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UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-FINANSOWE
BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

ECONOMIC-FINANCIAL CONDITIONS OF HEALTH SAFETY
IN MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION

Mirosław Skarżyński

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z najistotniejszych elementów bezpieczeństwa europejskiego, gdyż 
zdrowie jest podstawową wartością w życiu człowieka. Niewłaściwy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego budzi więc 
poczucie zagrożenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Cel pracy. Celem pracy jest ustalenie uwarunkowań ekonomiczno-fi nansowych bezpieczeństwa zdrowotnego w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej.
Materiał i metody. W badaniu zastosowano analizę danych statystycznych dotyczących ochrony zdrowia, gospodar-
ki, fi nansów.
Wyniki. Badania wskazują, że w Unii Europejskiej występują znaczne różnice w poziomie bezpieczeństwa zdrowotne-
go pomiędzy państwami, które powinny ulec redukcji.
Wnioski. Modyfi kacja systemów zdrowotnych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo zdrowotne, gospodarka, fi nanse.

Summary
Introduction. Health safety is one of the most important element of European security because health is a basic value 
in life of man. Unsuitable level of health safety arouses sense of threat in member states of European Union.
Aim of the study. The aim of study is to determine the economic-fi nancial conditions of health safety in member sta-
tes of European Union.
Material and methods. The study used an analysis of statistical data of health care, economy, fi nance.
Results.The research shows that in European Union occurs signifi cant differences in the standard of health safety be-
tween countries, which should be reduced.
Conclusions. Modifi cation of the health care.

Key words: health safety, economy, fi nance.

Wstęp
Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdro-
wia 2007 było międzynarodowe bezpieczeństwo 
zdrowotne, a celem obchodów było nakłonienie 
rządów, organizacji oraz biznesu do „Inwestowa-
nia w zdrowie i budowania bezpieczniejszej przy-
szłości”. Władze Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) podkreślają, że choroby nie uznają żad-
nych granic, a w wieku międzynarodowych podró-
ży i globalnego handlu jest to szczególnie odczu-
walne i zagraża nam wszystkim.

Poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego 
stanowią choroby takie jak: SARS, ptasia grypa, 
HIV/AIDS, katastrofy humanitarne i in. Międzyna-
rodowe bezpieczeństwo zdrowotne jest „pierwszą 
linią obrony” w przypadku nagłych zdarzeń, któ-
re mogą zniszczyć populacje, spustoszyć społe-
czeństwa i zdewastować gospodarki całego świa-
ta. Niezbędne jest więc budowanie i wzmacnianie 
mechanizmów przygotowania i reakcji na katastro-
fę w wymiarze globalnym, kontynentalnym, regio-

nalnym, międzynarodowym i narodowym, co przy-
czyni się do kreowania bezpieczniejszego świata.

W Europie nawet najbogatsze kraje zmagają 
się z problemem jak najlepszego dostosowania 
swoich systemów ochrony zdrowia do przeciw-
działania tzw. starym wyzwaniom zdrowotnym np. 
HIV/AIDS, gruźlicy, a także powracającym choro-
bom, takim jak SARS i ptasia grypa, jak również 
klęskom humanitarnym, zagrożeniom zdrowia 
wynikającym ze zmian klimatycznych lub degra-
dacji środowiska naturalnego oraz innym niebez-
piecznym zagrożeniom dla zdrowia.

Europejscy eksperci Światowej Organizacji 
Zdrowia defi niują system ochrony zdrowia jako 
kluczowy element utrzymywania kontroli nad 
negatywnym wpływem zjawisk – katastrof rodzą-
cych negatywne skutki zdrowotne i potencjalnym 
występowaniem kryzysów bezpieczeństwa zdro-
wotnego.

Podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowot-
nego jest uzależnione przede wszystkim od kon-
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dycji systemu ochrony zdrowia. Słaby, nieprzygo-
towany system ochrony zdrowia stanowi krytyczne 
ogniwo w łańcuchu reakcji, utrudniając prowadze-
nie skutecznych działań w sytuacjach nagłych. Sil-
ny, właściwie przygotowany i dobrze zarządzany 
system ochrony zdrowia jest w stanie skutecznie 
powstrzymać wystąpienie zdarzenia, zapoczątko-
wującego problemy zdrowotne, przed przekształ-
ceniem się ich w kryzys bezpieczeństwa. Nowe 
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa zdrowot-
nego w połączeniu z innymi zmianami, takimi jak 
zwiększająca się mobilność osób oraz wzrastają-
ce koszty opieki zdrowotnej, wymagają wszech-
stronnej analizy możliwości działania systemów 
opieki zdrowotnej [1, 2].

Zatem zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotne-
go są liczne i zróżnicowane. Obejmują one sytu-
acje nagłe, których efektem mogą być wstrząsy 
dla zdrowia publicznego i systemów gospodar-
czych, wynikające z powstających zagrożeń choro-
bowych, kryzysów humanitarnych, skutków zmian 
klimatycznych lub degradacji środowiska natural-
nego, bioterroryzmu i innych ostrych zagrożeń dla 
zdrowia. Stawianie czoła skutkom zdrowotnym 
tych zagrożeń oznacza konieczność wspólnych 
wysiłków dla poprawy stopnia przygotowania i sku-
tecznego reagowania na różnego rodzaju zagro-
żenia. Złożony charakter współczesnych wyzwań 
dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymaganych 
sytuacją działań podejmowanych w celu ochrony 
populacji powodują, że problemy te dotyczą nie 
tylko rządów, ale również organizacji międzynaro-
dowych, społeczeństw obywatelskich i społecz-
ności biznesu. Współpraca na wielu poziomach 
jest więc nieodzowna, jednak każdy kraj sam musi 
inwestować w zdrowie i tworzyć własny poten-
cjał zdolny do zapobiegania istniejącym i nowym 
zagrożeniom przez wzmocnienie narodowego sys-
temu ochrony zdrowia publicznego. Oznacza to 
często konieczność zwiększenia nakładów, szcze-
gólnie na monitorowanie i zapobieganie zagroże-
niom chorobowym oraz edukację [3].

Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli należą do 
priorytetów Unii Europejskiej. Celem unijnej poli-
tyki zdrowotnej jest zapewnienie wszystkim oby-
watelom równego dostępu do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości [4].

Gdy na czele Rady Unii Europejskiej stanę-
ła Polska 1 lipca 2011 r. i przez sześć miesięcy 
przewodniczyła jej pracom jako pierwsze państwo 
tria: Rzeczpospolita Polska–Królestwo Danii–Re-
publika Cypryjska, wśród deklaratywnych celów 
i priorytetów polskiej prezydencji zawarto, m.in. 
zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społe-
czeństw Europy [5]. Zapowiedziano, że podczas 
polskiej prezydencji będzie kontynuowany temat 
zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego. Podkre-
ślano, że Polska będzie zachęcała, aby „śmielej 
dzielić się doświadczeniami i umacniać solidar-

ność w zdrowiu”. Ważnym zagadnieniem, które 
rozpatrywano, było wczesne wykrywanie zagro-
żeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 
Unii Europejskiej i szybsze reagowanie w informo-
waniu o nich, gdyż zapobieganie chorobom i ich 
wczesne wykrywanie przekłada się na wydłużenie 
czasu życia i zdrowszą starość [6].

Cel badań
Celem przeprowadzonego badania było ustale-
nie stanu uwarunkowań ekonomiczno-fi nanso-
wych bezpieczeństwa zdrowotnego w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.

Zakres przestrzenny i czasowy badań
Badaniami objęto 21 z 28 państw członkow-
skich Unii Europejskiej, tj. takie jak: Austria, Bel-
gia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksem-
burg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Sło-
wenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
Z braku danych w badaniach nie ujęto 7 państw, 
do których należały: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, 
Litwa, Łotwa, Malta i Rumunia.

Granice przedziału badań wyznaczają rok 
2000 i 2008. Oprócz tych lat, analizą objęto dane 
z 2005 i 2007 r.

Materiały
W badaniach wykorzystano dane statystyczne 
charakteryzujące sytuację makroekonomiczną 
i fi nansowanie ochrony zdrowia w badanych pań-
stwach z czterech lat.

Metoda
W badaniach uwarunkowań ekonomiczno-fi nan-
sowych bezpieczeństwa zdrowotnego w rozpatry-
wanych państwach można wykorzystać następu-
jące miary:
– Produkt Krajowy Brutto
– Produkt Krajowy Brutto przypadający na jed-

nego mieszkańca
– wydatki na ochronę zdrowia ogółem w procen-

tach Produktu Krajowego Brutto
– wydatki na ochronę zdrowia ogółem w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca
– wydatki publiczne i prywatne na ochronę zdro-

wia.

Wyniki i ich omówienie
Bezpieczeństwo zdrowotne jest ściśle powiązane 
z sytuacją gospodarczą danego państwa, a zara-
zem całej Unii Europejskiej. Wzrost bogactwa to 
ważny instrument niedopuszczenia do pogorsze-
nia stanu zdrowia, a nawet jego poprawy, będące-
go jednocześnie czynnikiem zwiększającym szan-
se rozwoju kraju i Unii Europejskiej, w tym także 
sposobność osiągnięcia wzrostu gospodarczego 
[7]. Wyższe tempo wzrostu gospodarczego prze-
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kłada się na polepszenie sytuacji gospodarczej 
kraju, jak i gospodarstw domowych, co umożliwia 
zwiększenie wydatków publicznych i prywatnych 
na ochronę zdrowia.

