna opinia o 

przejściu COVID-19 

bezobjawowo 

lekko 

ciężko 

trudno powiedzieć 
nie przechodził/a 

nie chce odp. 

9 

38 

12 

8 
422 

10 

2 

8 

2 

2 
85 

2 

Kwarantanna tak 

nie 

170 

329 

34 

66 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak widać, w grupie badanej większość stanowiły kobiety, osoby z wykształceniem 

od średniego do wyższego, zamieszkujące w miejscowościach do 50 tysięcy miesz-

kańców albo powyżej 250 tysięcy mieszkańców, głównie z województwa wielkopol-

skiego, mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. Jeśli chodzi o sytuację zawodową, 
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to osoby badane w większości uczą się, studiują albo pracują (zatrudnienie lub samo-

zatrudnienie). W momencie badania ponad połowa osób z grupy badanej pracuje, 

z czego 101 osób wykonuje pracę stacjonarnie, a 312 zdalnie lub w trybie mieszanym. 

Około połowa osób z grupy badanej uznaje swój status materialny za wystarczający. 

Dodatkowo można stwierdzić, że przeważająca większość osób nie mieszka w sytuacji 

pandemii sama i nie posiada dzieci (co czwarta osoba badana posiada dziecko). Co do 

informacji dotyczących zdrowia i związanych z pandemią COVID-19, to większość 

osób badanych nie miało przed pandemią zdiagnozowanych chorób somatycznych 

i zaburzeń psychicznych. Ponad połowa badanych miała kontakt z osobą zakażoną, 

choć większość osób nie miała do momentu badania pozytywnego wyniku testu na 

COVID-19. Spośród 66 osób chorujących na COVID-19, około połowa przechodziła 

chorobę lekko. Większość osób z grupy badanej nie odbywała kwarantanny do momentu 

przeprowadzenia badania opisywanego w tym rozdziale. Warto dodać, że w grupie tej 

większość osób na pytanie zamknięte o to, jak radzi sobie w pandemii, wybrała 

odpowiedź „średnio” (221 osób, co stanowi 44%) i „dobrze” (221 osób), natomiast 57 

osób (11%) subiektywnie oceniło, że źle sobie radzi. 

Zestaw do badań składał się ze standardowej instrukcji do badań z udziałem narzędzi 

psychometrycznych, klauzuli RODO, zgody na badanie, metryki (do pomiaru zmien-

nych socjodemograficznych: płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja zawodowa) wraz 

z pytaniami o stan zdrowia, kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, pobyt na 

kwarantannie, o ogólne radzenie sobie w czasie pandemii oraz narzędzia psycho-

metryczne: Kwestionariusz Schematów Younga (ang. Young Schema Questionnaire; 

YSQ-S3-PL, GHQ-30, WHO-QOL-BREF, HASS II-BREF), zmodyfikowane ade-

kwatnie do celów badania. Charakterystyka YSQ-S3-PL zostanie pominięta ze względu 

na to, że prezentacja wyników dotyczących uwarunkowań nie jest przedmiotem tej pracy.  

Kwestionariusz Ogólnego Zdrowia (ang. General Health Questionnaire, GHQ-30) 

Davida Goldberga posłużył do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych 

w populacji ogólnej, a ściślej niepsychotycznych zaburzeń funkcji psychicznych. Pozwala 

na wyodrębnienie z populacji ogólnej osób, których stan zdrowia uległ pogorszeniu 

w efekcie doświadczanych trudności lub choroby psychicznej. Kwestionariusz składa 

się z 30 pozycji testowych i obejmuje 3 skale: lęk i depresja, ogólne funkcjonowanie 

oraz relacje interpersonalne. Spójność wewnętrzna skali GHQ, oceniona na podstawie 

wskaźnika alfa-Cronbacha, wynosi od 0,97 [29]. 

Ankieta Oceniająca Jakość Życia (ang. The World Health Organization Quality of 

Life, WHO-QOL-BREF), w polskiej wersji językowej [30] została wykorzystana do 

oceny jakości życia w czterech sferach: funkcjonowania fizycznego, psychicznego, 

społecznego i funkcjonowania w środowisku [31]. Składa się z 26 pytań.  

Skrócona wersja Skali HASS II (ang. Harkavy Asnis Suicide Survay) posłużyła do 

oceny nasilenia myśli i zachowań samobójczych [32]. Pełna wersja skal składa się z 20 

stwierdzeń, z czego wykorzystanych zostało 10.  

W przypadku trzech kwestionariuszy (GHQ-30, WHO-QOL-BREF oraz HASS II-

BREF) instrukcje dla osób badanych zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby 

uzyskać informacje o ocenie stanu zdrowia, jakości życia i nasilenia tendencji samo-

bójczych w odniesieniu do trzech okresów: 1) przed pandemią, 2) w najtrudniejszym 
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momencie pandemii, 3) w ciągu ostatnich dwóch tygodni (między 15 stycznia  

a 7 lutego 2020 roku).  

Oszacowano rzetelność narzędzi metodą spójności wewnętrznej w badaniu własnym. 

Rzetelność narzędzi mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha wynosi w badaniu 

własnym od 0,92 do 0,96 (por. tab. 2). 

Tabela 2. Współczynniki rzetelności Alfa Cronbacha dla poszczególnych narzędzi 

Narzędzia 

psychometryczne 

Przed 

pandemią 

W najtrudniejszym 

momencie 

Ostatnie 

2 tygodnie 

Liczba 

pozycji 

HASS II-BREF 0,94 0,93 0,92 10 

GHQ-30 0,95 0,96 0,96 30 

WHO-QOL-BREF 0,94 0,92 0,93 26 

Źródło: Opracowanie własne 

3.3. Prezentacja wyników 

Przeprowadzona została analiza ilościowa (w pakiecie SPSS) w całej grupie badanej 

(statystyki zmiennych, testy różnic między średnimi, testy korelacji) oraz jakościowa 

(kategoryzacja uzasadnień wyboru najtrudniejszego momentu pandemii). 

Jeśli chodzi o główne zmienne, to średnie wyniki uzyskane w całej grupie badanej 

w odniesieniu do kolejnych momentów pandemii oraz pozostałe statystyki opisowe 

zawiera tabela 3 (M – średnia, SE – błąd standardowy średniej, SD – odchylenie 

standardowe, MS – wariancja, SKE – skośność, K – kurtoza, Min – minimalny 

uzyskany wynik, Maks – maksymalny uzyskany wynik).  

Tabela 3. Średnie wyniki uzyskane w HASS II-BREF, GHQ-30, WHO-QOL-BREF w całej grupie badanej 

w odniesieniu do trzech okresów: przed pandemią, w najtrudniejszym momencie pandemii, w ostatnich 
2 tygodniach (N = 499) 

 M SE SD MS SKE K Min Maks 

HASS 

Przed 

Trudny 
2 tyg. 

 

4,32 

5,24 
3,68 

 

0,28 

0,35 
0,29 

 

6,21 

7,75 
6,42 

 

38,51 

60,01 
41,24 

 

2,16 

2,06 
2,63 

 

5,35 

4,07 
7,49 

0 40 

GHQ 
Przed 

Trudny 

2 tyg. 

 
56,37 

80,62 

71,05 

 
0,61 

0,91 

0,87 

 
13,68 

20,25 

19,50 

 
187,11 

410,23 

380,44 

 
1,22 

-0,23 

0,37 

 
3,13 

-0,54 

-0,34 

30 120 

WHO- 

QOL 

Przed 
Trudny 

2 tyg. 

 

 

96,72 
78,52 

85,49 

 

 

0,74 
0,80 

0,81 

 

 

16,48 
17,88 

18,01 

 

 

271,58 
319,65 

324,47 

 

 

-0,56 
0,07 

-0,25 

 

 

0,15 
0,09 

0,22 

26 130 

Źródło: Opracowanie własne 

Jeśli chodzi o myśli rezygnacyjne i tendencje suicydalne, to na podstawie wyników 

dwukierunkowej analizy wariancji Friedmana dla prób zależnych można stwierdzić, że 

różnice między wynikami w HASS II-BREF, uzyskanymi w odniesieniu do czasu 

przed pandemią, najtrudniejszego momentu oraz ostatnich dwóch tygodni, są istotne 

statystycznie (χ2 = 100,487; df = 2; p < 0,001). Po zastosowaniu testu dla porównań 
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wielokrotnych okazało się, że różnice między poszczególnymi grupami są istotne 

(Mrang HASS Przed pandemią = 1,98; Mrang HASS W najtrudniejszym = 2,26; Mrang 

HASS W ostatnich 2 tygodniach = 1,77). Analiza znaków rangowych Wilcoxona 

(porównań między parami wyników z wykorzystaniem testu Wilcoxona) wskazuje, że 

między wszystkimi wynikami z trzech momentów występują istotne różnice: 1) różnica 

między wynikiem przed pandemią a w najtrudniejszym momencie pandemii: Z = -0,28; 

p < 0,001; 2) różnica między ostatnimi 2 tygodniami a przed pandemią: Z = 0,21;  

p < 0,001; 3) różnica między ostatnimi 2 tygodniamii a najtrudniejszym momentem 

pandemii: Z = 0,49; p < 0,001. Oznacza to, że w badanej grupie w najtrudniejszym mo-

mencie pandemii istotnie zwiększyła się liczba myśli rezygnacyjnych i suicydalnych. 

Na podstawie wyników dwukierunkowej analizy wariancji Friedmana dla prób 

zależnych można stwierdzić, że różnice między wynikami w GHQ-30 w trzech mo-

mentach, także są istotne (χ2 = 513,479; df = 2; p < 0,001). Po zastosowaniu testu dla 

porównań wielokrotnych okazało się, że różnice między poszczególnymi grupami są 

istotne (Mrang GHQ-30 Przed pandemią = 1,29; Mrang GHQ-30 W najtrudniejszym  

= 2,68; Mrang GHQ-30 W ostatnich 2 tygodniach = 2,03). Analiza znaków rangowych 

Wilcoxona wskazuje, że między wszystkimi wynikami z trzech momentów występują 

istotne różnice: 1) różnica między wynikiem przed pandemią a w najtrudniejszym 

momencie pandemii: Z = -1,39; p < 0,001; 2) różnica między ostatnimi 2 tygodniami 

a przed pandemią: Z = 0,73; p < 0,001; 3) różnica między ostatnimi 2 tygodniami 

a najtrudniejszym momentem pandemii: Z = 0,65; p < 0,001. Oznacza to, że w badanej 

grupie w najtrudniejszym momencie pandemii istotnie zwiększyła się liczba lękowych 

i depresyjnych objawów zaburzeń psychicznych, ponadto, że wynik w ostatnich dwóch 

tygodniach jest istotnie wyższy od stanu sprzed pandemii. Podsumowując można 

powiedzieć, że zdrowie psychiczne istotnie się pogorszyło w najtrudniejszym momen-

cie pandemii i w ostatnich dwóch tygodniach nie nastąpił powrót do poziomu sprzed 

pandemii. 

Wreszcie, na podstawie wyników dwukierunkowej analizy wariancji Friedmana dla 

prób zależnych, można stwierdzić, że różnice między wynikami w WHO-QOL 

w trzech momentach, także są istotne (χ2 = 468,336; df = 2; p < 0,001). Po zastosowaniu 

testu dla porównań wielokrotnych okazało się, że różnice między poszczególnymi 

grupami są istotne (Mrang WHO-QOL Przed pandemią = 2,68; Mrang WHO-QOL W 

najtrudniejszym = 1,7; Mrang WHO-QOL W ostatnich 2 tygodniach = 1,95). Analiza 

znaków rangowych Wilcoxona wskazuje, że między wszystkimi wynikami z trzech 

momentów występują istotne różnice: 1) różnica między wynikiem przed pandemią 

a w najtrudniejszym momencie pandemii: Z = -1,31; p < 0,001; 2) różnica między 

ostatnimi 2 tygodniami a przed pandemią: Z = 0,73; p < 0,001; 3) różnica między 

ostatnimi 2 tygodniami a najtrudniejszym momentem pandemii: Z = 0,59; p < 0,001. 

Oznacza to, że w badanej grupie w najtrudniejszym momencie pandemii istotnie 

pogorszyła się jakość życia związana ze zdrowiem i w ostatnich dwóch tygodniach nie 

nastąpił powrót do poziomu dobrostanu sprzed pandemii. 