Narastające koszty opieki zdrowotnej wyma-
gają przeznaczania coraz większych środków 
fi nansowych na zapewnienie bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli. Problemy wynikające 
z dynamicznie rosnących nakładów na ochro-
nę zdrowia powodują, że aspekty ekonomiczno-
-fi nansowe funkcjonowania krajowych systemów 
opieki zdrowotnej odgrywają coraz większą rolę 
we współczesnych czasach [8].

Wzrost gospodarczy przekłada się więc na 
powiększanie Produktu Krajowego Brutto i docho-
du narodowego, determinując zarówno poziom 
zdrowia jednostek, jak i społeczeństwa oraz 
gotowość systemu ochrony zdrowia do realizacji 
zadań w sytuacjach nagłych. Jednocześnie przy-
czynia się do podniesienia przeciętnego poziomu 
życia oraz zmiany modelu konsumpcji będącej 
następstwem dysponowania przez ludzi wyższy-
mi dochodami i większą ilością wolnego czasu. 
Wynikające z wzrostu ogólnego poziomu dobro-
bytu coraz lepsze warunki egzystencji (w tym 
higieniczne i żywieniowe) bezpośrednio wpływają 

Tabela 1. Produkt Krajowy Brutto w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2008. Źródło: [10, 11, 12]

Państwo

PKB (ceny bieżące) wg kursów walut
lata

2000 2005 2007 2008
mld USD mld USD mld USD mld USD 2000 = 100%

Austria 191,2 304,8 370,7 412,9 215,9
Belgia 231,9 370,8 458,4 504,9 217,7
Czechy 56,7 124,0 174,0 216,1 381,1
Dania 160,1 259,1 310,1 340,8 212,9
Estonia 5,6 12,8 21,3 23,5 419,6
Finlandia 121,9 195,7 246,0 269,8 221,3
Francja 1328,0 2126,6 2589,8 2856,5 215,1
Grecja 127,1 283,7 312,3 350,3 275,6
Hiszpania 580,7 1126,0 1437,9 1594,5 274,6
Holandia 385,1 628,8 776,1 872,9 226,7
Irlandia 96,6 200,4 260,9 266,3 275,7
Luksemburg 20,3 36,6 49,7 57,6 283,7
Niemcy 1900,2 2786,9 3316,1 3655,9 192,4
Polska 171,3 304,0 425,1 529,4 309,0
Portugalia 112,6 183,8 223,3 243,8 216,5
Słowacja 20,4 47,4 75,0 94,8 464,7
Słowenia 19,6 34,0 45,9 54,4 277,5
Szwecja 245,6 357,4 453,0 478,6 194,9
Węgry 48,0 110,4 138,4 154,2 321,2
Wielka Brytania 1477,5 2226,3 2803,4 2662,7 180,2
Włochy 1097,3 1762,5 2101,6 2303,1 209,9
Razem 8397,7 13482,0 16589,0 17943,0 213,7
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Rycina 1. Dynamika Produktu Krajowego Brutto w państwach Unii Europejskiej w latach 
2000–2008
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na wzmocnienie odporności organizmu ludzkiego, 
a więc przyczyniają się do ograniczenia wystę-
powania stanów chorobowych. Ponadto wzrost 
dochodów społeczeństwa pozwala na przezna-
czanie ich w większym wymiarze na ubezpiecze-
nia zdrowotne i fi nansowanie ochrony zdrowia [9]. 
Wynika z tego, że procesy wzrostu gospodarcze-
go, które oznaczają przyrost Produktu Krajowego 
Brutto i dochodu narodowego w poszczególnych 
państwach, wpływają na zwiększenie bezpie-

czeństwa zdrowotnego narodowego i jednocze-
śnie europejskiego.

W latach 2000–2008 Produkt Krajowy Brut-
to rozpatrywanej grupy państw Unii Europejskiej 
wzrósł o 113,7% (Rycina 1).

W rozpatrywanym okresie, Produkt Krajowy 
Brutto 21 państw Unii Europejskiej uległ zwiększe-
niu z 8397,7 do 17943 mld USD. Największy wzrost 
Produktu Krajowego Brutto miał miejsce w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej, a znacznie 
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Rycina 2. Dynamika Produktu Krajowego Brutto na 1 mieszkańca w państwach Unii Euro-
pejskiej w latach 2000–2008

Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2008. Źródło: [10, 
11, 12]

Państwo

PKB (ceny bieżące) na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej
lata

2000 2005 2007 2008
USD USD USD USD 2000 = 100%

Austria 28736 34393 37119 37858 131,7
Belgia 27540 32998 35382 35288 128,1
Czechy 14975 20606 24027 24631 164,5
Dania 28789 34137 35961 36808 127,8
Estonia 9894 14926 20584 20648 208,7
Finlandia 25653 30959 34718 35809 139,6
Francja 25232 30266 32686 33090 131,1
Grecja 18389 29578 28423 28896 157,1
Hiszpania 21295 27400 31586 31455 147,7
Holandia 29371 35120 39225 41063 139,8
Irlandia 28648 38850 45027 41493 144,8
Luksemburg 53315 70245 79793 84713 158,9
Niemcy 25919 30777 34391 35432 136,7
Polska 10555 13894 15854 17294 163,8
Portugalia 17067 19889 22815 23283 136,4
Słowacja 10962 15983 20079 22141 202,0
Słowenia 17603 20537 * 27227 27865 158,3
Szwecja 27726 32111 36603 36790 132,7
Węgry 12268 17483 18754 19732 160,8
Wielka Brytania 26041 32860 35669 35639 136,9
Włochy 25565 28094 30381 31253 122,2
Średni 23121 29100 32681 33390 144,4

* – 2004 r.
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niższy w krajach tzw. starej Unii. Jednak Produkt 
Krajowy Brutto w państwach nowo przyjętych do 
Unii Europejskiej jest znacznie mniejszy od „sta-
rych” państw członkowskich (Tabela 1).

W latach 2000–2008 średni Produkt Krajo-
wy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca według parytetu siły nabywczej w rozpatrywa-
nej grupie państw Unii Europejskiej zwiększył się 
o 44,4% (Rycina 2). Dynamika ta więc była znacz-
nie niższa od dynamiki Produktu Krajowego Brut-
to ogółem.

Znacznie bardziej widoczne różnice występu-
ją pomiędzy państwami tzw. nowej i starej Unii 
podczas porównania wielkości Produktu Krajowe-
go Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
np. pomiędzy Luksemburgiem a Polską. Dyna-
mika jego zmian, obliczona dla rozpatrywanych 
państw, nie jest już w tak wysokim stopniu zróżni-
cowana (Tabela 2).

Z ekonomicznego punktu widzenia, opieka 
zdrowotna może być rozpatrywana jako działal-
ność usługowa, polegająca na świadczeniu usług 

90

95

100

105

110

115

2000 2005 2007 2008

Lata

% Wska nik dynamiki

Rycina 3. Dynamika wydatków na ochronę zdrowia ogółem w % Produktu Krajowego Brutto 
w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2008

Tabela 3. Wydatki na ochronę zdrowia ogółem w % Produktu Krajowego Brutto w państwach Unii Europejskiej 
w latach 2000–2008. Źródło: [15]

Państwo

Wydatki na ochronę zdrowia
lata

2000 2005 2007 2008
% PKB % PKB % PKB % PKB 2000 = 100%

Austria 9,9 10,4 10,3 10,5 106,1
Belgia 9,0 10,6 10,8 11,1 123,3
Czechy 6,5 7,2 6,8 7,1 109,2
Dania 8,3 9,5 9,7 – –
Estonia 5,3 5,0 5,3 6,1 115,1
Finlandia 7,2 8,4 8,2 8,4 116,7
Francja 10,1 11,1 11,0 11,2 110,9
Grecja 7,9 9,5 9,7 – –
Hiszpania 7,2 8,3 8,4 9,0 125,0
Holandia 8,0 9,8 9,7 9,9 123,7
Irlandia 6,1 7,5 7,5 8,7 142,6
Luksemburg 7,5 7,9 7,1 6,8 90,7
Niemcy 10,3 10,7 10,4 10,5 101,9
Polska 5,5 6,2 6,4 7,0 127,3
Portugalia 8,8 10,2 – – –
Słowacja 5,5 7,0 7,7 8,0 145,4
Słowenia 8,3 8,4 7,8 8,3 100,0
Szwecja 8,2 9,2 9,1 9,4 114,6
Węgry 7,0 8,3 7,4 7,3 104,3
Wielka Brytania 7,0 8,3 8,4 8,7 124,3
Włochy 8,1 8,9 8,7 9,1 112,3
Średni 7,7 8,7 8,5 8,7 113,0
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Rycina 4. Dynamika wydatków na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca w państwach 
Unii Europejskiej w latach 2000–2008

medycznych służących zaspokajaniu potrzeb 
człowieka [13].

Finansowanie i zapewnienie opieki zdrowot-
nej stanowi obowiązek krajów członkowskich, 
a nie Unii Europejskiej. Nie istnieją bowiem nor-
my unijne nakładające takie zobowiązanie na Unię 
Europejską. Organizacja służby zdrowia i syste-
mu ubezpieczeń zdrowotnych należy do wyłącz-
nej kompetencji krajów członkowskich Unii Euro-
pejskiej, które autonomicznie kształtują narodowe 
systemy ochrony zdrowia. Unia Europejska nie ma 

więc wpływu na organizację i fi nansowanie syste-
mów ochrony zdrowia krajów członkowskich [14].

W latach 2000–2008, średnie wydatki na 
ochronę zdrowia ogółem w rozpatrywanej gru-
pie państw Unii Europejskiej, liczone w stosun-
ku procentowym do Produktu Krajowego Brutto, 
wzrosły o 13% (Rycina 3). Podkreślić należy fakt, 
że znaczące zwiększenie wydatków na ochronę 
zdrowia ma miejsce w okresie ostatniego półwie-
cza. Obecnie w krajach gospodarczo rozwinię-
tych wydatki te stanowią zasadniczą pozycję ich 

Tabela 4. Wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–
2008. Źródło: [15]

Państwo

Wydatki na ochronę zdrowia na 1 mieszk. wg parytetu siły nabywczej
lata

2000 2005 2007 2008
USD USD USD USD 2000=100%

Austria 2862 3472 3792 3970 138,7
Belgia 2481 3414 3735 3995 161,0
Czechy 982 1475 1621 1781 181,4
Dania 2383 3152 3540 – –
Estonia 522 831 1094 1263 241,9
Finlandia 1855 2590 2900 3008 162,2
Francja 2553 3306 3593 3696 144,8
Grecja 1451 2352 2687 – –
Hiszpania 1538 2268 2658 2902 188,7
Holandia 2340 3450 3853 4063 173,6
Irlandia 1763 2924 3361 3793 215,1
Luksemburg 3269 4152 4386 4237 129,6
Niemcy 2669 3353 3619 3737 140,0
Polska 583 857 1049 1213 208,1
Portugalia 1511 2100 – – –
Słowacja 604 1139 1569 1770 293,0
Słowenia 1453 1978 2077 2329 160,3
Szwecja 2286 2958 3349 3470 151,8
Węgry 853 1411 1395 1437 168,5
Wielka Brytania 1837 2701 2990 3129 170,3
Włochy 2064 2516 2701 2870 139,0
Średnia 1803 2495 2798 2926 162,3
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wydatków budżetowych. Stosunkowo często przy-
czyn tego wzrostu upatruje się w zachodzących 
procesach społecznych, a szczególnie w starze-
niu się populacji. Wzrostowi wydatków sprzyja-
ją przyjęte rozwiązania systemowe, obarczające 
władze publiczne odpowiedzialnością za kondycję 
zdrowotną obywateli i gwarantujące powszechny 
dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim grupom 
społecznym. Również jako uzasadnienie przyczyn 
wzrostu wydatków na ochronę zdrowia podaje 
się także, iż wynika on ze wzrostu kosztów opie-
ki medycznej [9]. Zaawansowane technologicznie 

świadczenia zdrowotne (nowoczesne procedury 
medyczne i medykamenty), których oczekują spo-
łeczeństwa europejskie, są coraz bardziej kosz-
towne, a więc do ich zapewnienia trzeba przezna-
czać większe środki fi nansowe, zarówno publiczne 
jak i prywatne.

Wydatki na ochronę zdrowia ogółem liczo-
ne w procentach Produktu Krajowego Brutto dla 
poszczególnych krajów znacząco się różniły. Naj-
większą wartość wskaźnika w 2008 r., tj. ponad 
11% odnotowano tylko we Francji i w Belgii, a naj-
niższą – prawie o połowę mniejszą – w Estonii czy 
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Rycina 5. Dynamika wydatków publicznych i prywatnych w strukturze wydatków na ochronę 
zdrowia w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2008

Tabela 5. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2008. Źródło: [15]

Państwo

Udział wydatków publicznych w wydatkach na ochronę zdrowia ogółem
lata

2000 2005 2007 2008
% % % % 2000=100%

Austria 76,8 76,1 76,4 76,9 100,1
Belgia – – – – –
Czechy 90,3 87,3 85,2 82,5 91,4
Dania 82,4 83,7 84,5 – –
Estonia 77,2 76,7 75,6 77,8 100,8
Finlandia 71,1 73,5 74,5 74,2 104,4
Francja 79,4 79,3 78,3 77,8 98,0
Grecja 60,0 60,1 60,3 – –
Hiszpania 71,6 70,6 71,8 72,5 101,3
Holandia 63,1 – – – –
Irlandia 75,3 76,6 76,8 76,9 102,1
Luksemburg 85,1 84,9 84,1 84,1 98,8
Niemcy 79,8 76,8 76,7 76,8 96,2
Polska 70,0 69,3 70,8 72,2 103,1
Portugalia 72,5 71,8 – – –
Słowacja 89,4 74,4 66,8 67,8 75,8
Słowenia 74,0 71,9 72,0 72,3 97,7
Szwecja 84,9 81,6 81,7 81,9 96,5
Węgry 70,7 72,3 70,4 71,0 100,4
Wielka Brytania 79,3 81,9 82,0 82,6 104,2
Włochy 72,5 76,2 76,4 77,2 106,5
Średni 76,3 76,0 75,8 76,5 100,3
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Luksemburgu, przy czym, w tym drugim kraju, 
dynamika wspomnianego wskaźnika procentowe-
go okazała się być ujemną (Tabela 3).

W latach 2000–2008, średnie wydatki na ochro-
nę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w rozpatrywanej grupie państw Unii Europejskiej 
wzrosły o 62,3% (Rycina 4).

Powyższe wydatki na ochronę zdrowia, obli-
czone według parytetu siły nabywczej, były zna-
cząco niższe w krajach nowo przyjętych do Unii 
Europejskiej od jej dotychczasowych członków. 
Jednak dynamika tychże wydatków w niektó-
rych krajach tzw. starej i nowej Unii była bardzo 
wysoka, np. w Estonii, Irlandii, Polsce i Słowacji. 
W przeciągu dziewięciu lat wydatki na ochronę 
zdrowia, liczone według parytetu siły nabywczej, 
np. w Polsce wzrosły z 583 do 1213 USD/mieszk., 
gdy w sąsiednich Niemczech – z 2669 do 3737 
USD/mieszk. Wynika z tego, że w 2000 r. były one 
w Niemczech ok. pięciokrotnie wyższe, a w 2008 
r. już tylko trzykrotnie, co obrazuje, jaki postęp 
został dokonany w Polsce (Tabela 4).

Opieka zdrowotna może być fi nansowana 
zasadniczo z dwóch rodzajów źródeł, tj. z fundu-
szy publicznych i funduszy prywatnych. Tradycyj-
nie w opiece zdrowotnej znaczącą rolę ogrywają 
fundusze charytatywne, które przyjęło się rozpa-

trywać na równi z funduszami publicznymi, gdy są 
dotowane z funduszy publicznych bądź na równi 
z funduszami prywatnymi, jeśli nie są dotowane 
z funduszy publicznych.

W większości państw środki na fi nansowa-
nie opieki zdrowotnej czerpie się z różnych źró-
deł, wykorzystywanych w zmiennych proporcjach. 
Źródła publiczne to głównie budżety państwa, 
budżety regionów i budżety lokalne oraz fundusze 
ubezpieczeń publicznych i fundusze parabudżeto-
we. Natomiast źródła prywatne to głównie budże-
ty gospodarstw domowych i prywatne ubezpie-
czenia zdrowotne oraz fundusze korporacji [13].

W latach 2000–2008, średni udział wydat-
ków publicznych w wydatkach ogółem na ochro-
nę zdrowia w rozpatrywanej grupie państw Unii 
Europejskiej, po okresowym niewielkim spadku, 
wykazuje tendencję do wzrostu. Jednocześnie 
można zaobserwować okresowy wzrost śred-
niego udziału wydatków prywatnych w wydat-
kach ogółem na ochronę zdrowia, a następnie 
spadek (Rycina 5). Z punktu widzenia pacjen-
ta, korzystniejszym rozwiązaniem jest większy 
udział wydatków publicznych, zaś władz państwa 
– wydatków prywatnych w wydatkach ogółem na 
ochronę zdrowia. Wobec tego w czasach kryzysu 
gospodarczego rządy skłaniać się będą do kon-

Tabela 6. Wydatki prywatne na ochronę zdrowia w państwach Unii Europejskiej w latach 2000–2008

Państwo

Udział wydatków prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia ogółem
lata

2000 2005 2007 2008
% % % % 2000=100%

Austria 23,2 23,9 23,6 23,1 99,6
Belgia – – – – –
Czechy 9,7 12,7 14,8 17,5 180,4
Dania 17,6 16,3 15,5 – –
Estonia 22,8 23,3 24,4 22,2 97,4
Finlandia 28,9 26,5 25,5 25,8 89,3
Francja 20,6 20,7 21,7 22,2 107,8
Grecja 40,0 39,9 39,7 – –
Hiszpania 28,4 29,4 28,2 27,5 96,8
Holandia 36,9 – – – –
Irlandia 24,7 23,4 23,2 23,1 93,5
Luksemburg 14,9 15,1 15,9 15,9 106,7
Niemcy 20,2 23,2 23,3 23,2 114,8
Polska 30,0 30,7 29,2 27,8 92,7
Portugalia 27,5 28,2 – – –
Słowacja 10,6 25,6 33,2 32,2 303,8
Słowenia 26,0 28,1 28,0 27,7 106,5
Szwecja 15,1 18,4 18,3 18,1 119,9
Węgry 29,3 27,7 29,6 29,0 99,0
Wielka Brytania 20,7 18,1 18,0 17,4 84,1
Włochy 27,5 23,8 23,6 22,8 82,9
Średni 23,7 23,9 24,2 23,5 99,2
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Tabela 7. Ocena uwarunkowań bezpieczeństwa zdrowotnego w państwach Unii Europejskiej na tle sytuacji w Pol-
sce w latach 2000–2008

Rok Wskaźnik J.m.