Warto podkreślić, że wyniki analizy testem rangowym U Manna-Whitneya (por. 

tab. 4) pozwalają stwierdzić, że różnice między mężczyznami a kobietami są istotne na 

poziomie p < 0,05 w zakresie myśli samobójczych, jeśli chodzi o wszystkie trzy 

momenty (przed pandemią, najtrudniejszy moment, ostatnie dwa tygodnie), w taki 
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sposób, że lepiej radzą sobie mężczyźni (mają mniej myśli rezygnacyjnych, tendencji 

samobójczych). Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to nie widać różnicy między mężczy-

znami a kobietami w poziomie nasilenia objawów zaburzeń przed pandemią, natomiast 

w najtrudniejszym momencie i w ostatnich dwóch tygodniach różnice występują. 

Więcej objawów zaburzeń występuje w przypadku kobiet. Co do jakości życia, to 

mężczyźni i kobiety oceniają ją podobnie w podanych trzech momentach. 

Tabela 4. Wyniki testu Manna-Whitneya w odniesieniu do różnicowania ze względu na płeć (średnie wyniki 

uzyskane w HASS II-BREF, GHQ-30, WHO-QOL-BREF w grupie kobiet i mężczyzn w odniesieniu do 

trzech okresów: przed pandemią, w najtrudniejszym momencie pandemii, w ostatnich 2 tygodniach) 

(n kobiety = 316, n mężczyźni = 173) 

 Płeć M Średnia 

ranga 

Suma rang U Z p 

HASS 

Przed 

 

Trud 

 

2 tyg. 
 

 

kobieta 

mężczyzna 

kobieta 

mężczyzna 

kobieta 
mężczyzna 

 

4,43 

3,83 

5,51 

4,49 

3,89 
3,06 

 

259,91 

217,76 

262,15 

213,68 

257,90 
221,43 

 

82132,50 

37672,50 

82839,00 

36966,00 

81497,00 
38308,00 

 

22621,50 

 

21915,00 

 23257,00 

 

-3,24 

 

-3,69 

 

-2,85 

 

0,001 

 

< ,001 

 

0,004 

GHQ 
Przed 

 

Trud 

 
2 tyg. 

 

 
kobieta 

mężczyzna 

kobieta 

mężczyzna 
kobieta 

mężczyzna 

 
57,14 

54,40 

83,74 

74,74 
73,83 

66,05 

 
252,79 

230,77 

265,86 

206,90 
263,68 

210,89 

 
79882,00 

39923,00 

84011,50 

35793,50 
83321,50 

36483,50 

 
24872,00 

 

20742,50 

 
21432,50 

 
-1,65 

 

-4,41 

 
-3,95 

 
0,099 

 

< ,001 

 
< ,001 

WHO-

QOL 

Przed 

 
Trud 

 

2 tyg. 

 

kobieta 

mężczyzna 

kobieta 
mężczyzna 

kobieta 

mężczyzna 

 

98,31 

94,00 

77,33 
80,46 

85,17 

85,92 

 

258,63 

220,11 

239,01 
255,95 

246,43 

242,39 

 

81725,50 

38079,50 

75526,50 
44278,50 

77872,00 

41933,00 

 

23028,50 

 

25440,50 
 

26882,00 

 

-2,88 

 

-1,27 
 

-0,30 

 

0,004 

 

0,205 
 

0,762 

Źródło: Opracowanie własne 

Jednak, co ważne, przedstawione wcześniej różnice między trzema momentami 

(przed, w najtrudniejszym momencie, w ostatnich 2 tygodniach) (tab. 3) są istotne 

zarówno w odniesieniu do całej populacji, jak i wówczas, gdy wykonujemy analizę 

osobno w grupie mężczyzn i kobiet (tak jak w odniesieniu do całej populacji, wyko-

nano dwukierunkową analizę wariancji Friedmana dla prób zależnych, osobno dla kobiet 

i mężczyzn). Syntetyzując przedstawione powyżej wyniki można więc powiedzieć, że 

mężczyźni lepiej sobie radzą od kobiet w tych trzech momentach, ale – co bardzo 

ważne – wewnątrz grupy mężczyzn (podobnie jak w grupie kobiet) następuje istotny 

spadek dobrostanu, pogorszenie zdrowia psychicznego i wzrost liczby myśli 

samobójczych w najtrudniejszym momencie pandemii. 

Mimo, że wyniki porównywania średnich mogą sugerować, że uczestnicy badań 

generalnie nie wrócili do poziomu zdrowia psychicznego i jakości życia sprzed pan-

demii COVID-19, to bardziej szczegółowa analiza pokazuje, że część osób uzyskała 

wyniki wskazujące na to, że konsekwencje doświadczania pandemii nie utrzymywały 
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się już w ciągu ostatnich dwóch tygodni (przed badaniem). W przypadku wyników 

kwestionariusza GHQ wygląda to następująco: 77 osób (23%) zgłaszało w ciągu 

ostatnich dwóch tygodni zmniejszoną lub taką samą liczbę objawów zaburzeń zdrowia 

psychicznego, w porównaniu do okresu przed pandemią. Podobny rozkład wyników 

dotyczy WHO-QOL, czyli 75 osób (25%) w ostatnim czasie odczuwa co najmniej taki 

sam poziom jakości życia, co przed pandemią. Zestawiając te wyniki ze wskaźnikami 

myśli rezygnacyjnych lub samobójczych, można dodatkowo stwierdzić, że w tym 

zakresie stosunkowo więcej osób (n = 389; 78%) wróciło do stanu sprzed pandemii, 

czyli tendencje suicydalne pozostały na tym samym poziomie lub uległy zmniejszeniu. 

W związku z tym, że w najbardziej kryzysowym momencie pandemii grupa badana 

uzyskała najniższe poziomy dobrostanu, zdrowia psychicznego oraz pojawiały się 

myśli samobójcze, sprawdzono jakie momenty osoby badane uznały za najtrudniejsze. 

W tabeli 5 przedstawiono liczbowy i procentowy rozkład wyborów najtrudniejszych 

momentów. Dodatkowo umieszczono wyniki w odniesieniu do myśli rezygnacyjnych, 

zdrowia psychicznego i jakości życia. Należy podkreślić, że są to odrębne grupy osób 

badanych, więc podział na miesiące (który mógłby sugerować raport z badań 

podłużnych) dotyczy wyboru najtrudniejszych momentów pandemii. 

Tabela 5. Liczba i procent osób z grupy badanej, wybierający poszczególne momenty pandemii jako 

najtrudniejsze wraz ze średnimi wynikami uzyskanymi w HASS II-BREF, GHQ-30, WHO-QOL-BREF 

w najtrudniejszym momencie pandemii 

Moment wskazany jako najtrudniejszy n % HASS GHQ WHO-QOL 

Marzec-kwiecień 2020 228 46 4,71 78,54 80,83 

Maj-czerwiec 2020 53 11 4,92 81,74 76,21 

Lipiec-sierpień 2020 23 5 3,70 72,30 81,96 

Wrzesień-październik 2020 54 11 5,33 78,15 80,41 

Listopad-grudzień ‘20/styczeń ‘21 116 23 6,64 86,52 73,55 

Ostatnie 2 tygodnie 25 5 5,44 82,88 78,04 

Ogółem 499 100    

Źródło: Opracowanie własne 

Jak widać pierwsze dwa miesiące, czyli początek pandemii, najwięcej osób uznało 

za najtrudniejszy moment. Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się czas 

przełomu roku 2020 i 2021. Natomiast najrzadziej w tym kontekście wybierano lipiec 

i sierpień. Dodatkowo można zauważyć, że osoby, które wybrały listopad-grudzień 

2020 roku/styczeń 2021 roku jako najtrudniejszy czas, odczuwają największe konse-

kwencje w porównaniu do innych grup, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i dobrostan 

(najwyższe wskaźniki HASS II-BREF i GHQ, a najniższy WHO-QOL).  

W dalszym kroku sprawdzono, jakie uzasadnienia dokonanego wyboru (najtrud-

niejszego momentu pandemii) podawały osoby badane. W tym celu przeprowadzono 

analizę jakościową odpowiedzi i ich kategoryzację do bardziej ogólnych kategorii, 

biorąc pod uwagę podobieństwo semantyczne wypowiedzi. Udało się wydzielić 9 

sensownych kategorii (por. tab. 6). 
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Tabela 6. Liczba i procent osób z grupy badanej, wybierający poszczególne momenty pandemii jako 
najtrudniejsze 

L.p.  
Nazwa grupy uzasadnień 

Podane jako 
pierwsze 

Podane w dalszej kolejności 

n % n % % 
ważnych 

1 Nagła sytuacja wymagająca adaptacji 
(początek pandemii) 

117 23 7 1 7 

2 Problemy związane z pracą (niestabilna 
sytuacja na rynku pracy w pandemii 

45 9 5 1 5 

3 Izolacja i samotność w pandemii 76 15 28 6 28 

4 Problemy zdrowotne własne i bliskich 
lub strata bliskich 

57 11 5 1 5 

5 Lęk w sytuacji pandemii 51 10 25 5 25 

6 Zmęczenie lub/i stres 34 7 5 1 5 

7 Obostrzenia związane z pandemią 58 12 9 2 9 

8 Praca lub nauka zdalna w pandemii 39 8 13 3 13 

9 Inne 22 4 2 0 2 

 Brak 0 0 99 20 0 

Ogółem 499 100 400 80 100 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa, bardziej szczegółowa charakterystyka podawanych uzasadnień, zawiera 
sformułowania, wypowiedzi, słowa, opisy, które zostały zakwalifikowane do poszcze-
gólnych grup powodów. 

W grupie pierwszej znalazły się opisy uzasadniające, że dany moment pandemii był 
najtrudniejszy, ponieważ była to nagła, nowa sytuacja wymagająca adaptacji; panował 
chaos i duża niepewność, np.: „Nagła zmiana, coś wcześniej niespotykanego, niepew-
ność”; „Początek pandemii, nowa sytuacja, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem, 
niepewność jak będą wyglądać studia”; „Była to nowa sytuacja, wszystko nagle 
zamknięte, zapasy, niepewna przyszłość”. 

W drugiej grupie uzasadnień znalazły się wypowiedzi mówiące o problemach zwią-
zanych z pracą w czasie pandemii, a dokładniej z utratą pracy własnej/bliskich, proble-
mami z jej znalezieniem i utrzymaniem, niestabilna sytuacja na rynku pracy w pandemii. 
Przykładowe wypowiedzi: „Ja i partner straciliśmy pracę przez lockdown”; „Nie wiem, 
dlaczego straciłem pracę, ale to przez pandemie”; „Ze względu na niepewną sytuację 
w miejscu pracy i przypadające na ten czas zwolnienia”. 

Trzecia grupa podawanych powodów dotyczyła izolacji, samotności własnej/ 
bliskich, np.: „Święta spędzone bez rodziny”, „Narastająca samotność”; „Był to czas 
nagłej rozłąki z moją drugą połówką oraz innymi bliskimi mi osobami”. 

W czwartej grupie znalazły się wypowiedzi mówiące o chorobie (covid lub innej) 
własnej/bliskich o urazie psychicznym lub fizycznym oraz stracie bliskiej osoby, np.: 
„Chorowałam na covid i miałam dolegliwości po chorobie”, „Próba samobójcza” 
„Terapia przez telefon”, „Zmarł Przyjaciel, który przechodził covid, Jego Żona była 
zarażona, mieliśmy blisko kontakt, odbyliśmy kwarantanne. Samopoczucie było na 
tyle złe, że zostałam przebadane na obecność wirusa. Na szczęście wynik był ujemny. 
W tym czasie zmarło z powodu powikłań covidowych kilka bliskich osób”. 

Piąta grupa powodów zawiera wypowiedzi mówiące o lęku osób badanych, o napa-
dach paniki, obawie, strachu o siebie i najbliższych, np.: „Poczucie zagrożenia, nie-
pewności co do jutra, lęk o zdrowie własne, rodziny, zwłaszcza seniorów, lek, że 
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zabraknie podstawowych rzeczy szczególnie przyjmowanych przewlekle leków”, 
„Bardzo duża panika”. 

W szóstej grupie uzasadnień znalazły się wypowiedzi dotyczące zmęczenia, 
wykończenia, przeciążenia, znużenia, przesilenia sytuacją, nudy, stresu, depresji, np.: 
„Psychicznie byłam już wykończona tym, że znowu musiałam siedzieć w domu”; 
„Nuda, brak chęci do wstawania z łóżka, brak celu”; „Totalne zmęczenie sytuacją”; 
„Nasiliło się znużenie całą sytuacją, jednolity i mało aktywny tryb życia doprowadził 
do problemów ze snem (wcześniej mimo wszystko aktywności było więcej, bo nie 
wszystko było pozamykane, w wakacje można było wyjechać itd.)”. 