Uwarunkowania ek.-fi n. bezpieczeństwa zdrowotnego

Polska
poziom

maksimum minimum
wielkość państwo wielkość państwo

2000

PKB (cb) wg kur. w. mld USD 171,3 1900,2 Niemcy 5,6 Estonia
PKB/mieszk. ppp USD 10555 53315 Luksemburg 9894 Estonia
Wyd. oz – PKB % 5,5 10,3 Niemcy 5,3 Estonia
Wyd. oz/mieszk. ppp USD 583 3269 Luksemburg 522 Estonia
Wyd. pub. oz % 70,0 90,3 Czechy 60,0 Grecja
Wyd. pryw. oz % 30,0 40,0 Grecja 9,7 Czechy

2005

PKB (cb) wg kur. w. mld USD 304,0 2786,9 Niemcy 12,8 Estonia
PKB/mieszk. ppp USD 13894 70245 Luksemburg 13894 Polska
Wyd. oz – PKB % 6,2 11,1 Francja 5,0 Estonia
Wyd. oz/mieszk. ppp USD 857 4152 Luksemburg 831 Estonia
Wyd. pub. oz % 69,3 87,3 Czechy 60,1 Grecja
Wyd. pryw. oz % 30,7 39,9 Grecja 12,7 Czechy

2007

PKB (cb) wg kur. w. mld USD 425,1 3316,1 Niemcy 21,3 Estonia
PKB/mieszk. ppp USD 15854 79793 Luksemburg 15854 Polska
Wyd. oz – PKB % 6,4 11,0 Francja 5,3 Estonia
Wyd. oz/mieszk. ppp USD 1049 4386 Luksemburg 1049 Polska
Wyd. pub. oz % 70,8 85,2 Czechy 60,3 Grecja
Wyd. pryw. oz % 29,2 39,7 Grecja 14,8 Czechy

2008

PKB (cb) wg kur. w. mld USD 529,4 3655,9 Niemcy 23,5 Estonia
PKB/mieszk. ppp USD 17294 84713 Luksemburg 17294 Polska
Wyd. oz – PKB % 7,0 11,2 Francja 6,1 Estonia
Wyd. oz/mieszk. ppp USD 1213 4237 Luksemburg 1213 Polska
Wyd. pub. oz % 72,2 84,1 Luksemburg 67,8 Słowacja
Wyd. pryw. oz % 27,8 32,2 Słowacja 15,9 Luksemburg

cepcji, których celem będzie obarczenie pacjen-
tów większymi wydatkami na ochronę zdrowia, 
co może zagrozić ich bezpieczeństwu zdrowot-
nemu, tym wyższemu, im będzie dotyczyć osób 
o niższych dochodach.

W strukturze wydatków ogółem na ochro-
nę zdrowia, udział wydatków publicznych i pry-
watnych kształtował się odmiennie dla rozpa-
trywanych 21 państw Unii Europejskiej. Oprócz 
Słowacji, gdzie udział wydatków publicznych 
w wydatkach ogółem na ochronę zdrowia zna-
cząco spadł, w pozostałych państwach nie 
można odnotować podobnie dużych zmian. 
W przypadku wydatków prywatnych, ich udział 
w wydatkach na ochronę zdrowia w Finlandii, 
Wielkiej Brytanii i Włoszech zauważalnie spadł, 
zaś w Niemczech czy Szwecji – wzrósł znacząco, 
a w Czechach i Słowacji – wręcz bardzo wysoko 
(Tabele 5, 6).

W Polsce następuje dalszy wzrost udziału 
wydatków publicznych kosztem wydatków pry-
watnych w wydatkach ogółem na ochronę zdro-
wia. Odwrócenie tej tendencji spowoduje obni-
żenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego, 
szczególnie tej części społeczeństwa, która jest 

najsłabsza ekonomicznie. Jednak wzrost wydat-
ków publicznych pozwala więcej środków fi nan-
sowych przeznaczyć na funkcjonowanie strate-
gicznie ważnych elementów systemu ochrony 
zdrowia, a tym samym na lepsze przygotowanie 
go do przeciwdziałania zdarzeniom rodzącym 
konsekwencje zdrowotne i zwalczanie skutków 
zdrowotnych sytuacji nagłych.

Z przeprowadzonych badań wynikają duże roz-
bieżności w wielkościach wskaźników charaktery-
zujących warunki zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego (Tabela 7). Analizując zestawienie 
danych i wyników obliczeń dla badanego okresu 
można stwierdzić, że Produkt Krajowy Brutto Nie-
miec jest największy w Unii Europejskiej i jeszcze 
w 2000 r. przeznaczono procentowo najwięcej na 
ochronę zdrowia w tym kraju. W kolejnych latach, 
Niemcy wyprzedziła Francja, która w stosunku 
do Produktu Krajowego Brutto przeznaczała naj-
więcej środków fi nansowych na ochronę zdrowia 
w Unii. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
największą wielkość Produktu Krajowego Brutto 
i zarazem wydatków na ochronę zdrowia odno-
towano w Luksemburgu. Udział sektora publicz-
nego w fi nansowaniu opieki zdrowotnej był naj-
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większy w Czechach, a ostatnio w Luksemburgu, 
zaś prywatnego – w Grecji, a następnie na Sło-
wacji. Najniższe wielkości Produktu Krajowego 
Brutto i wydatków na ochronę zdrowia występują 
w Estonii i Polsce, co może komplikować utrzyma-
nie bezpieczeństwa zdrowotnego na odpowied-
nim poziomie.

Wnioski
W celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 
Unii Europejskiej należy:
1. dążyć do zwiększenia Produktu Krajowego 

Brutto przypadającego na jednego mieszkań-
ca w tych krajach, gdzie jest on stosunkowo 
niski,

2. sukcesywnie podnosić nakłady na ochronę 
zdrowia, szczególnie w krajach o niskich wy-
datkach na zdrowie,

3. utrzymywać społecznie niezbędny udział sek-
tora publicznego w fi nansowaniu ochrony zdro-
wia,

4. modyfi kować systemy opieki zdrowotnej tak, 
aby lepiej odpowiadały na potrzeby bezpie-
czeństwa zdrowotnego.

Zniwelowanie dysproporcji pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej przyczyni się do wyeliminowania sła-
bych elementów w europejskim systemie ochro-
ny zdrowia i zarazem zapewni podniesienie stanu 
bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich państw 
członkowskich, przejawiającego się zwiększe-
niem gotowości do przeciwdziałania sytuacjom 
kryzysowym oraz zwalczania negatywnych skut-
ków zdrowotnych w razie ich zaistnienia.
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PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTKI
Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ ZAMIESZKUJĄCE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
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Streszczenie
Wstęp. Profi laktyka zdrowotna ma niezwykle istotne znaczenie we wczesnym wykrywaniu chorób oraz szybkim wdra-
żaniu terapii leczniczej. Jest ona szczególnie ważna w przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka określonych cho-
rób czy schorzeń. Jedną z takich grup są osoby z nadmierną masą ciała.
Cel pracy. Postanowiono określić poziom wiedzy oraz częstość podejmowania działań profi laktycznych przez student-
ki z nadwagą i otyłością zamieszkujące województwo śląskie.
Materiał i metody. Populację badaną stanowiły 152 pełnoletnie kobiety z nadwagą lub otyłością. Średnia wieku w gru-
pie badanej wyniosła 22 lata. Do przeprowadzenia badania wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Wyniki badań własnych pokazały, że poziom wiedzy studentek z nadwagą i otyłością zamieszkujących wo-
jewództwo śląskie, na temat działań profi laktycznych nie jest wysoki. Zdecydowana większość respondentek rzadko 
i nieregularnie wykonuje badania profi laktyczne lub nie wykonuje ich w ogóle.

Słowa kluczowe: profi laktyka zdrowotna, nadwaga, otyłość, studentki, młode kobiety.

Summary
Introduction. Prophylaxis of care is of paramount importance in the early detection of diseases and the rapid imple-
mentation of medical therapy. It is especially important for people at increased risk of certain diseases or conditions. 
One of such groups include people with excess body weight. 
Aim of the study. Determine the level of knowledge and frequency of preventive action by students of overweight and 
obesity living in Silesia.
Material and methods. The respondents participating in the survey questionnaire constituted of 152 overweight or 
obese women of legal age. The mean age of the study group was 22 years. To carry out the study an author’s question-
naire was used.
Results. The results showed that the level of knowledge of students of overweight and obesity living in Silesia on pre-
ventive measures is not high. The vast majority of respondents rarely and irregularly or performs preventive examina-
tion or does not perform them at all.

Key words: prophylaxis, overweight, obesity, student, young women.

Wstęp
Profi laktyka zdrowotna zgodnie z defi nicją Świa-
towej Organizacji Zdrowia jest „jednym z dzia-
łów medycyny odnoszący się do szeregu działań 
mających na celu zapobieganie chorobie lub inne-
mu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed 
jego rozwinięciem poprzez kontrolowanie przy-
czyn oraz czynników ryzyka” [1].

Z zasady profi laktyka zdrowotna polega na 
zapobieganiu poważnym konsekwencjom zdro-
wotnym poprzez wczesne wykrywanie i leczenie 
określonych jednostek chorobowych. Jej celem 
jest podejmowanie możliwie najszybszych i naj-
skuteczniejszych działań przywracających peł-
ną sprawność organizmu, zahamowanie postępu 
choroby oraz jej powikłań. Przyczynia się ona rów-
nież do ograniczenia niepełnosprawności i inwa-
lidztwa [1, 2, 3]. 

Piśmiennictwo dzieli profi laktykę zdrowotną 
na trzy grupy: profi laktykę pierwszorzędową, dru-
gorzędową oraz trzeciorzędową [4, 5]. Profi lak-
tyka pierwszorzędowa adresowana jest do grup 
niskiego ryzyka. Ma na celu wspieranie prawidło-
wych procesów rozwoju fi zycznego i psychiczne-
go, promocję zdrowego stylu życia, zmniejszenie 
zasięgu zachowań ryzykownych, rozwijanie róż-
norodnych umiejętności życiowych oraz prospo-
łecznych. Profi laktyka drugorzędowa adresowana 
jest do grup podwyższonego ryzyka oraz osób, 
u których zauważa się pierwsze objawy chorobo-
we. Ma ona na celu ograniczenie tak głębokości 
jak również czasu trwania dysfunkcji. Pozwala na 
tworzenie warunków umożliwiających wycofanie 
się jednostki z ryzykownych zachowań. Natomiast 
profi laktyka trzeciorzędowa adresowana jest do 
osób z grup wysokiego ryzyka oraz osób, u któ-
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rych występują już wyraźne objawy chorobowe. 
Ma ona na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się 
procesu chorobowego oraz degradacji społecz-
nej. Dzięki niej możliwy jest powrót osób chorych 
do dotychczasowego życia społecznego. 

Profi laktyka zdrowotna ma niezwykle istot-
ne znaczenie we wczesnym wykrywaniu chorób 
oraz szybkim wdrażaniu terapii leczniczej. Pro-
fi laktyka ta jest szczególnie ważna w przypadku 
osób z grup ryzyka. Jedną z takich grup są osoby 
z nadmierną masą ciała.

Otyłość jest chorobą charakteryzującą się 
nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej 
w organizmie (powyżej 20% należnej masy ciała 
w przypadku mężczyzn oraz powyżej 25% należ-
nej masy ciała w przypadku kobiet) [6]. W opi-
nii World Health Organization (WHO) częstość 
występowania tego schorzenia przybrała w ostat-
nich dziesięcioleciach rozmiar epidemii. Problem 
otyłości jest szczególnie widoczny w krajach roz-
winiętych. Zdaniem ekspertów w krajach tych sta-
nowi ona największy problem zdrowotny [7]. Jest 
również bardzo dużym, choć wciąż nieoszacowa-
nym obciążeniem dla systemów publicznej opieki 
zdrowotnej [6, 7, 8].

Nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej 
dotyczy obecnie przedstawicieli wszystkich grup 
społecznych oraz wiekowych [8, 9]. Problem oty-
łości już w roku 2002 dotyczył 365 mln osób na 
całym świecie, a w 2007 już 523 mln osób. Zgod-
nie z szacunkami ekspertów w roku 2015 liczba ta 
wzrośnie do 704 mln osób na całym świecie [10]. 
W Polsce z powodu nadwagi cierpi około 50% 
kobiet oraz 40% mężczyzn. Dodatkowo aż 20% 
osób dorosłych boryka się z problemem otyłości 
[8, 10, 11].

Otyłość jest czynnikiem ryzyka wielu chorób 
i schorzeń [12, 13, 14, 15]. Osoby otyłe są bar-
dziej narażone na wystąpienie cukrzycy typu 2, 
rozwój nadciśnienia tętniczego czy wystąpienie 
zaburzeń lipidowych. Nadmierne nagromadzenie 
tkanki tłuszczowej stanowi zagrożenie dla ukła-
du sercowo-naczyniowego. Przyczynia się do 
rozwoju miażdżycy, choroby niedokrwiennej ser-
ca oraz niewydolności krążenia. Otyłość stano-
wi również czynnik ryzyka rozwoju niewydolno-
ści oddechowej, kamicy żółciowej i określonych 
rodzajów nowotworów. Przyczynia się również do 
powstawania i rozwoju chorób układu kostno-sta-
wowego. 

Cel pracy
Biorąc pod uwagę częstość występowania otyło-
ści w populacji generalnej oraz jej wpływ na ini-
cjowanie i rozwój określonych schorzeń, posta-
nowiono określić poziom wiedzy oraz częstość 
podejmowania działań profi laktycznych przez stu-
dentki z nadwagą i otyłością zamieszkujące woje-
wództwo śląskie.

Materiał i metody
Badanie, którego celem było określenie poziomu 
wiedzy oraz częstości podejmowania działań profi -
laktycznych przez studentki z nadwagą i otyłością 
przeprowadzone zostało w okresie 07.01.2013–
29.03.2013 r. Do przeprowadzenia badania wyko-
rzystano autorski kwestionariusz ankiety. Badanie 
to jest częścią większego projektu dotyczącego 
działań profi laktycznych oraz działań zmierzają-
cych do redukcji masy ciała przez studentki z nad-
wagą i otyłością. 

Badaną populację stanowiły 152 kobiety z nad-
wagą lub otyłością. Wszystkie respondentki bio-
rące udział w badaniu były studentkami uczelni 
znajdujących się na terenie Katowic oraz okolicz-
nych miast wchodzących w skład Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego (GOP). 

Materiał zebrany po przeprowadzeniu badań 
został zakodowany numerycznie w bazie danych 
stworzonej przy pomocy programu Microsoft® 
Excel, a następnie poddany analizie. Wyniki poda-
ne zostały w liczbach bezwzględnych lub odset-
kach i opracowane grafi cznie z wykorzystaniem 
programu MS Excel 2007.

Populację badaną stanowiły 152 kobiety. 
Wszystkie respondentki były osobami pełnoletni-
mi. Najmłodsza z nich miała 18 lat, natomiast naj-
starsza 29 lat. Średnia wieku w grupie badanej 
wyniosła 22 lata (SD ± 2 lata). Większość ankie-
towanych stanowiły studentki pomiędzy 22. a 25. 
rokiem życia (Rycina 1).

Dane uzyskane po przeprowadzeniu badań 
kwestionariuszowych pozwoliły na wyznaczenie 
dla każdej z respondentek wartości wskaźnika 
BMI (ang. Body Mass Index – wskaźnik masy ciała) 
oraz wskaźnika WHR (ang. Wist to Hip Ratio – sto-
sunek obwodu talii do obwodu bioder). Nadwagę 
określano, gdy wartość BMI > 25 kg/m2, natomiast 
otyłość przy wartości BMI > 30 kg/m2 [16]. Dzięki 
wartości WHR określono natomiast sposób dys-
trybucji tkanki tłuszczowej u respondentek. War-
tość WHR < 0,9 wskazuje na nadwagę lub otyłość 
typu kynoidalnego, natomiast WHR > 1,0 wska-
zuje na nadwagę lub otyłość typu androidalnego. 
Wartość WHR wahająca się w granicach 0,9–1,0 
oznacza, że tkanka tłuszczowa rozkłada się rów-
nomiernie w okolicach jamy brzusznej oraz na bio-
drach, udach i pośladkach [17]. Na rycinie 2 przed-
stawiona została częstość występowania nadwagi 
oraz otyłości w badanej populacji.

Ponad połowa kobiet biorących udział w bada-
niu kwestionariuszowym (69%) to osoby, któ-
rych wartość BMI wskazuje na nadwagę (Rycina 
2). Analiza wartości BMI pokazała, że w grupie 
tej aż 54,3% studentek cechowało się wartością 
BMI ≤ 27 kg/m2, co wskazuje na znaczącą nadwa-
gę. Natomiast analiza sposobu dystrybucji tkan-
ki tłuszczowej na podstawie wartości wskaźnika 
WHR pokazała, że 54% młodych kobiet cechuje 
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się nadwagą lub otyłością androidalną, a jedynie 
9% ankietowanych to kobiety z uogólnioną nad-
wagą lub otyłością.

Wyniki
Respondentki poproszone zostały o subiektyw-
ne określenie poziomu wiedzy na temat profi lak-
tyki chorób powiązanych z otyłością oraz o odpo-
wiedź na kilka pytań oceniających poziom ich 
wiedzy w tym zakresie. W kwestionariuszu ankie-
ty znalazło się sześć pytań oceniających wiedzę 
respondentów w zakresie problematyki badania. 
Ilość prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez 
każdą z respondentek określał poziom jej wiedzy. 
Następnie dokonano porównania tych zmiennych, 
a otrzymane wyniki zamieszczono w tabeli 1.