Siódma grupa uzasadnień obejmowała wypowiedzi wskazujące na to, że w naj-
trudniejszym momencie osoby badane odbierały obostrzenia, zakazy, nakazy jako brak 
wolności, ograniczenie (np. dostępu do lasu, restauracji, fryzjera) jako nie zawsze 
potrzebne, nieakceptowane, odgórne wytyczne, np.: „Zamknięto mi las”; „Ciągłe 
bezpodstawne zakazy!!!”; „Ponieważ nagle się okazało, że jestem uwięziona i nic nie 
można zrobić ani załatwić”; „Zakaz wychodzenia z domu bez podstawy prawnej, 
całkowity upadek zaufania i nienawiść w stronę instytucji państwowych”; „Odwołane 
wesele”; „Maski na ulicy”. 

W ósmej grupie znalazły się wypowiedzi wskazujące na trudność z pracą/nauką 
zdalną, utrudnioną, ograniczoną, w chaosie, np.: „Początek nauczania zdalnego, którego 
nie potrafili prowadzić prowadzący”; „Praca zdalna i na miejscu jednocześnie, 
trudności motywacyjne wynikające z ograniczeń pandemii. Trzeba było akceptować 
i rozumieć”. 

Dziewiąta kategoria uwzględnia inne, nie bezpośrednio związane z pandemią, 
uzasadnienia, takie jak rozpad związku lub sytuacja w kraju, np.: „Krótki dzień, zimno, 
problemy w relacjach”; „Trudna sytuacja w kraju (strajk kobiet)”; „Dziewczyna mnie 
rzuciła”. 

Można zauważyć, że uzasadnienia różnią się w zależności od tego, który moment 
osoby badane wybrały jako najtrudniejszy. Tabela 7 zawiera częstość wybieranych 
uzasadnień w zależności od tego, który moment pandemii osoby uważały za najtrud-
niejszy. Widać, że niektóre uzasadnienia są podawane dla większości momentów 
najtrudniejszych (np. izolacja, samotność), a inne są charakterystyczne tylko dla 
pewnych okresów (np. nagłość/nowość sytuacji dla początku pandemii, a zmęczenie 
dla późniejszym momentów pandemii). 

Tabela 7. Liczba i procent osób z grupy badanej, wybierających kolejne uzasadnienia dla momentów 
pandemii uznanych jako najtrudniejsze (III-IV – marzec-kwiecień 2020; V-VI – maj-czerwiec 2020; VII-VIII 
– lipiec-sierpień 2020; IX-X – wrzesień-październik 2020; XI-XII/I – listopad-grudzień 2020/styczeń 2021) 

 Liczba i procent osób podających poszczególne uzasadnienia wyboru momentu 
jako najtrudniejszego 

 
Uzasadnienie 

III-IV V-VI VII-VIII IX-X XI-XII/I 

n % n % n % n % n % 

1 Nagła/nowa sytuacja 104 45 8 14 1 4 3 5 1 1 

2 Praca 16 7 9 15 4 17 5 9 11 9 

3 Izolacja/ samotność 28 12 7 12 4 17 12 21 25 19 

4 Choroba/śmierć 10 4 7 12 4 17 13 23 23 18 

5 Lęk 29 12 6 10 1 4 7 12 8 6 

6 Zmęczenie/ depresja 4 2 5 8 1 4 3 5 21 16 

7 Obostrzenia 27 12 4 7 5 22 4 7 18 14 
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8 Praca/nauka zdalna 9 4 9 15 1 4 5 8 15 12 

9 Inne 6 3 4 7 2 9 4 7 6 5 

 Brak 
Ogółem 

233 100 59 100 23 100 56 100 128 100 

Źródło: Opracowanie własne 

W grupie osób, które doświadczały trudności na początkowym etapie pandemii 
zdecydowanie najczęściej pojawiały się uzasadnienia związane z nagłością i nowością 
tej sytuacji. Oprócz tego, znaczące wydają się na tym etapie powody związane z odczu-
wanym lękiem, izolacją i samotnością oraz obostrzeniami związanymi z pandemią. Jak 
można wnioskować na podstawie podawanych powodów, w późniejszym czasie 
znacznie mniejszą rolę odgrywała nagłość i nowość sytuacji, co może świadczyć 
o stopniowym przyzwyczajaniu się do sytuacji pandemii. Powodem trosk stały się 
problemy związane ze zdrowiem lub stratą kogoś bliskiego/znajomego, praca oraz 
zdalność (w pracy lub nauce). Izolacja społeczna i samotność są powodem często 
podawanym przez osoby badane na każdym z etapów pandemii. Osoby wskazujące 
jako najtrudniejszy ostatni badany etap pandemii borykały się między innymi ze zmę-
czeniem związanym z pandemią, przedłużającą się izolacją, obostrzeniami, a także 
z doświadczaniem choroby lub utraty bliskich.  

4. Podsumowanie i wnioski 

Znaczna większość osób uczestniczących w naszych badaniach doświadczyła psy-
chologicznych skutków pandemii (obniżenie poziomu zdrowia psychicznego, obniżenie 
poziomu jakości życia). Nawiązując do wprowadzenia, wzrost liczby objawów zaburzeń 
nie świadczy jeszcze o tym, że osoby badane spełniają kryteria zaburzeń psychicznych. 
Objawy, które u większości osób utrzymują się, choć w mniejszym nasileniu, możemy 
natomiast potraktować jako przejawy reakcji na kryzys sytuacyjny. Niewielki odsetek 
osób przejawiał myśli rezygnacyjne lub samobójcze. Co ciekawe wyniki naszych badań 
mogą sugerować, że to mężczyźni ponieśli niższe koszty emocjonalne w porównaniu 
z kobietami. Jest to zaskakujące w kontekście badań wskazujących na lepsze zdolności 
adaptacyjne kobiet do trudnych sytuacji życiowych [33]. Biorąc jednak pod uwagę 
wyniki badań dotyczących sytuacji pandemii COVID-19, można wskazać takie, 
w których to kobiety przejawiały większe nasilenie objawów lęku i depresji niż męż-
czyźni [34]. Wyjaśnień takich rezultatów można podać kilka. Po pierwsze, może być 
tak, że sytuacja pandemii jest specyficzna i w pewien sposób różni się od innych sytuacji 
trudnych, w których badano zdolności adaptacyjne kobiet i mężczyzn. Badacze zwracają 
uwagę na to, że nadal szukamy trafnego opisu sytuacji pandemicznej. Po drugie, 
wskaźniki, które zastosowano w badaniu własnym, mogą ujawniać tylko niektóre 
aspekty efektywności radzenia sobie. Gdyby posłużyć się innymi wskaźnikami kosztów 
emocjonalnych, mogłyby ujawnić się obszary, w których to mężczyźni ponoszą 
większe koszty (np. poziom agresji, objawy psychosomatyczne, itd.). Wiadomo też, że 
stosunkowo mały procent Polek i Polaków (25%) po 10 miesiącach trwania pandemii 
wrócił do kondycji psychicznej sprzed niej. Dlatego tak ważne jest wsparcie psycho-
logiczne dla osób zagrożonych utrzymywaniem się tych skutków. Dotyczy to m.in. 
osób samotnych lub przejawiających wczesne nieadaptacyjne schematy poznawcze [14]. 
Odpowiednie interwencje psychologiczne mogłyby zapobiec przejściu kryzysu u tych 
osób w stan chroniczny.  
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Wiemy też, że najwięcej osób wskazywało początek pandemii COVID-19 (marzec-
kwiecień 2020 r.) oraz przełom roku (listopad-grudzień 2020/styczeń 2021) jako 
najtrudniejsze dla nich momenty pandemii. Dowiedzieliśmy się więcej na temat 
powodów subiektywnego poczucia trudności. Dla uczestników badań obciążająca była 
przede wszystkim nagłość sytuacji pandemii koronawirusa i duży stopień niepewności, 
jaki się z nią wiązał. Nie było wiadomo, jak rozwinie się sytuacja pandemiczna 
w Polsce i obawy mogła budzić na przykład myśl, że może powtórzyć się „scenariusz 
włoski”. Same obostrzenia i ograniczenia, jak wynika z przeprowadzonych analiz, na 
początkowym etapie rozwoju pandemii nie były dla ludzi najtrudniejsze i nie budziły 
dużych emocji. Poczucie niepewności, jakie odzwierciedlają wypowiedzi badanych 
osób, mogło się wiązać m.in. z tym, że z tygodnia na tydzień nie było wiadomo na jak 
długo pozostaną zamknięte szkoły i różne branże gospodarki. Ponadto sytuacja była na 
tyle nowa, że trudno ją było porównać do czegokolwiek znanego, żeby można było 
skorzystać bezpośrednio z dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami. 
Natomiast najmniej osób wskazywało miesiące wakacyjne (lipiec-sierpień 2020 r.) 
jako najtrudniejsze. Jest to spójne z wynikami innych badań realizowanych w Polsce. 
Ze wspomnianych wyżej badań podłużnych [28] wynika, że najwyższe nasilenie 
objawów lęku uogólnionego oraz depresji było w maju i grudniu, a najniższe w lipcu 
2020 roku. W związku z tym, że badania podłużne przeprowadzano od początku maja, 
nie mamy informacji dotyczących marca i kwietnia 2020, które mogłybyśmy zestawić 
z wynikami naszych badań. Maj, w naszych badaniach, okazał się miesiącem rzadziej 
postrzeganym jako najtrudniejszy, co wydaje się niezgodne z wynikami badań podłuż-
nych. Można jednak zauważyć, że w grupie osób wybierających maj-czerwiec jako 
najtrudniejszy, był stosunkowo wysoki wskaźnik liczby objawów zaburzeń zdrowia 
psychicznego oraz myśli rezygnacyjnych i samobójczych, co z kolei jest spójne 
z wynikami badań podłużnych. Powodem różnic w percepcji maja (tylko 10% osób 
wskazywało maj i czerwiec jako najtrudniejszy okres) mógł być retrospekcyjny charakter 
naszych badań. Być może ludzie, sięgając pamięcią do tamtego okresu, nie pamiętali 
tego, co było dla nich subiektywnie trudne. Jest to zgodne ze zjawiskiem asymetrii 
wspomnień pozytywnych i negatywnych, zgodnie z którym wspomnienia zdarzeń 
negatywnych słabną szybciej niż pozytywnych [35]. Obiektywnie rzecz biorąc, w maju 
zniesiona została część obostrzeń i z perspektywy czasu ten okres mógł wydawać się 
mniej uciążliwy. Z kolei badania podłużne pozwoliły uchwycić jaki był rzeczywisty 
poziom uogólnionego lęku i depresji w tamtym czasie, gdy nie było wiadomo jak 
sytuacja rozwinie się w kolejnych miesiącach. 

Powody uzasadniające dlaczego dany moment był najtrudniejszy, zmieniały się 
w ciągu pierwszego roku trwania pandemii, choć jeden był względnie stały (izolacja/ 
samotność). Może to stanowić ważną wskazówkę dla osób tworzących programy 
profilaktyki i pomocy psychologicznej, zorientowanych na psychologiczne konse-
kwencje doświadczania pandemii COVID-19. 