Zdecydowana większość respondentek z nad-
wagą i otyłością oceniła poziom swojej wiedzy na 
temat profi laktyki chorób powiązanych z otyłością 
jako średni (75,2% vs 68%) lub wysoki (10,5% vs 
21,4%). Jednak wyniki oceniające realny poziom 
ich wiedzy są znacznie niższe. Średni poziom wie-
dzy osiągnęło 29,5% ankietowanych z nadwa-

gą i 36,2% ankietowanych z otyłością, a wyso-
ki poziom wiedzy odpowiednio 14,3% i 14,9% 
respondentek.

Dokładna analiza odpowiedzi udzielonych 
przez studentki pozwoliła na stwierdzenie, że real-
ny poziom ich wiedzy wynika z posiadania przez 
nie błędnych lub niepełnych informacji pochodzą-
cych z mało wiarygodnych źródeł. 

Wśród najczęściej wybieranych przez respon-
dentki źródeł informacji o działaniach profi laktycz-
nych (Rycina 3) znalazły się źródła internetowe (56 
respondentek z nadwagą i 12 respondentek z oty-
łością) oraz prasa kobieca (odpowiednio 21 i 18 
respondentek). Zdecydowanie mniejszą popular-
nością cieszą się informacje przekazywane przez 
lekarza (12 vs 8) oraz informacje pochodzące 
z prasy specjalistycznej (6 vs 2). 

Choć zdecydowana większość ankietowa-
nych (89,3%) zadeklarowała pozytywny stosunek 
do działań profi laktycznych w zakresie chorób 
powiązanych z nadmierną masą ciała, to jedynie 
34,7% z nich uważa, że działania te są skuteczne 
w zapobieganiu oraz wczesnym ich wykrywaniu. 
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Wynik ten może mieć również wpływ na częstość 
wykonywania przez respondentki badań profi lak-
tycznych (Rycina 4). 

Ze względu na różnorodność badań profi lak-
tycznych oraz różnorodną zalecaną częstość ich 
wykonywania respondentki poproszone zosta-
ły o określenie, czy badania profi laktyczne wyko-

nują regularnie – zgodnie z zaleceniami lekarzy 
i specjalistów, rzadziej niż zalecają lekarze, jed-
nak wciąż w regularnych odstępach czasu, bar-
dzo rzadko i nieregularnie, czy też w ogóle nie 
wykonują one badań profi laktycznych. Otrzyma-
ne wyniki ukazują skalę problemu zaniedbywania 
badań profi laktycznych przez młode kobiety (Ryci-

Tabela 1. Porównanie subiektywnego poziomu wiedzy respondentek na temat profi laktyki zdrowotnej z wynikami 
przez nie uzyskanymi

Niski Średni Wysoki

Respondentki z nadwagą
Subiektywna ocena wiedzy 14,3% 75,2% 10,5%

Realny poziom wiedzy 56,2% 29,5% 14,3%

Respondentki z otyłością
Subiektywna ocena wiedzy 10,6% 68% 21,4%

Realny poziom wiedzy 48,9% 36,2% 14,9%

Tabela 2. Częstość podejmowania prób redukcji masy ciała przez respondentki

1–3 miesiące 4–6 miesięcy 7–12 miesięcy raz w roku lub rzadziej
Respondentki z nadwagą 21% 52,4% 22,9% 3,7%
Respondentki z otyłością 40,4% 34% 17% 8,6%
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Rycina 4. Częstość wykonywania przez respondentki badań profi laktycznych
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na 4). Regularne, zgodne z zalecanymi normami, 
wykonywanie badań profi laktycznych dotyczą-
cych chorób i schorzeń powiązanych z nadmierną 
masą ciała zadeklarowało jedynie 13 responden-
tek z nadwagą oraz 7 respondentek z otyłością. 
Kolejne 21 respondentek z nadwagą i 13 z otyło-
ścią zadeklarowało regularne, choć rzadsze od 
zalecanych norm wykonywanie badań profi lak-
tycznych. Pozostałe respondentki wykonują bada-
nia profi laktyczne rzadko i nieregularnie lub nie 
wykonują ich w ogóle. 

Ze względu na nadmierną masę ciała respon-
dentek zapytano je również o częstość podejmo-
wania działań zmierzających do redukcji masy cia-
ła (Tabela 2).

Ponad połowa respondentek z nadwagą 
(52,4%) próby redukcji masy ciała podejmuje co 
4 do 6 miesięcy, a kolejne 21% częściej. W przy-
padku respondentek z otyłością aż 40,4% z nich 
zadeklarowało podejmowanie prób odchudzania 
co 1 do 3 miesięcy, a kolejne 34% co 4 do 6 mie-
sięcy. Rzadziej niż co pół roku próbę redukcji 
masy ciała podejmuje 26,6% respondentek z nad-
wagą i 25,6% respondentek z otyłością. 

Pomimo znacznej częstości podejmowa-
nia działań z zakresu redukcji masy ciała przez 
respondentki, jedynie 18,4% wszystkich kobiet 
biorących udział w badaniu ankietowym zadekla-
rowało, że podejmowane działania przyniosły zna-
czące i trwałe efekty. Wynik ten wskazywać może 
na nieskuteczność lub niekompleksowość podej-
mowanych działań. 

Dyskusja
Zgodnie z założeniami promocji zdrowia każdy 
człowiek powinien indywidualnie kształtować wła-
sne zdrowie poprzez wdrażanie postaw i zacho-
wa prozdrowotnych oraz eliminowanie postaw 
i zachowań antyzdrowotnych [18]. Wśród zacho-
wań poprawiających lub utrzymujących zdrowie 
znajduje się przede wszystkim eliminowanie lub 
ograniczanie czynników ryzyka określonych cho-
rób czy schorzeń. Wymaga to jednak posiadania 
określonej wiedzy na temat czynników ryzykach 
chorób oraz sposobów ich eliminowania. 

Niestety wyniki badań własnych oraz wyniki 
innych badań oceniających poziom wiedzy kobiet 
na temat badań profi laktycznych oraz czynników 
ryzyka określonych chorób pokazują, że poziom 
wiedzy młodych kobiet nie jest wysoki. 

Wyniki badań własnych nie potwierdzają wnio-
sków innych badaczy mówiących, że osoby z wyż-
szym wykształceniem mają wyższy poziom wie-
dzy na temat profi laktyki zdrowotnej [18, 19, 20, 
21]. Respondentki biorące udział w badaniu kwe-
stionariuszowym były studentkami śląskich uczel-
ni – legitymowały się więc wykształceniem śred-
nim lub wyższym, a mimo to poziom wiedzy wielu 
z nich był niski. 

Również wyniki dotyczące częstości wyko-
nywania badań profi laktycznych nie są adekwat-
ne do wyników uzyskanych przez innych badaczy 
[22, 23]. Wyniki jakie otrzymali podkreślają wprost 
proporcjonalną zależność pomiędzy poziomem 
wykształcenia a częstością wykonywania badań 
profi laktycznych. W badaniu własnym tylko nie-
wielki odsetek respondentek zadeklarował regu-
larne, zgodne z zaleceniami lekarskimi wykony-
wanie badań profi laktycznych. 

Autorzy [24, 25] podkreślają zapotrzebowa-
nie populacji generalnej w zakresie problematyki 
profi laktyki zdrowotnej. Brak przystępnych i łatwo 
dostępnych informacji przyczynia się do poszuki-
wania informacji na temat profi laktyki zdrowotnej 
w znacznie mniej wiarygodnych źródłach, takich 
jak Internet czy informacje przekazywane ustnie 
przez znajomych. Wiele osób nabywa wiedzę na 
temat działań profi laktycznych również na pod-
stawie własnych informacji. Znacznie rzadziej źró-
dłem informacji jest personel medyczny. Rów-
nież w badaniu własnym respondentki jako źródło 
własnej wiedzy na temat profi laktyki zdrowot-
nej podały głównie źródła internetowe, informa-
cje pochodzące z prasy kobiecej oraz informacje 
przekazywane przez bliskich. 

Uzyskane wyniki badań własnych oraz innych 
autorów wskazują na potrzebę aktywnego dostar-
czania społeczeństwu łatwo dostępnej i przy-
stępnej wiedzy przekazywanej różnymi drogami. 
Dzięki temu możliwe jest możliwie najpełniejsze 
odpowiadanie na potrzeby społeczne w zakresie 
wiedzy na temat profi laktyki zdrowotnej. Ponadto 
udostępnianie rzetelnych i wiarygodnych informa-
cji na temat profi laktyki zdrowotnej przyczyni się 
do ograniczenia rozprzestrzeniania się niepraw-
dziwych poglądów czy opinii. 