Na koniec chciałybyśmy też zwrócić uwagę na niektóre ograniczenia badań 
własnych. W pierwszej kolejności do ograniczeń można zaliczyć retrospekcyjny cha-
rakter badań. Dzięki pytaniom o poprzednie okresy pandemii mamy obraz tego, jak 
osoby oceniają najtrudniejsze momenty oraz poziom swojego zdrowia psychicznego 
i jakości życia z perspektywy upływającego czasu. Nie możemy mieć jednak pewności, 
że tak się czuły, w przeszłości w tamtych momentach. Kolejnym ograniczeniem jest 
wykorzystanie przez nas jedynie metod samoopisowych do oceny kondycji psychicznej 
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badanych. Dodatkowych informacji mogłyby dostarczyć miary obiektywne (testy fizjo-
logiczne). Pewnym ograniczeniem, mimo że uzasadnionym, jest też to, że w swoich 
badaniach bazowałyśmy na ochotnikach i użytkownikach Internetu. W związku z tym 
nie dotarłyśmy z badaniami do wielu osób w okresie późnej dorosłości. Można też 
przypuszczać, iż osoby o ponadprzeciętnym nasileniu zaburzeń zdrowia psychicznego 
(np. depresji) nie wzięły udziału w badaniach, bo poziom obniżonego nastroju i zmę-
czenia był zbyt duży, by podjąć się tego obciążającego poznawczo zadania. Zapewne 
były też osoby, które nie postrzegają tematu pandemii jako ważnego problemu i mają 
krytyczny stosunek do badań na ten temat. Miało to swoje odzwierciedlenie w komen-
tarzach pod postem z linkiem do badań na portalu społecznościowym Facebook. 
Prawdopodobnie te osoby nie decydowały się na wzięcie udziału w badaniach. 
Interesujące byłoby dotarcie w kolejnych badaniach także do tych dwóch grup, aby 
uzyskać pełniejszy obraz różnych reakcji na pandemię i percepcji najtrudniejszych 
momentów. 
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Wybrane psychologiczne konsekwencje doświadczania trudnych momentów 
pandemii COVID-19 w retrospekcyjnej ocenie Polek i Polaków 

Streszczenie 
Celem prezentowanych badań własnych było określenie psychologicznych konsekwencji doświadczania 
pandemii koronawirusa COVID-19 w Polsce. Wśród psychologicznych konsekwencji uwzględniono 
zmiany w obszarze zdrowia psychicznego (objawy lękowe i depresyjne, myśli rezygnacyjne i samobójcze) 
oraz w zakresie dobrostanu. W retrospekcyjnych badaniach uczestniczyło 499 dorosłych osób. Zastoso-
wano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz Ogólnego Zdrowia (GHQ-30) Davida Goldberga, 
Skróconą Wersję Ankiety Oceniającej Jakość Życia (WHOQOL-BREF) oraz Skróconą wersję Skali HASS 
II do oceny nasilenia myśli i zachowań samobójczych. Instrukcje kwestionariuszy dla osób badanych zmo-
dyfikowano w taki sposób, aby uzyskać informacje w odniesieniu do trzech momentów czasowych: przed 
pandemią, w najtrudniejszym dla osób momencie pandemii, w ciągu ostatnich dwóch tygodni (styczeń/luty 
2021). Aby wyodrębnić najważniejsze dla uczestników badań sytuacje trudne związane z pandemią, 
przeprowadzono analizę jakościową. Jako najtrudniejsze momenty został wskazany początek pandemii 
(marzec-kwiecień 2020 roku) oraz grudzień 2020 roku/styczeń 2021 roku. Do najczęstszych uzasadnień 
dla wyboru najtrudniejszego momentu należą: nagła sytuacja wymagająca adaptacji – początek pandemii 
(23% osób), izolacja i samotność w trakcie pandemii (15% osób), obostrzenia związane z pandemią (12% 
osób), problemy zdrowotne własne/bliskich lub śmierć bliskich (11% osób). Niewielu Polaków (około 
25%) po 10 miesiącach trwania pandemii powróciło do kondycji psychicznej sprzed pandemii. Dlatego tak 
ważne jest wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych utrzymywaniem się tych skutków. 
Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, zdrowie psychiczne, dobrostan, myśli rezygnacyjne/samobójcze, 
trudne momenty w pandemii 

Selected psychological consequences of experiencing difficult moments of the 

COVID-19 pandemic in the retrospective assessment of Poles 

Abstract 
The purpose of this presented research was to determine the psychological consequences of experiencing 
the COVID-19 coronavirus pandemic in Poland. We focused on changes in mental health (anxiety and 
depressive symptoms, morbid thoughts, and suicidal ideation), and in well-being. Our retrospective study 
included 499 adults. We employed the following research tools: the General Health Questionnaire (GHQ-
30) by David Goldberg, the shortened version of the WHO Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-
BREF), and the abridged version of the HASS II Scale to assess the severity of suicidal ideations and 
behaviors. The questionnaires instructions for the subjects were modified to obtain information for three 
specific periods: before the pandemic, at the most difficult moment of the pandemic for individuals, and in 
the last two weeks (January/February 2021). A qualitative analysis was carried out to identify crucial most 
difficult pandemic-related difficult situations for the study participants. The beginning of the pandemic 
(March-April 2020) and December 2020/January 2021 were indicated as the most difficult moments. The 
most common justifications for choosing the most difficult moment include: sudden situation requiring 
adaptation – the beginning of the pandemic (23% of people), isolation and loneliness during the pandemic 
(15% of people), restrictions related to the pandemic (12% of people), health problems of yourself and 
your loved ones or death of relatives (11% of people). Few Polish women and men (about 25% of people) 
returned to their pre-pandemic mental condition after 10 months of the pandemic. That is why psycho-
logical support for people at risk of persistence of these effects is so important. 
Keywords: COVID-19 pandemic, mental health, well-being, suicidal thoughts, difficult moments in the 
pandemic 
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Odpowiedzialność za błąd medyczny  

w dobie pandemii SARS-CoV-2 

1. Wprowadzenie 

Na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, że w tej doktrynie nie została wypra-

cowana definicja legalna błędu medycznego, a ponadto w polskim systemie prawnym 

pacjent nie ma swojego statusu w relacji z podmiotem leczniczym na podstawie art. 3 

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Autorzy w swoich 

opracowaniach posługują się zamiennie zwrotami: „błąd w sztuce medycznej”, „błąd 

lekarski”, „błąd w sztuce lekarskiej” albo „błąd wiedzy medycznej” [1], natomiast polski 

ustawodawca definiuje pacjenta jako osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń 

zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot 

udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny [2]. Już 

na pierwszy rzut oka widać, po pierwszą lukę konstrukcyjną w systemie między ustawą 

o prawach konsumenta a ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; po 

drugie, że powyższe zwroty dotyczące błędu medycznego są nieostre, ponieważ po-

chodzą z języka potocznego – odnoszą się do działania medyków, niezgodnego ze sztuką 

i wiedzą medyczną. Ze względu na scharakteryzowaną wyżej nieostrość przedsta-

wiciele doktryny wszelako definiują błąd medyczny, przykładowo A. Liszewska 

definiuje błąd w sztuce medycznej jako naruszenie przez lekarza obowiązujących go 

w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępo-

wania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które 

na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności, 

L. Wachholz natomiast podejmuje, że błędem w sztuce medycznej jest nieumyślne 

uszkodzenie ciała lub pozbawienie życia chorego (…) wskutek nieświadomości zasad 

sztuki lub zaniedbania, że błąd tylko wtedy może być uznany za karygodny, jeżeli był 

widoczny, jeżeli można go było uniknąć przez stosowanie zwykłych a nie nadzwy-

czajnych wiadomości lub zręczności [2, s. 22], jeszcze inaczej błąd medyczny definiuje 

B. Popielski. Jego zdaniem jest to postępowanie wbrew powszechnie uznanym zasadom 

wiedzy lekarskiej w szkodliwym dla chorego działaniu lub zaniechaniu, którego można 

było uniknąć stosując się do zasad odpowiadających stanowi wiedzy lekarskiej [3]. 

Chociaż każda z trzech przytoczonych definicji jest treściowo zupełnie inna, to wszystkie 

zmierzają do niezgodnego ze sztuką medyczną działania medyka, które interpretując 

art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej: 

ZawLekU), stanowią przesłanki popełnienia błędu medycznego. Zestawienie powyż-

szych definicji z art. 4 ZawLekU stanowi, że w przypadku naruszenia tego przepisu 

lekarz lub lekarz dentysta, albo też inne osoby wykonujące inne zawody medyczne, 

o których stanowią odrębne przepisy ustaw odnoszących się do konkretnych zawodów 

medycznych, mogą ponieść różnego rodzaju odpowiedzialność.  

                                                                   
1 Uniwersytet Szczeciński. 
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Zarówno w praktyce zawodowej medyków, jak i w jurysprudencji prawniczej oraz 

w orzecznictwie wyróżnia się wiele typów błędów medycznych: diagnostycznych, 

terapeutycznych, technicznych, organizacyjnych
2
, przedoperacyjnych, operacyjnych 

i pooperacyjnych. Wszystkie te typy błędów zależą od okoliczności, w których kon-

kretny błąd został popełniony. Przykładowo i praktycznie błąd diagnostyczny polega 

na nieprawidłowym rozpoznaniu przez lekarza choroby, na którą cierpi pacjent
3
. 

Wyróżnia się w tym przypadku 3 rodzaje tego błędu: pozytywny, kiedy lekarz rozpozna 

u pacjenta chorobę, a w rzeczywistości jest on zdrowy, negatywny, gdy medyk 

stwierdzi brak chorób u pacjenta – pacjent w rzeczywistości jest chory oraz mieszany – 

jest to taka sytuacja, w której lekarz diagnozuje inną chorobę niż tę, na którą faktycznie 

cierpi pacjent. Typowym orzeczeniem, które dotyczy błędu diagnostycznego jest 

wyrok Sądu Najwyższego (dalej: SN) z dnia 24 lutego 2005 r., w którym SN uchylił 

zaskarżony wyrok oraz zmieniony nim wyrok Sądu Rejonowego, który przekazał 

sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji. Przedmiotem 

rozpatrywanej sprawy było przestępstwo z art. 160 ⸹ 2 i 3 w zbiegu z art. 157 ⸹ 1 i 3 

w związku z art. 11 ⸹ 2 Kodeksu karnego (dalej: KK). Jak wynika z uzasadnienia SN, 

krzywda pacjentki wynikała z mieszanego błędu diagnostycznego pozwanej radiolog. 

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu stwierdził obrazę art. 2 KK, który stanowi 

o przesłankach odpowiedzialności karnej [4]. Podciągając stan faktyczny pod ten 

przepis można z łatwością stwierdzić, że Sąd Najwyższy w tamtym czasie miał rację, 

tym bardziej, że jest przepis ogólny KK. 

W obecnym stanie prawnym art. 2 KK nie miałby zastosowania w powyższej 

sprawie, gdyby szkoda pacjentki powstała w przypadku rozpoznania u niej zakażenia 

koronawirusem, a medyk działałby w szczególnych okolicznościach – wtedy orze-

czenie SN byłoby niezgodne z prawem ze względu na wyłączenie z odpowie-

dzialności karnej zarówno art. 157 ⸹ 3, jak i art.160 ⸹ 3 KK na podstawie art. 24 ustawy 

z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdzia-

łaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustanowienie 

takiego przepisu ze względu na czas pandemii z pewnością jest uzasadnione ze 

względu na aktualny stan systemu ochrony zdrowia, co nie znaczy, że uniemożliwia on 

pacjentom dochodzenia roszczeń zadośćuczynieniowych w przypadku wyrządzenia 

pacjentowi szkody niematerialnej w innych formach prawnie dopuszczalnych. 

2. Prawa pacjenta w okresie pandemii SARS-CoV-2 

Ze względu na pojawienie się na kontynencie europejskim pandemii koronawirusa 

14.07.2020 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła sprawozdanie wzywające do „nie-

zależności” zdrowia w Europie poprzez zabezpieczenie dostaw, przywrócenie lokalnej 

produkcji leków i zapewnienie lepszej koordynacji krajowych strategii zdrowotnych 

w UE, natomiast rewizja strategii UE w zakresie zdrowia publicznego po COVID-19 

stanowiła jeden z kluczowych przedmiotów posiedzenia plenarnego Parlamentu 

Europejskiego w dniach 8-10.07.2020 roku [5].  

                                                                   
2 W tym samym miejscu. 
3 W tym samym miejscu. 
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Mimo, że z powodu obecnego stanu pandemii prawa pacjentów zostały ograniczone 

w zakresie obejmującym dostęp do informacji medycznej, dostępność lekarstw, opiekę 

diagnostyczną czy leczenie inwazyjne, to i tak na terenie całej Unii Europejskiej 

obowiązuje Europejska Karta Praw Pacjenta (dalej: EKPP) zapewniająca równość 

dostępu do leczenia, wyrażając wartości każdego życia, godności człowieka i niedo-

puszczalność wprowadzenia domniemania co do ich wartościowania. Ponadto EKPP 

gwarantuje każdemu obywatelowi europejskiemu: prawo do profilaktyki, prawo dostępu 

do opieki medycznej, a także równy dostęp do świadczeń zdrowotny niezależnie od 

statusu majątkowego każdego pacjenta i nie dyskryminowania go ze względu na jego 

miejsce zamieszkania [5]. Biorąc pod analizę przepisy polskiej Ustawy Zasadniczej 

dotyczące źródeł prawa, stwierdza się, że przepisy EKPP mają pierwszeństwo przed 

wewnątrzkrajowymi aktami normatywnymi, co jest widoczne w praktyce w placów-

kach medycznych – nie jest zakazane prawo pacjenta do udzielenia świadczeń zdrowot-

nych, jeżeli choruje on na inną chorobę niż koronawirus, nadto w dobie pandemii 

polskiemu systemowi ochrony zdrowia pomaga strategia e-zdrowie. 