Wnioski
Wyniki badań własnych pokazały, że poziom wie-
dzy studentek z nadwagą i otyłością, zamieszkują-
cych województwo śląskie, na temat działań profi -
laktycznych nie jest wysoki. Zauważa się wyraźne 
różnice pomiędzy subiektywnym poczuciem zna-
jomości problematyki profi laktyki zdrowotnej cho-
rób związanych z nadwagą i otyłością a realnym 
poziomem wiedzy ankietowanych na niekorzyść 
poziomu realnej wiedzy. Niepokojące są również 
wyniki określające częstość wykonywania przez 
respondentki badań profi laktycznych oraz podej-
mowania działań zmierzających do redukcji masy 
ciała. Zdecydowana większość respondentek 
rzadko i nieregularnie wykonuje badania profi lak-
tyczne lub nie wykonuje ich w ogóle.
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POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO AMPUTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ 
Z POWODU MIAŻDŻYCY TĘTNIC

SENSE OF THE QUALITY OF PATIENTS LIFE AFTER LOWER LIMB AMPUTATION
CAUSED BY ARTHERIOSCLEROSIS

Danuta Ponczek, Aneta Wieliczko, Marzena Humańska, Mariola Głowacka

Zakład Teorii Pielęgniarstwa w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Streszczenie
Wstęp. Amputacja kończyny dolnej jest dla każdego człowieka wyjątkowo traumatycznym przeżyciem, jest zabiegiem, 
który powoduje trwałe kalectwo. Pacjenci nie tylko tracą swoją dotychczasową sprawność fi zyczną, wygląd, ale rów-
nież osiągniętą pozycję życiową. Pojawiają się różnego rodzaju ograniczenia i trudności, które prowadzą do zmiany ja-
kości życia człowieka.
Cel pracy. Celem pracy była ocena poczucia jakości życia pacjentów po odjęciu kończyny dolnej z powodu miażdży-
cy tętnic.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 50 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz 
leczonych w Przychodni Przyklinicznej Chirurgii Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. 
W pracy wykorzystano standaryzowany kwestionariusz WHOQOL.
Wyniki. W analizowanej grupie badawczej, w zakresie poszczególnych dziedzin kwestionariusza WHOQOL najlepsze 
poczucie jakości życia uzyskano w sferze relacji społecznych, następnie „środowisko” i psychicznej, najgorsze w dzie-
dzinie poziomu niezależności, a w dalszej kolejności fi zycznej i duchowej. Pośród wszystkich podskal ponownie naj-
wyżej oceniono relacje oraz wsparcie społeczne, najniżej zdolność do pracy i nauki, jak i gorszą jakość życia z powo-
du bólu i dyskomfortu. Globalną jakość życia i ogólny stan zdrowia badani oceniają dość nisko, średnia na poziomie 
11,38.
Wnioski. Jakość życia pacjentów po amputacji kończyny dolnej z powodu miażdżycy tętnic zmienia się ogromnie. Pa-
cjent musi „stawić czoła” różnym ograniczeniom i trudnościom, z jakimi kiedyś nie miał do czynienia. 

Słowa kluczowe: jakość życia, miażdżyca tętnic, amputacja kończyny dolnej.

Summary
Introduction. An amputation of the lower limb caused by artheriosclerosis is extremely great experience for every per-
son, it is the treatment that causes the permanent disability. Patients not only lose their fi tness, appearance, but also 
their life standing. A lot of restrictions and diffi culties appear that lead to the change of the quality of people`s life.
Aim of the study. The objective of this study was to evaluate the sense of the quality of patients life after lower limb 
amputation caused by artheriosclerosis.
Material and methods. 50 patients took part in this research who were hospitalized in Klinika Chirurgii Ogólnej i Na-
czyń and were treated in Przychodnia Przykliniczna Chirurgii Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza 
w Bydgoszczy. The standardized WHOQOL questionnaire was used in this study (re. quality of life).
Results. In the research group in the range of specifi c fi elds of WHOQOL questionnaire the best sense of the quality 
of life was achieved in the sphere of social relations, next in the sphere of the „environment” and the psychic, the worst 
in the fi eld of the independence level followed by the physical and spiritual independence. Taking into consideration all 
subscales, the relationships and social support were evaluated as the highest, the ability to work and study as the lo-
west, as well as the poorer quality of life due to pain and discomfort. The respondents consider the global quality of life 
and the general health condition quite low, an average of 11.38.
Conclusions. The quality of life after amputation of the lower limb caused by arthersiosclerosis changes diametrical-
ly. The patient has to overcome various restrictions and diffi culties that he or she didn’t have to overcome before the 
treatment. 

Key words: quality of life, arthersiosclerosis, lower limb amputation.

Wstęp
Ocena jakości życia jest zadaniem trudnym i zło-
żonym, ponieważ każdy defi niuje ją subiektywnie, 
w sposób indywidualny, zgodnie ze swoją oso-
bowością i środowiskiem, w którym żyje. Jakość 
życia jest pojęciem wielowymiarowym, które pole-
ga przede wszystkim na satysfakcji życiowej, 
zaspokojeniu potrzeb oraz spełnieniu pragnień. 

Słowo „jakość’’ odnosi się do zdrowia – wpływa-
jąc pozytywnie na szereg sfer życia ludzkiego, jak 
i choroby – obniżając tym samym komfort życia 
i wywołując przykre objawy, takie jak ból, niedołę-
stwo czy też niepełnosprawność [1].

Miażdżyca tętnic należy do chorób cywiliza-
cyjnych, wynikających ze stylu życia i obecnie 
jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań 
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i zgonów na świecie. Późno zdiagnozowana i nie-
leczona prowadzi do wielu powikłań, między inny-
mi, do zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu 
oraz niedokrwienia kończyn dolnych, które może 
zakończyć się amputacją.

Jest to zabieg okaleczający, który powoduje 
nieodwracalne upośledzenie czynności narządu 
ruchu. Odjęcie kończyny dolnej zmienia radykal-
nie sytuację chorego i jego rodziny. Dlatego dal-
sza jakość życia pacjenta będzie w dużym stopniu 
zależeć od umiejętności pokonywania trudności 
oraz od zasobów zdrowotnych, psychologicznych, 
społecznych, a nawet duchowych. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena poczucia jakości życia 
osób po odjęciu kończyny dolnej z powodu miaż-
dżycy tętnic. W ocenie tej analizowano wpływ 
amputacji na jakość życia w dziedzinie fi zycznej, 
psychicznej, niezależności, relacji społecznych, 
środowiskowej i duchowej badanej grupy.

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w grupie 50 chorych (40 
mężczyzn i 10 kobiet) po amputacji kończyny dol-
nej z powodu miażdżycy tętnic, leczonych w Kate-
drze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala 
Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Byd-
goszczy oraz w Przychodni Przyklinicznej Chirur-
gii Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. 
A. Jurasza w Bydgoszczy na przełomie 2010/2011 
roku. Pacjenci byli poinformowani o charakterze 
i celu badań, na które wyrazili świadomą i pisem-
ną zgodę.

Najliczniejszą grupę (36%) stanowiły oso-
by w wieku 60–69 lat, najmniej liczną w wieku 80 
i więcej lat (8%), natomiast w przedziale wiekowym 
50–59 lat znalazło się 16 osób (32%), a 70–79 lat – 
12 osób (24%). Biorąc pod uwagę wykształcenie, 
tylko 3 badanych (6%) miało wykształcenie wyż-
sze. Wykształcenie średnie, które stanowiło naj-
liczniejszą grupę posiadało 18 osób (36%), zawo-
dowe – 13 osób (26%) i podstawowe – 16 osób 
(32%). Pod względem miejsca zamieszkania, zde-
cydowana większość badanych była mieszkań-
cami miasta – 35 osób (70%), natomiast wsi – 15 
osób (30%). Z rodziną mieszkało – 36 osób (78%), 
w placówce opiekuńczo-pielęgnacyjnej – 3 oso-
by (6%), samotnie – 8 osób (16%). Do tej ostatniej 
grupy zakwalifi kowano również dwie osoby, z któ-
rych jedna była bezdomna, a druga osoba dopi-
sała w odpowiedzi „inne” – nie podając przy tym 
konkretnego miejsca. Dla większości badanych 
od amputacji kończyny dolnej upłynął okres od 
2 miesięcy do 12 miesięcy – 35 osób (70%), naj-
mniej badanych – 6 osób (12%) zaznaczyło okres 
powyżej 2 lat. U połowy ankietowanych wykona-
no amputację na wysokości podudzia, amputa-
cję na wysokości uda wykonano u 19 osób (38%), 

w obrębie stopy u 5 osób (10%), u jednej osoby 
wykonano wyłuszczenie w stawie biodrowym. Dla 
zdecydowanej większości respondentów była to 
amputacja jednostronna – 47 osób (94%), ampu-
tację dwustronną wykonano u dwóch kobiet i jed-
nego mężczyzny (6%). Nieco ponad połowa bada-
nych miała wykonaną amputację ze wskazań 
życiowych – 26 osób (52%), a w celu poprawy 
funkcji narządu ruchu – 24 osoby (48%). U 10 spo-
śród 50 badanych osób dokonano reamputacji. 