Poza EKPP Polska jest związana także Międzynarodowym Paktem Praw Obywa-

telskich i Politycznych z 19.12.1966 r., Konwencją o ochronie praw człowieka i pod-

stawowych wolności z 1950 r. oraz Kartą Praw Pacjenta z 2002 r., do których również 

stosuje się art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP). Powracając do 

EKPP, należy zwrócić uwagę na to, że polski ustawodawca przewidział w ustawie 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: 

PrPacjRPPU) sytuację ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń 

zdrowotnych, nie precyzując do jakich kryteriów należy odnieść to pojęcie, jedno-

cześnie stanowiąc, że pacjentowi przysługuje oparta na kryteriach medycznych 

procedura ustalająca kolejność dostępu do tych świadczeń [5]. Powołując się na treść 

przepisu prawnego zawartego w art. 5 niniejszej ustawy, wnioskuje się, że wybór 

pacjenta, któremu w pierwszej kolejności należy pomóc jest zależny od okoliczności, 

w których należy udzielić mu świadczenia zdrowotnego – jeżeli jeden pacjent jest 

leczony ambulatoryjnie, a drugi został zakażony wirusem, oczywiste jest, że najpierw 

trzeba pomóc pacjentowi zakażonemu, natomiast jeśli jeden pacjent jest zakażony 

i wymaga leczenia respiratorem albo tlenem, a drugi uległ wypadkowi komunikacyj-

nemu, to trudno jest zdecydować, któremu pacjentowi pomóc w pierwszej kolejności. 

Wtedy w placówce medycznej wymagana jest zwiększona liczba medyków, ponieważ 

taka decyzja jest decyzją moralną wychodzącą poza ramy medyczne. 

Praktycznie w czasach pandemii ograniczono prawa pacjenta do zachowania tajem-

nicy lekarskiej (obecnie lekarz jest zwolniony z tajemnicy zawodowej i ma obowiązek 

zgłoszenia każdego przypadku, gdy stwierdzi zachorowanie na COVID-19 lub ma 

podejrzenie o wystąpieniu zachorowania), zabrano pacjentom prawo do opieki bliskich 

w czasie choroby, o którym mowa w art.19 Kodeksu etyki lekarskiej (dalej: KEL), 

a także prawo wyrażenia zgody na diagnostykę [5]. Przedstawione ograniczenia są uza-

sadnione stanem pandemicznym w kraju, jednakże sprzeczne ze zdaniem D. Kar-

kowskiej. Zdaniem przedstawicielki doktryny art. 5 PrPacjRPPU stanowi o ograniczeniu, 

a nie pozbawieniu pacjenta jego praw [6], czemu przeczy pozbawienie pacjenta opieki 

bliskich w czasie choroby i wyrażenia zgody diagnostykę. Ponadto zarówno z doktryny, 

jak i z treści komentowanego przepisu można wywnioskować, że wynikająca z niego 
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norma nie jest egalitarna – realizować ją mogą jedynie kierownik lub upoważniony 

przez niego lekarz podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przypadku 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust.1, także ze względu na 

możliwości organizacyjne podmiotu [7]. 

3. Prawa i obowiązki lekarzy w okresie pandemii SARS-CoV-2 

Pojawienie się w Polsce w marcu 2020 roku pandemii koronawirusa spowodowało, 

że medykom przysługuje zwiększona ochrona prawna, jednakże mają oni także 

znacznie szerszy zakres obowiązków związanych z opieką nad pacjentami. Mimo 

pandemii, wszystkich medyków dalszym ciągu wiąże umowa o pracę albo umowa 

cywilnoprawna zawarta z podmiotem leczniczym, na podstawie której lekarz wykonuje 

swój zawód – nie zmieniają one swojego charakteru, zatem nie są automatycznie 

zawieszane, czy też modyfikowane, w związku z czym przepisy Kodeksu pracy (dalej: 

KP) znajdują swoje zastosowanie także w czasie pandemii. Wyjątkiem od innych 

branż jest fakt, iż lekarze nie mogą korzystać z dobrodziejstwa art. 210 KP, a więc nie 

mogą powstrzymywać się od wykonywania pracy ze względu na zagrożenie dla 

zdrowia [8]. Wynika to z charakteru zawodów medycznych, które wszystkie polegają 

na ratowaniu, podtrzymywaniu i poprawianiu zdrowia i życia pacjentów. Realizacja 

normy prawnej wyinterpretowanej z komentowanego przepisu byłaby sprzeczna 

z charakterem pracy medyków. 

W okresie pandemii SARS-CoV-2 lekarze i lekarze dentyści mają prawo udzielać 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośred-

nictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą mini-

strowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia, zwanych dalej „teleporadą” [9]. Przepis ten odnosi się do sytuacji, 

kiedy ambulatoryjna „wizyta lekarska” odbywa się za pośrednictwem łączy interne-

towych lub przez telefon – jest ona finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

(dalej: NFZ) ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 

budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia [10]. Zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, tele-

poradą w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) obejmuje się m.in.: 

sposób ustalenia terminu teleporady, sposób nawiązania kontaktu między świadczenio-

dawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia, 

a także sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym 

terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest 

obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w od-

stępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia teleporady. Natomiast od niedawna 

kontakt z pacjentem jest bezpośredni, gdy pacjent nie wyrazi zgody na teleporadę, przy 

wystawieniu przez lekarza lub pielęgniarkę albo położną recepty w celu dalszej konty-

nuacji terapii wskazanym wyrobem medycznym, podczas pierwszej wizyty realizowanej 

przez lekarza, pielęgniarkę albo położną, wskazanych w deklaracji wyboru, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdro-
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wotnej, w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia 

lub zmiany objawów, w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej lub dzieciom 

do 6. roku życia z wyjątkiem porad kontrolnych w trakcie leczenia, ustalonego 

w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez fizykalnego 

badania pacjenta. Z powyższego katalogu wyłączona jest sytuacja, kiedy po uzyskaniu 

dodatniego wyniku testu covidovego lekarz kieruje pacjenta do odbycia izolacji, 

izolacji w warunkach domowych albo do szpitala. Jeżeli jest to niezbędne oraz gdy 

u pacjenta w warunkach izolacji domowej pojawiły objawy COVID-19 lekarz POZ 

informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz 

o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania 

[11]. Analizując przytoczone przepisy aktów wykonawczych Ministra Zdrowia, można 

z łatwością stwierdzić, że służą one zminimalizowaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, 

jednakże tegoroczne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 

2020 r. wyraźnie wskazuje jak ogromne jest zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne 

dotyczące także innych chorób niż COVID-19. Świadcząc teleporady zarówno lekarz, 

jak i lekarz dentysta, mają obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w postaci 

karty teleporady, która składa się z: oznaczenia pacjenta, jego imienia i nazwiska, 

numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL w karcie widnieje seria i numer 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), daty urodzenia i płci, jeżeli numer 

PESEL nie został nadany, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz 

numeru telefonu do kontaktu, a także oznaczenia osoby udzielającej teleporady, w tym 

imienia i nazwiska medyka, tytułu zawodowego i numeru prawa wykonywania zawodu 

oraz informacji dotyczących stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego 

i leczniczego, która zawiera rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego, zalecenia, 

informacje o wystawionych zaświadczeniach, receptach lub skierowaniach oraz inne 

informacje istotne dla procesu leczenia [11]. Powołując się na ustawę z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia można, wnioskować, 

że obowiązek prowadzenia karty teleporady jest odzwierciedleniem elektronicznej 

dokumentacji medycznej, której celem jest zmniejszenie administrowania i ułatwienie 

komunikowania się między podmiotami leczniczymi, czego skutkiem ma być szybsze 

udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego. 

Ciekawy i wpływający na stan systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest obowiązek 

wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładany 

przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia obowiązek na jednostki 

samorządy terytorialnego (dalej: jst) lub podmioty lecznicze. Zgodnie z ustępem 2. 

komentowanego artykułu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych powyższy obowiązek 

może być nałożony bezpośrednio przez Ministra Zdrowia na podmioty lecznicze 

będące spółkami kapitałowymi, w których jedynym albo większościowym udziałowcem 

albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub uczelnia medyczna w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, samo-

dzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową albo 

instytutem badawczym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych [11]. W komentowanej ustawie jest jeszcze szereg innych 
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przepisów kompetencyjnych nakładanych przez organy administracji publicznej na 

podmioty lecznicze, do których adresowany jest dany przepis. Zobligowywanie pod-

miotów leczniczych do zrealizowania ustawowych obowiązków powoduje, że w ich 

imieniu obowiązek wykonują lekarze, co powoduje przeciążenie systemu opieki zdro-

wotnej, co mimo jej informatyzacji i tak utrudnia dostęp do świadczeń medycznych 

z  innych powodów niż COVID-19. 

Również interesującym i zasługującym na analizę doktrynalną jest przepis zawarty 

w art. 21 c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; zawiera on katalog zawodów medycznych zobli-

gowanych do podania szczepionki przeciwko zakażeniu COVID-19. Jak wynika 

z treści tego przepisu, medykami uprawnionymi do podawania iniekcji ochronnej 

przed wirusem SARS-CoV-2 są nie tylko pielęgniarki, ale także masa innych zawodów 

medycznych [12], czego nie było w przypadku szczepień ochronnych przed innymi 

chorobami zakaźnymi. Na takie rozwiązanie ustawodawcy można spojrzeć dwojako: 

z jednej strony jest to uzasadnione rozwojem pandemii na szeroką skalę geograficzną 

na tle świata, jednakże utrudnia, a czasami nawet uniemożliwia, pacjentom chorującym 

na inne schorzenia skorzystania ze świadczenia zdrowotnego u specjalisty, co pogarsza 

jego stan zdrowia, a czasem doprowadza do śmierci (np. w przypadku nowotworów). 

Kumulując powyższe rozważania stwierdza się, że prawa przysługujące pacjentom 

na podstawie ustawy PrPacjRPPU z powodu pandemii SARS-CoV-2 zostały znacząco 

zawężone, natomiast obowiązki podmiotów leczniczych zostały bardzo szeroko 

(i w dalszym ciągu są) rozszerzone. Takie zawężenie praw jednej strony i rozszerzenie 

obowiązków drugiej może powodować naruszenie art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, na podstawie którego lekarz musi udzielić 

pomocy pacjentowi w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowo-

dować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki [13] – lekarz 

zgodnie ze swoją etyką zawodową nie może wybrać między pacjentem przywiezionym 

bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym, a pacjentem zakażonym wirusem SARS-

CoV-2. W konsekwencji wnioskuje się, że powyższa sprzeczność normatywna będzie 

rodzić wiele sporów prawnych w relacji pacjent-lekarz. 

4. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych 

Mimo obecności w Polsce pandemii wirusa SARS-CoV-2 pozostają w mocy wszy-

stkie rodzaje odpowiedzialności za błąd medyczny. Odpowiedzialność cywilna jest 

tylko jednym z trzech rodzajów odpowiedzialności za niepożądane zdarzenie medyczne, 

a art. 4 ZawLekU stanowi charakter wzorca tego, jak ma się zachować osoba fizyczna 

wykonująca zawód medyczny w stosunku do pacjenta. W prawie medycznym istnieje 

także odpowiedzialność zawodowa i karna za krzywdę wyrządzoną pacjentowi. 

Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej w prawie medycznym można po-

dzielić na dwie grupy: grupę generalną, której fundamentem jest art. 4 PrPacjRPU 

w zw. z art. 448 KC oraz grupę zależną od stosunku prawnego, na podstawie którego 

medyk wykonuje swoją pracę. W przypadku grupy generalnej pacjent ma prawo doma-

gać się zadośćuczynienia od podmiotu leczniczego na zasadzie ryzyka albo zgodnie 

z ustępem 2. tego artykułu uprawnieni są małżonek, krewni i powinowaci w linii prostej 

do drugiego stopnia. Osoby te mogą domagać się sumy pieniężnej na wskazany cel 
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społeczny za naruszenie przez podmiot leczniczy lub jego organ prawa do godnego 

umierania członka swojej rodziny. Jeżeli powód korzysta z tej metody, ciąży na nim 

obowiązek udowodnienia zdarzenia, adekwatnego (normalnego) związku przyczynowo-

skutkowego i szkody. Ponadto ze względu na fakt, że powyższe przepisy uprawniają 

do pozwania podmiotu leczniczego jako placówki medycznej, podmiot musi udo-

wodnić przed sądem także winę medyka, który pracując w pozwanej medycznej 

jednostce organizacyjnej i udzielając pacjentowi świadczenia leczniczego, wyrządził 

mu szkodę. Analiza ta pozwala na stwierdzenie, że w procesie między poszkodo-

wanym pacjentem albo jego małżonkiem, krewnymi lub powinowatymi, a podmiotem 

leczniczym zastosowanie znajdują zasady postępowania cywilnego o czyny niedozwo-

lone, zatem jest to odpowiedzialność ex delicto. Przy umowie o pracę natomiast 

zastosowanie znajdują także przepisy KP dotyczące odpowiedzialności materialnej 

pracowników. Odpowiedzialność ta jest wyłączona na podstawie art. 120 KP, zgodnie 

z którym w razie wyrządzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez niego 

obowiązków pracowniczych, szkody osobie trzeciej, zobowiązany jest wyłącznie 

pracodawca. Oznacza to, że odpowiedzialności za wyrządzoną pacjentowi szkodę nie 

ponosi pracownik placówki, lecz podmiot leczniczy będący jednostką organizacyjną. 

Odpowiedzialność cywilna wygląda tak samo, kiedy osoba fizyczna pracuje w pla-

cówce medycznej na kontrakcie lub udziela świadczenia zdrowotnego prywatnie, 

chyba że ma podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych danego 

rodzaju. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umowy 

zlecenia; w przypadku kontraktu zarówno lekarz, jak i pielęgniarka traktowani są jako 

podwykonawcy podmiotu leczniczego, co oznacza brak odpowiedzialności kontrak-

towej, w związku z czym dłużnikiem pacjenta staje się placówka medyczna, w której 

udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent uzyskał świadczenia 

w ramach prywatnej praktyki zawodowej, a osoba wykonująca zawód medyczny miała 

zawartą umowę z NFZ na ten rodzaj świadczeń, wtedy pacjent może domagać się 

spełnienia roszczenia na zasadach ogólnych KC od NFZ. Przepisy Kodeksu cywilnego 

znajdują również zastosowanie w prawie medycznym, kiedy odpowiedzialność jest  

grupowa, w sytuacji grupowego udzielania świadczenia zdrowotnego w ramach spółki 

cywilnej lub handlowej, wtedy realizowane są normy wyinferowane z przepisów 

dotyczących zobowiązań solidarnych, kiedy jedynym wierzycielem zobowiązania jest 

poszkodowany pacjenta, a dłużnikami medycy, którzy wyrządzili pacjentowi szkodę. 

Do wszystkich powyższych roszczeń bieg przedawnienia wynosi 3 lata, ale nie może 

wykraczać poza okres dziesięcioletni od chwili, gdy wystąpiło zdarzenie wyrządzające 

szkodę [14]. Taki termin biegu przedawnienia, ustanowiony przez ustawodawcę, jest 

bardzo korzystny dla poszkodowanego, ponieważ nie biegnie on od momentu wyrzą-

dzenia szkody, ale od dnia, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie [15]. 

Powyżej opisane rodzaje odpowiedzialności cywilnej uwidaczniają nie tylko, jak wiele 

możliwości dochodzenia roszczeń daje osobie poszkodowanej ustawodawca, ale także 

pokazują brak przedmiotowej regulacji w systemie prawa, co uniemożliwia pacjentowi 

dostęp do adekwatnych instrumentów prawnych, w związku z czym pacjent „posługuje” 

się tylko tymi instytucjami, które obecnie obowiązują, a to nie daje mu gwarancji 

wygrania procesu w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego. 
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Istotnym i ciekawym rodzajem odpowiedzialności w prawie medycznym jest 

odpowiedzialność zawodowa. Stosuje się do niej ustawę z dnia z dnia 18 lipca 1950 r. 

o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia oraz ustawę 

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (dalej: IzbLekU). Zgodnie z drugim aktem 

prawnym, stronami toczącego się postępowania przed izbą lekarską są: pokrzywdzony 

oraz lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub obwiniony, a także rzecznik odpowie-

dzialności zawodowej; ponadto postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania 

dyscyplinarnego dotyczącego tego samego czynu. Postępowania przed izbą lekarską 

nie można wszcząć, jeżeli popełnienie przewinienia zawodowego nie zostało udowod-

nione i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego [16], postępowanie 

przed sądem lekarskim jest jawne. Jawność wyłącza się, jeżeli zaistnieją wymienione 

w ustawie przesłanki, a orzeczenie sądu lekarskiego nie jest prawomocne, co oznacza, 

że przysługuje od niego odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia [14]. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 

zawodowej lekarzy może być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego 

lub dyscyplinarnego, o ile ich wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postę-

powaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy [16], co oznacza, że 

orzeczenie innego organu jest wiążące dla izby lekarskiej, ale postępowania te nie 

powinny toczyć się jednocześnie. Przepis ten jest odmienny od art. 11 Kodeksu postępo-

wania cywilnego, który stanowi o mocy wiążącej wyroku sądu karnego dla sądu cy-

wilnego. Zgodnie z tym przepisem ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawo-

mocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępo-

waniu cywilnym. Analizując treść tego przepisu i w świetle doktryny między sprawą 

cywilną i karną musi zachodzić relacja tego typu, że czyn w sferze karnej wywołuje 

jednocześnie skutki w prawa cywilnego o szerokim znaczeniu [17]. 

Powyższe rozważania stanowią grunt do stwierdzenie, że w prawie medycznym 

zastosowanie znajduje nie tylko prawo cywilne, ale także prawo karne. Wśród katalogu 

przestępstw w Kodeksie karnym (dalej: KK) wyróżnia się przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu oraz wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta [17, s. 161]. Tak naprawdę 

to ostatnie przestępstwo o charakterze powszechnym można uznać jako fundament 

prawa pacjenta do samostanowienia o sobie i w świetle doktryny prawa karnego 

nawiązuje ona do prawa cywilnego uważając, że problem zgody pacjenta, jako dylemat 

aksjologiczny, jest dylematem prawa i medycyny [18]. Norma sankcjonowana wyinter-

pretowana z art. 192 KK wprost wymienia przesłankę popełnienia czynu zabronio-

nego. Na gruncie prawa cywilnego stanowi ona oświadczenie woli człowieka, co 

w świetle prawa medycznego zespala obie gałęzie prawa na korzyść pacjenta. Inną 

równie interesującą normą sankcjonowaną KK w świetle prawa medycznego jest art. 

156, który wymienia trzy kwalifikacje czynu zabronionego w postaci ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu. Pierwsza z nich kolumnowo wymienia skutki takiego uszczerb-

ku, sankcjonując popełnienie takiego przestępstwa karą nie krótszą od lat trzech, druga 

zwraca uwagę na nieumyślność, karząc pozbawieniem wolności do lat 3, natomiast 

trzecia kwalifikacja jest najsurowsza ze względu na ujęcie w sobie skutku ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu w postaci śmierci człowieka. Ze względu na swoje podłoże 

medyczne powyższe przestępstwo znalazło swoje miejsce także w wyliczeniu wierszo-
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wym w art. 240 KK stanowiącym o czynie zabronionym, polegającym na niezawia-

domieniu odpowiednich organów ścigania o przestępstwie, za co grozi kara pozbawienia 

wolności do lat 3. Bacząc na niejednokrotną kwalifikację czynu zabronionego określo-

nego w art. 156 KK i jego umiejscowienie w art. 240, można stwierdzić, że polski 

ustawodawca ma na celu ochronę zdrowia i życia jednostki, także gdy krzywda stała 

się w podmiocie leczniczym lub została wyrządzona przez jego organ, który – tak 

samo jak każdy inny obywatel – ma obowiązek powiadomić organy ścigania o takim 

przestępstwie. 

5. Odpowiedzialność w dobie pandemii SARS-CoV-2 

Ze względu na rozwijającą się jesienią ubiegłego roku w Polsce drugą falą korona-

wirusa, odpowiedzialność karna medyków za błędy medyczne została pod pewnymi 

warunkami ograniczona. Polski ustawodawca ustanowił ustawę o zmianie niektórych 

ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-

pieniem COVID19. Ten akt normatywny zawiera w sobie tzw. klauzulę dobrego 

Samarytanina, której celem jest zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności 

karnej za niektóre przestępstwa popełnione w czasie walki z pandemią. Powyższe 

zwolnienie dotyczy: nieumyślnego spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu, średniego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności 

narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni, a także narażenia 

na niebezpieczeństwo. Zacytowany przepis ustawy znajduje zastosowanie tylko wtedy, 

gdy: popełnia go osoba wykonująca zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, 

pielęgniarka lub pielęgniarz, położna, fizjoterapeuta, felczer, ratownik medyczny oraz 

osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z 5.12.2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), którekolwiek 

z wymienionych przestępstw było popełnione nieumyślnie, a jego popełnienie wiązało 

się z sytuacją zaistniałą w okresie pandemii COVID-19 [19]. Biorąc pod uwagę 

ówczesną i obecną sytuację covidową w kraju, można stwierdzić, że komentowany 

przepis ma na celu zachowanie możliwie jak największej liczby personelu medycznego 

w stanie czynnym zawodowo na okres pandemii, ponieważ aktywności zawodowej 

może pozbawić nie tylko choroba, ale także orzeczenia pozbawiające prawa wykony-

wania zawodu z powodu naruszenia zasad konkretnej etyki zawodowej. Ponadto 

analizując „młody” przepis bardzo łatwo jest wywnioskować, że zwalnia on osoby 

wykonujące zawody medyczne tylko z odpowiedzialności karnej, natomiast nie 

zwalnia z odpowiedzialność cywilnej. Mimo obowiązywania powyższego przepisu 

dochodzenie odpowiedzialności cywilnej przez pacjenta lub przez rodzinę pacjenta, 

który z różnych powód zmarł jest nadal możliwe. W świetle aktualnej sytuacji 

z powodu braku odpowiednich przepisów nie jest możliwe w postępowaniu cywilnym 

dochodzenie roszczenia od Skarbu Państwa za zamieszanie w systemie ochrony 

zdrowia, wskutek którego pacjent ucierpiał. Możliwe jest jedynie dochodzenie roszczenia 

o zapłatę odpowiedniej sumy odszkodowania lub zadośćuczynienia od szpitala na 

zasadzie ryzyka i w oparciu o zawartą z ubezpieczycielem umowę odpowiedzialności 

cywilnej, którą szpital (jako strona ubezpieczająca) zawarł przez udowodnienia winy 

medyka. 
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6. Wnioski 

Omawiany, w kontekście tematu przedmiotowego artykułu, stan prawny prawa 

medycznego, uwidacznia zarówno elementarne braki w ustawodawstwie tej dziedziny 

życia społecznego, jak i fakt, że zestawiając ze sobą przepisy ustaw covidowych 

w świetle ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z prze-

pisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

znacząco ograniczają pacjentowi jego prawa i powodują naruszenia przepisów ustawy 

lekarskiej, co ma wpływ na relację pacjent–lekarz i może powodować spory sądowe. 

Realizacją tego typu sporu jest orzeczenie Sądu Najwyższego, który powołał się na 

obowiązujący stan prawny celem uzupełnienia luki konstrukcyjnej. W tym wyroku Sąd 

Najwyższy zestawia ze sobą stan faktyczny w szpitalu (zgodny z wymaganiami NFZ) 

w momencie śmierci pacjenta z opinią pracujących w tej placówce lekarzy, którą Sąd 

sam nie uznaje za opinię właściwą w świetle art. 278 Kodeksu postępowania cywilnego 

(dalej: KPC) [20]. Powołując się na pogląd doktryny dotyczący powyższego przepisu 

KPC (opinia biegłych, czyli osób posiadających wiadomości specjalne jest nieoba-

lalna) [21], Sąd błędnie uzasadnia swoją sentencję, twierdząc, że pacjent zmarł, 

ponieważ w wyniku powypadkowego urazu płuc miał małe szanse na przeżycie. Przy-

toczone orzeczenie Sądu Najwyższego pokazuje jak duża jest luka prawna w systemie 

ochrony zdrowia w relacji podmiot leczniczy–pacjent i chociaż Sąd III instancji, jako 

sąd prawa, a nie sąd faktu prawidłowo orzekł o przekazaniu przedmiotowej sprawy do 

ponownego rozpoznania przez Sąd II instancji, to i tak sąd apelacyjny prowadzi 

postępowanie ad casum, co oznacza, że może on dopuścić nowe fakty i dowody, jeśli 

przyczyni się to do sprawiedliwego orzeczenia i nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu 

sprawy [22]. 

Konkludując powyższe rozważania, należałoby stwierdzić, że nawet wielość 

możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podmioty lecznicze za zdarzenia me-

dyczne jest niewystarczająca, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. Po pierwsze 

dlatego, że w zakresie przedmiotowej dziedziny życia społecznego nadal brak jest 

prawidłowej regulacji prawnej, a system ochrony zdrowia jest nieuporządkowany, po 

drugie klauzula dobrego Samarytanina zwalnia medyków tylko z odpowiedzialności 

karnej, ale nie z cywilnej, co nie pozbawia pacjentów dochodzenia roszczeń na pod-

stawie art. 4 PrPacjRPU w związku z art. 448 KC, po trzecie obecnie w czasach 

pandemii nie można pozwać Skarbu Państwa za niemożność przyjęcia do szpitala 

pacjenta z koronawirusem z powodu braku miejsc w placówce zdrowotnej. W takiej 

sytuacji pozwać można do odpowiedzialności cywilnej tylko szpital. Takie elementarne 

braki i chaos w systemie są efektem zaniechań i wydawania bezustawowych rozporzą-

dzeń przez organy prawodawcze bez wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwy-

czajnych – ani stanu klęski, ani stanu wyjątkowego. 
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Streszczenie 

Napisania artykułu podjęto się ze względu brak dokładnej regulacji prawnej dotyczącej relacji między 

podmiotem leczniczym, nieusystematyzowany odpowiednio system ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz obecną sytuację w kraju związaną z pandemią koronawirusa. Celem pracy jest ukazanie 

odpowiedzialności podmiotów leczniczych w czasach pandemii. Korzystając z poglądów doktryny i aktów 

prawnych związanych ze stanem pandemii, ukazano zwężenie normatywnych praw pacjenta kosztem 

rozszerzenia obowiązków podmiotów leczniczych na potrzeby pandemii. Z powyższej analizy wynika, że 
zarówno nieusystematyzowany system ochrony praw pacjenta, jak i przepisy ustanowione w związku 

z COVID-19, mimo pozostających w mocy rodzajów odpowiedzialności podmiotów leczniczych za błąd 

medyczny i realizowanej przez nie strategii e-zdrowie i tak pozostawiają wiele do życzenia, a zatem 

wymagają znacznie dogłębniejszego uregulowania prawnego. Dla ulepszenia obecnej sytuacji w kraju 
należało na samym początku pandemii działać zgodnie z Konstytucją RP oraz usprawnić polski system 

ochrony zdrowia tak, żeby żaden pacjent nie ucierpiał, natomiast dla osiągnięcia głównego celu dysertacji 

naukowej, czyli określenia statusu pacjenta w polskim systemie prawnym, można by przyjąć założenie, że 

pacjent mógłby być konsumentem przy zestawieniu art. 221 KC z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, z uwzględnieniem, że inne podmioty wymienione kolumnowo w art. 4 

niniejszej ustawy nie mają charakteru działalności gospodarczej, a mimo to odpowiednio stosuje się do 

nich przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.  

Słowa kluczowe: odpowiedzialność podmiotów leczniczych, klauzula dobrego Samarytanina, błąd 
medyczny, prawa pacjenta, obowiązki oraz prawa lekarza i lekarza dentysty 

Liability for medical error during the SARS-CoV-2 pandemic 

Abstract 

The article addresses the lack of precise legal regulations concerning the relationships between patients and 

medical entities in Poland, as well not properly systematized health care system and the current situation in 

the country related to the coronavirus pandemic. The aim was to show the responsibility of medical entities 
in times of the pandemic. Based on the views of the Polish legal doctrine and legal acts related to the state 

of the pandemic, the paper shows the limited normative rights of the patient – the price of extended 

obligations of medical entities for the purposes of the pandemic. It also shows that both the unsystematized 

system of the protection of patients' rights and the regulations established in connection with COVID-19, 
despite the liability of medical entities for medical error remaining in force and the implemented "e-health 

strategy", still leave much to be desired and therefore require much more detailed legal regulation. The 

situation could have been improved in the early stages of the pandemic by acting in accordance with the 

Constitution of the Republic of Poland and reforming the Polish health care system. Patients in the Polish 
legal system could have been given the status of consumers by juxtaposing Article 221 of the Civil Code 

with Article 4 paragraph 1 of the Act of 15 April 2011 on medical activity, taking into account that 

although other entities listed in a column in Article 4 of this Act are not engaged in economic activity, they 

are also covered by the provisions of the Act of 6 March 2018, Law for Entrepreneurs.  
Keywords: liability of medical entities, Good Samaritan law, medical error, patient's rights, rights and 

responsibilities of physicians and dental surgeons 
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Wpływ pandemii COVID-19  

na zachowania studentów kierunku lekarskiego  

1. Wstęp 

Pojawienie się oraz szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie koronawirusa 

SARS-CoV-2, stało się powodem do wprowadzenia wielu ograniczeń w życiu wielu 

społeczeństw. Światowa Organizacja Zdrowia wydała bezprecedensowe zalecenia 

w walce z COVID-19. Ich celem było przeciwdziałanie szybkiemu rozprzestrzenianiu 

się wirusa wśród populacji. Oprócz podstawowych zaleceń takich jak korzystanie ze 

środków ochrony osobistej w postaci płynów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek 

oraz dystansu społecznego, zaczęto również wprowadzać krajowe obostrzenia i ogra-

niczenia. Działania te okazały się efektywne, lecz posiadają również spory wpływ na 

aspekty ekonomiczne czy też aspekty psychofizyczne wśród społeczeństwa. Panująca 

epidemia oraz dystans społeczny w znaczny sposób oddziałuje na zmianę dotychczaso-

wego życia codziennego, w tym między innymi sposoby spędzania czasu wolnego [1, 2]. 

Czas wolny, jest określany jako czas konsumpcji, który pozostaje po wykonaniu 

obowiązków zawodowych czy to rodzinnych. Człowiek w jego trakcie realizuje głównie 

zajęcia związane z jego chęciami. Mogą to być czynności związane z odpoczynkiem, 

rozrywką, pogłębianiem swojej wiedzy czy realizacją własnych zainteresowań. Czas 

wolny związany jest z mniejszym lub większym poziomem aktywności ruchowej 

człowieka, a także z różnego rodzaju usługami oferowanymi na rynku. Oferty na rynku 

związane z uatrakcyjnianiem czasu wolnego to między innymi oferty w zakresie 

kultury, rozrywki, odnowy biologicznej, gastronomi, turystyki czy aktywności fizycz-

nej [3]. W profilaktyce zdrowotnej, mającej na celu wsparcie układu immunologicz-

nego i pomnażaniu zdrowia organizmu coraz częściej pojawiają się pozycje dotyczące 

wsparcia odporności w walce z wirusami poprzez trening zdrowia, w tym poprzez 

aktywność fizyczną [4]. Regularna aktywność fizyczna w znacznym stopniu zmniejsza 

występowanie cukrzycy, nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego czy chorób serca 

[5, 6], a więc wielu chorób współistniejących, które zwiększają ryzyko cięższego 

przebiegu infekcji wirusowych [7-9]. Siedzący tryb życia oraz niski poziom aktyw-

ności fizycznej są czynnikami predysponującymi do powstania wielu schorzeń 

organizmu. Równocześnie podkreśla się, iż zdrowie, aktywność fizyczna oraz jakość 

życia są ze sobą ściśle powiązane, a każdy człowiek do prawidłowego funkcjonowania, 

w tym także funkcjonowania psychicznego, wymaga regularnego wysiłku fizycznego 

[10, 11]. Aktywność fizyczna posiada również szeroko opisany pozytywny wpływ na 

zdrowie psychiczne, redukując ryzyko wystąpienia depresji i zaburzeń lękowych [12]. 

                                                                   
1 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl. 
2 jakub.kucharski@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. 
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Szybkie tempo przemian oraz postęp technologiczny w XXI wieku doprowadza do 

obniżenia aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz do coraz mniejszej odporności 

psychicznej wśród społeczeństwa, jednocześnie wzrasta monotonia pracy oraz brak 

ruchu [13]. W związku z panująca epidemią oraz wprowadzanymi wraz z nią obo-

strzeniami należy obserwować zakres spędzania czasu wolnego wśród społeczeństwa, 

zwłaszcza przez osoby ze środowiska lekarskiego. 

2. Cel pracy 

Celem badań była analiza deklaratywnych zachowań, w tym sposobów spędzania 

czasu wolnego wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu kierunku 

lekarskiego, w trakcie trwania epidemii COVID-19. 

3. Materiał i metoda 

Badania przeprowadzono w październiku 2020 roku, w czasie trwania epidemii 

COVID-19. W badaniu wzięło udział 318 osób, w tym 211 kobiet oraz 107 mężczyzn 

w wieku 18-26 lat. Badani byli studentami Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu na kierunku lekarskim. Na badania uzyskano zgodę Komisji 

Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu o numerze KB-251/2020. 

Szczegółowy wykaz aktualnego miejsca zamieszkania wśród badanych osób został 

przedstawiony na rysunku 1. Szczegółową charakterystykę grupy badawczej przed-

stawiono w tabeli 1. 

 

Rysunek 1. Deklarowane aktualne miejsce zamieszkania wśród ankietowanych. 

Źródło: Opracowanie własne 

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu kwestio-

nariusza autorskiej ankiety on-line, przeprowadzonej w tracie trwania epidemii 

COVID-19, podczas realizacji zajęć zdalnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu. 
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Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej 

 
Liczba 

badanych  

Średni wiek 

[lat] 

Średnia 

wysokość ciała 

[cm] 

Średni ciężar 

ciała [kg] 

Średnia 

wartość 

BMI 

Kobiety 211 20,20 167,62 59,43 21,12 

Mężczyźni 107 20,35 181,32 76,94 23,39 

Odchylenie standardowe 

Kobiety - 1,47 5,83 8,96 2,32 

Mężczyźni - 1,57 6,84 11,33 3,17 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Wyniki 

Znaczna część ankietowanych (76%, n = 242) w pytaniu dotyczącym aktualnego 

statusu podczas panującej epidemii deklarowało, iż jest poddanym tylko ogranicze-

niom rządowym. Żadnym ograniczeniom nie podlegało 20% badanych (n = 64), 

a pobyt na kwarantannie zadeklarowało 10 osób (3%). Ścisły nadzór epidemiologiczny 

wskazały jedynie 2 osoby. Na podstawie uzyskanych wyników, można wnioskować, 

że większość grupy badawczej przestrzega aktualnie panujących obostrzeń i nie miała 

kontaktu z osobą zakażoną, lecz wśród badanych pojawiły się również osoby, które 

mogły mieć kontakt z wirusem lub osobą zakażoną.  

Prawie połowa respondentów (43%, n = 137) zdeklarowała, iż panująca obecnie 

sytuacja związana z COVID-19 wpłynęła na nich negatywnie. Spora część badanych 

(36%, n = 116) nie była w stanie jednoznacznie określić wpływu epidemii na ich 

osobę. Wśród badanych studentów pojawiły się również wskazania, iż obecnie 

panująca sytuacja nie wpłynęła w żaden sposób na ich osobę (12%, n = 38) oraz takie, 

na które panująca epidemia wpłynęła pozytywnie (9%, n = 27). Szczegółowy wpływ 

epidemii na badanych został przedstawiony na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Subiektywna ocena wpływu epidemii COVID-19 w opinii badanych (w % badanych). 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wyniki związane z subiektywną oceną samopoczucia wśród grupy badawczej były 

zróżnicowane. Żadna z kategorii odpowiedzi nie uzyskała przeważającej liczby 

wskazań, a większość dotyczyła negatywnego wpływu na badane osoby. Przytłoczenie 

obecnie panującą sytuacją zadeklarowało 71 badanych (22%), niepokój o siebie 

i bliskich odczuwało 49 osób (15%), a większy stres wskazało 38 osób (12%). Funkcjo-

nować w takim trybie nie potrafiło 32 ankietowanych (10%), a osamotnienie było 

odczuwalne u 15 badanych (5%). Brak zmian w obrębie samopoczucia wskazało 66 

osób (21%). Wśród ankietowanych pojawiła się również grupa 47 osób odczuwająca 

radość z aktualnie panującej sytuacji. 

Większość respondentów (44%, n = 140) oceniło subiektywnie swój stan zdrowia 

jako dobry. Bardzo dobry stan zdrowia zadeklarowało 37% badanych (n = 119), a średni 

15% badanych (n = 48). Mniejszą część odpowiedzi stanowiły wskazania dotyczące 

złego stanu zdrowia (9%, n = 3) oraz bardzo złego (1%, n = 2) wśród ankietowanych. 

W pytaniu dotyczącym regularnego wychodzenia na zewnątrz, ponad połowa 

badanych (51%, n = 162) deklarowała, iż w związku z panującą epidemią przestała 

regularnie wychodzić poza miejsce zamieszkania, zaś pozostała część ankietowanych 

(49%, n = 156) wskazała, iż regularnie wychodzi na zewnątrz, poza obszar zamiesz-

kania. Głównymi powodami do rezygnacji z wyjścia na zewnątrz były zalecenia 

rządowe, strach przed zakażaniem oraz brak potrzeby wychodzenia z domu. 

Ponad połowa respondentów (66%, n = 211) deklarowała, iż w związku z panującym 

stanem epidemii oraz zajęciami zdalnymi na uczelni posiadała więcej czasu wolnego 

w ciągu swojego tygodnia. Mniejsza część badanych (34%, n = 107) wskazała, iż nie 

posiada więcej ilości czasu wolnego, pomimo panujących obostrzeń oraz zajęć 

zdalnych na uczelni. 

Sytuacja epidemii oraz panujących obostrzeń w kraju wpłynęła na zmianę dotych-

czasowego spędzania czasu wolnego wśród 75% respondentów (n = 239). Takiego 

wpływu nie zauważono u pozostałej części badanych (25%, n = 79). 

W pytaniu wielokrotnego wyboru dotyczącego organizacji czasu wolnego podczas 

trwającej epidemii respondenci najczęściej wskazywali odpowiedź dotyczącą oglą-

dania telewizji (70%, n = 223) oraz uprawiania aktywności fizycznej (69%, n = 220). 

Kolejną popularną formą spędzania czasu wolnego wśród grupy badawczej okazały się 

rozmowy z rodziną i znajomymi poprzez użycie telefonu i komunikatorów (61%, 

n = 195), a także poszerzanie swojej wiedzy (56%, n = 178). Nie bez znaczenia wśród 

grupy badawczej pozostaje rola snu (53%, n = 171) oraz czytanie książek i artykułów 

(51%, n = 163) jako formy spędzania czasu wolnego podczas panującej epidemii. 

Szczegółowy wykaz organizacji czasu wolnego podczas epidemii wśród respondentów 

został przedstawiony na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Najczęstsza forma organizacji czasu wolnego wśród badanych podczas epidemii (w % badanych) 

Źródło: Opracowanie własne 

5. Dyskusja 

Czas wolny w życiu współczesnego obywatela świata, człowieka nowoczesnego 

i świadomego, pełni istotną rolę. Powszechny rozwój cywilizacji oraz cyfryzacji powo-

duje, iż człowiek staje się niewolnikiem swoich słabości. Pośpiech, wszechobecny 

stres, brak wolnego czasu przyczyniają się do powstania licznych stanów depresyjnych 

oraz przygnębienia wśród społeczeństwa, mogących prowadzić do wzrostu zachorowań 

w sferze zdrowia psychicznego jak i fizycznego. Sposoby spędzania czasu wolnego są 

istotną kategorią opisu rzeczywistości społecznej. Czas ten jest niezbędnym elementem 

życia każdego człowieka, koniecznym do prawidłowego funkcjonowania, rozwoju 

oraz zachowania szeroko pojętej równowagi. Przypomnieć należy, że czas wolny jest 

jednym z podstawowych praw człowieka, który został formalnie zapisany w Pow-

szechnej Deklaracji Praw Człowieka [14, 15].  

 Wybuch epidemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzane sposoby ograniczające rozprze-

strzenianie się wirusa odgrywają dużą rolę na zmianę dotychczasowego stylu życia 

wśród wielu społeczeństw. Ze względu na swoją dynamikę, jest to sytuacja trudna, 

zważywszy na wprowadzane ograniczenia dotyczące dystansu społecznego czy zbio-

rowej kwarantanny, która nie pozostaje bez uwagi na tle społeczeństwa, a pandemia 

COVID-19 wpływa zwłaszcza na psychologiczny aspekt zdrowia [16, 17]. Potwier-

dzeniem w tej sprawie może służyć pozycja badająca reakcje stresowe wśród pracow-

ników służby zdrowia, zaangażowanych podczas wybuchu epidemii SARS w latach 
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2002-2003, której autorzy jednogłośnie wskazują, iż kwarantanna była czynnikiem 

ryzyka ostrego zaburzenia stresowego [18], a możliwość zakażenia się wirusem zwięk-

szała wystąpienie wysokich objawów depresyjnych [19]. Analizując wyniki własne, 

stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia znacząco wpłynęły na samopoczucie 

wśród grupy badawczej. Większość badanych osób negatywnie oceniło swoje samo-

poczucie podczas trwania epidemii. Wiele osób odczuwało lęk, przygnębienie oraz 

stres w związku panująca sytuacją. Brak zmian oraz radość z dodatkowego czasu wol-

nego zdeklarowało 36% badanych. W wyniku panującej epidemii, aż 75% badanych 

deklarowało, iż musiało zmienić sposób spędzania czasu wolnego. Wśród grupy ba-

dawczej dla 91% osób wprowadzenie zajęć zdalnych na uczelni wiązało się z powrotem 

do domów rodzinnych. Sytuacja ta spowodowała, iż ponad połowa respondentów 

zadeklarowała posiadanie większej ilości czasu wolnego, co u osób posiadających 

wystarczająco czasu wolnego skutkuje wyższym poziomem aktywności fizycznej [20]. 

Należy przypomnieć, że aktywność fizyczna posiada udowodniony wpływ w przeciw-

działaniu depresji, zaburzeń lękowych oraz zachowaniu dobrostanu psychicznego [12], 

co nie pozostaje bez znaczenia podczas panującej pandemii. Systematyczny wysiłek 

fizyczny jest integralną częścią zdrowia, bez niego nie są możliwe żadne działa mające 

na celu poprawiać czy utrzymywać zdrowie, gdyż aktywność fizyczna jest jednym 

z podstawowych składników działań prozdrowotnych [21]. 
Najczęściej deklarowanymi sposobami spędzania czasu wolnego podczas panującej 

epidemii wśród grupy studentów objętych badaniami było oglądanie filmów, seriali, 
telewizji (70%) oraz uprawianie aktywności fizycznej (69%). Należy zauważyć, że 
osoby deklarujące odpowiedź dotyczącą oglądania telewizji równie często wskazywały 
jednocześnie aktywność fizyczną jako sposób spędzania swojego czasu wolnego. Wnio-
skować można, iż osoby te spędzają czas wolny w zdrowej relacji pomiędzy wysiłkiem, 
a odpoczynkiem, nie zaniedbując swojej sprawności fizycznej pomimo wprowadzo-
nych zajęć zdalnych na uczelni. Kolejnymi formami spędzania czasu wolnego wśród 
badanych był kontakt z rodziną i znajomymi poprzez telefon i komunikatory (ze 
względu na wprowadzone ograniczenia i dystans społeczny), poszerzanie swojej 
wiedzy, sen, oraz czytanie literatury oraz artykułów. Podobne wyniki zaobserwowano 
w badaniu czasu wolnego i promocji zdrowego stylu życia wśród studentów University 
of Oxford, gdzie autor podaje, iż aktywność fizyczna jest jedną z najbardziej popu-
larnych form spędzania czasu wolnego [22]. Podobne wyniki zaobserwowano 
w innych badaniach własnych dotyczących spędzania czasu wolnego wśród studentów 
zamieszkujących tereny wiejskie podczas epidemii, gdzie aktywność fizyczna, a tuż za 
nią oglądanie telewizji były najczęściej wskazywanymi formami spędzania czasu 
wolnego [23]. Odmienne wyniki uzyskała Łaszek, badająca studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, gdzie znaczna część badanych charakteryzowała się niskim 
poziomem aktywności fizycznej, a większość studentów czas wolny spędzała przed 
komputerem [24]. W badaniach Parfin, gdzie oceniano wpływ izolacji społecznej na 
poziom aktywności fizycznej oraz samopoczucie i stan psychiczny ludzi podczas 
pandemii koronawirusa COVID-19, wykazano, iż aktualnie panująca izolacja wiąże się 
z utrzymaniem osobistych nawyków związanych z aktywnością fizyczną oraz sprzyja 
jej podejmowaniu. Jednocześnie wskazano, że osoby podejmujące aktywność fizyczną 
w czasach epidemii wyraźnie zgłaszały lepsze samopoczucie [25], co może mieć 
związek z udowodnionym wpływem wysiłku fizycznego dla zdrowia psychicznego 
i samopoczucia [12]. 
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Sytuacja pandemii może wpływać w różny sposób na każdego człowieka, jedno-
cześnie mogąc mieć wpływ na zmianę jego zachowań czy spędzanie czasu wolnego. 
Pomimo panujących obostrzeń, licznych ograniczeń i zamkniętych wielu obiektów 
badana młodzież akademicka deklaruje spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. 
W aktualnym czasie, w którym wprowadzane są ograniczenia związane z epidemią, 
a praca została w dużej części przeniesiona na formę zdalną, należy pamiętać o pra-
widłowej ilości ruchu i o roli aktywności fizycznej dla zdrowia. 

6. Wnioski 

1. Oglądanie telewizji oraz uprawianie aktywności fizycznej stanowiły najbardziej 
popularne formy spędzania czasu wolnego wśród badanych podczas panującej 
epidemii COVID-19. 

2. Sytuacja związana z epidemią wpłynęła negatywnie na sporą cześć grupy 
badawczej.  

3. 75% badanych deklaruje zmianę spędzania czasu wolnego w wyniku panującej 
epidemii. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania studentów kierunku lekarskiego 

Streszczenie 

Wstęp: Czas wolny jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Pojawienie się wirusa SARS-

CoV-2 oraz jego szybkie rozprzestrzenianie stało się powodem wprowadzenia wielu obostrzeń i ograniczeń, 
co mogło wpłynąć na zmianę spędzania czasu wolnego. Cel: Określenie sposobów spędzania czasu wolnego 

wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku lekarskim, w trakcie trwania 

epidemii COVID-19. Materiał i metoda: Grupę badawczą stanowili studenci Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu w liczbie 318 osób (n = 318) w tym 211 kobiet i 107 mężczyzn. Zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza dotyczącego sposobów spędzania 

czasu wolnego w formie on-line. Wyniki: Stan epidemii COVID-19 oraz związane z nim ograniczenia 

wpłynęły negatywnie na samopoczucie wśród grupy badawczej. Najczęściej deklarowanymi formami spę-

dzania czasu wolnego było oglądanie telewizji oraz uprawianie aktywności fizycznej. Aż 75% badanych 
w wyniku panującej epidemii zmieniło sposób spędzania swojego czasu wolnego. Wnioski: Epidemia 

COVID-19 może być silnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie wśród społeczeństwa. W wyniku 

walki z wirusem i ograniczeniu jego rozprzestrzeniania wprowadzono wiele obostrzeń i ograniczeń mają-

cych wpływ na zmianę spędzania czasu wolnego społeczeństwa. Mimo panujących ograniczeń grupa 
badawcza deklaruje spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny.  

Słowa kluczowe: czas wolny, studenci, epidemia, aktywność fizyczna, COVID-19 
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The impact of the COVID-19 pandemic on the behavior of medical students 

Abstract  

Introduction: Free time is one of the basic needs of every human being. The appearance of the SARS-CoV-2 

virus and its rapid spread resulted in the introduction of many restrictions and restrictions, which could 
have changed the way people spend their free time. Objective: To determine the ways of spending free 

time among students of the Medical University of Wroclaw in the field of medicine during the COVID-19 

epidemic. Material and methods: The research group consisted of 318 students (n = 318) of the Medical 

University of Wrocław (n = 318), including 211 women and 107 men. A diagnostic survey method was 
used with the use of a proprietary questionnaire on how to spend free time online. Results: The state of the 

COVID-19 epidemic and the related limitations had a negative impact on the well-being of the research 

group. The most frequently declared forms of spending free time were watching TV and practicing 

physical activity. As many as 75% of respondents changed the way they spend their free time as a result of 
the prevailing epidemic. Conclusions: The COVID-19 outbreak may be a powerful factor in social well-

being. As a result of the fight against the virus and limiting its spread, many restrictions and restrictions 

have been introduced that affect the way people spend their free time. Despite the prevailing limitations, 

the research group declares spending free time in an active way. 

Keywords: free time, students, epidemic, physical activity, COVID-19 
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