Dla realizacji celu badawczego wykorzysta-
no standaryzowany kwestionariusz oceny jakości 
życia WHOQOL oraz kwestionariusz danych spo-
łeczno-demografi cznych własnej konstrukcji. Kwe-
stionariusz oceny jakości życia WHOQOL umożli-
wia uzyskanie profi lu jakości życia w zakresie: 6 
dziedzin (fi zycznej, psychicznej, poziomu nieza-
leżności, relacji społecznych, środowiska, ducho-
wości); 24 podskal (bólu i dyskomfortu, ener-
gii i zmęczenia, snu i wypoczynku, pozytywnych 
uczuć, myślenia, uczenia się, pamięci i koncentra-
cji, samooceny, wyglądu zewnętrznego, negatyw-
nych uczuć, mobilności, czynności życia codzien-
nego, zależności od leków lub leczenia, zdolności 
do pracy lub nauki, relacji społecznych, wspar-
cia społecznego, aktywności seksualnej, bezpie-
czeństwa, środowiska domowego, fi nansów, opie-
ki zdrowotnej i społecznej, możliwości uzyskania 
nowych wiadomości, czasu wolnego oraz środo-
wiska fi zycznego, transportu, duchowości, reli-
gii, osobistych przekonań) oraz globalnej jakości 
życia i percepcji ogólnego stanu zdrowia. Wynik 
liczbowy globalnej jakości życia oblicza się za 
pomocą dodania czterech wartości liczbowych 
uzyskanych z pytań wchodzących w skład czę-
ści nazwanej globalna jakość życia i stan zdro-
wia. Za każdą pozycję/pytanie można uzyskać od 
1 do 5 punktów, czyli w części nazwanej „global-
na jakość życia i stan zdrowia” można uzyskać 
maksymalnie 20 punktów, a minimalnie 4 punkty. 
Im większa wartość liczbowa, tym wyższa jakość 
życia. Wyniki podskal uzyskuje się poprzez sumo-
wanie wszystkich pozycji/pytań kwestionariusza. 
Każda podskala składa się z czterech pozycji/
pytań, za które można uzyskać od 1 do 5 punk-
tów. Maksymalnie za daną podskalę można uzy-
skać 20 punktów, a minimalnie 4 punkty. W dwu-
nastu podskalach, takich jak: energia i zmęczenie, 
sen i wypoczynek, wygląd zewnętrzny, mobilność, 
czynności życia codziennego, relacje społecz-
ne, aktywność seksualna, bezpieczeństwo, fi nan-
se, czas wolny, środowisko fi zyczne oraz trans-
port znajdują się pozycje/pytania, które należy 
odwrócić, czyli należy je przekształcić przed roz-
poczęciem dodawania. Przekształcenie polega na 
zamianie 1 na 5, 2 na 4, 3 bez zmian, 4 na 2, a 5 
na 1. Im wyższy wynik liczbowy uzyska się w tych 
podskalach, tym lepsza jakość życia. Wyjątek sta-
nowią trzy podskale: ból i dyskomfort, negatyw-
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ne uczucia oraz zależność od leków lub leczenia, 
gdzie większy wynik oznacza gorszą jakość życia. 
Wyniki dziedzin oblicza się poprzez dodanie wyni-
ków podskal wchodzących w skład tych dziedzin, 
a następnie podzielenie wyniku sumowania przez 
liczbę podskal wchodzących w skład określonych 
dziedzin [2]. 

W analizie statystycznej wyników badań zasto-
sowano średnią arytmetyczną i odchylenie stan-
dardowe oraz analizę przekrojową.

Wyniki i omówienie
Pośród 24 podskal kwestionariusza WHOQOL naj-
wyższe wyniki odnotowano w podskali relacji spo-
łecznych średnia – 13,66, dalej w podskali wspar-
cia społecznego – 13,56 i środowiska fi zycznego 
(zanieczyszczenie, hałas, ruch uliczny, klimat) – 
13,54 oraz ból i dyskomfort – 13,48. W ostatnim 
przypadku, tak wysoka średnia świadczy o gor-
szej jakości życia. Najniższe natomiast uzyska-
no w podskali sen i wypoczynek – średnia 10,92, 
transport – 10,72, pozytywne uczucia – 9,70 oraz 
zdolność do pracy i nauki – 8,90. 

Analizując globalną jakość życia i ogólny stan 
zdrowia można stwierdzić, że średnia nie jest 
wysoka – 11,38. Zatem globalną jakość życia 
i ogólny stan zdrowia badani nie oceniają wysoko. 

Najwyżej z całej podskali globalnej jakości 
życia i stanu zdrowia oceniona została pozycja – 
na ile jesteś zadowolony ogólnie ze swojego życia 
(G.3) – średnia 3,06. Najniżej – na ile zadowolony 
jesteś ze swojego zdrowia (G.4) – 2,46. 

Jakość życia w dziedzinie fi zycznej ankieto-
wani również ocenili nisko – średnia 10,83. Naj-
bardziej niekorzystnie został oceniony ból i dys-
komfort. Wszystkie pozycje tej podskali uzyskały 
średnią powyżej 3,0. Właśnie dzięki tym ocenom 
jakość życia dziedziny fi zycznej jest tak niska. 
Z pozostałych pozycji najwyższą średnią uzyska-
ło pytanie – jak bardzo martwią cię Twoje kłopoty 
ze snem (F3.4) – 3,22, najniższą – jak zadowolo-
ny jesteś ze swojego snu (F3.3) – 2,34. 

Jakość życia w dziedzinie psychicznej ocenio-
na została nieco lepiej niż dziedzina fi zyczna – 
średnia 11,66. Mimo tego jakość życia w tej sferze 
i tak jest niska. Podskala o strukturze negatyw-
nej – negatywne uczucia, co korzystne nie uzy-
skała wysokich wyników. Najwyżej w dziedzinie 
psychicznej została oceniona pozycja – czy prze-
szkadza Ci Twój wygląd (F7.2) – średnia 3,48. 
Najniżej – jak bardzo doświadczasz pozytywnych 
uczuć (F4.4) – 2,24. 

Jakość życia w zakresie poziomu niezależ-
ności zdecydowanie oceniona została najgorzej 
ze wszystkich dziedzin – średnia 10,76. Wyniki 
poszczególnych pozycji nie przekraczają nawet 
średniej 3,5; co znacznie obniża poziom jako-
ści życia w tym obszarze. Podskala o struk-
turze negatywnej – zależność od leków lub 

leczenia (F11.1 – F11.4), co zadowalające nie uzy-
skała wysokich wyników. Średnia 11,98 plasuje 
ją w środkowej strefi e uzyskanych wyników. Naj-
bardziej korzystnie w dziedzinie poziom niezależ-
ności została oceniona pozycja – w jakim stop-
niu kłopoty z poruszaniem się wpływają na Twoje 
życie (F9.4) – średnia 2,90. Najgorszą okazała się 
pozycja – czy jesteś w stanie pracować lub uczyć 
się (F12.1) – 1,80. 

Jakość życia dotycząca relacji społecznych 
oceniona została znacznie wyżej niż w pozosta-
łych dziedzinach – średnia 13,23. Najciekawiej 
przedstawiają się wyniki w podskali aktywność 
seksualna, w której najbardziej korzystnie zosta-
ła oceniona pozycja – czy martwią Cię jakieś pro-
blemy w Twoim życiu seksualnym (F15.4) – śred-
nia 4,56, świadcząca o braku takich problemów. 
Z kolei najniższy wynik uzyskała pozycja – na ile 
zaspokajane są Twoje potrzeby seksualne (F15.2) 
– średnia 1,74. A więc pomimo niskiego poziomu 
zaspokojenia tych potrzeb, pacjenci nie widzą 
w tym problemu, który by ich martwił.

W dziedzinie środowiskowej jakość życia oce-
niona została nieco niżej niż w dziedzinie relacje 
społeczne – średnia 12,10. Najlepiej w tym obsza-
rze zostały ocenione pozycje – czy masz wystar-
czająco dużo pieniędzy, by zaspokoić swoje 
potrzeby (F18.1) i czy martwisz się o swoje fi nan-
se (F18.4) – średnie po 3,68, co świadczy o bra-
ku takich problemów. Najgorzej wypadła pozycja 
– czy masz jakieś kłopoty fi nansowe (F18.2) – 
średnia 2,12. Wynika z tego, że pomimo kłopotów 
fi nansowych, problemów z zaspokajaniem swo-
ich potrzeb badani respondenci nie mają.

Jakość życia w dziedzinie duchowości, religii, 
osobistych przekonań oceniona została na śred-
nią 11,04. Wyniki są tutaj bardzo zbliżone. Naj-
bardziej korzystnie została oceniona pozycja – 
w jakim stopniu Twoja osobista wiara pomaga Ci 
zrozumieć trudności spotykane w życiu (F24.4) – 
średnia 2,88. Najniższy wynik uzyskała pozycja 
– w jakim stopniu odczuwasz, że Twoje życie ma 
znaczenie, sens (F24.2) – średnia 2,46. 

Dyskusja
Pomiar jakości życia polega przede wszystkim 
na subiektywnych ocenach pacjentów, ich psy-
chicznym, fi zycznym jak i społecznym aspekcie 
codziennego kontaktu ze skutkami choroby oraz 
rezultatami leczenia. Dokładnie obrazuje to defi -
nicja Schippera, który jakość życia określa jako 
„funkcjonalny efekt choroby i konsekwencje jej 
leczenia z punktu widzenia pacjenta” [3].

Badania coraz wyraźniej akcentują, że ampu-
tacja kończyny dolnej zasadniczo zmienia sytu-
ację społeczną i ekonomiczną człowieka. Aktyw-
ność fi zyczna, aspekty psychiczne, jak i społeczne 
tych osób ulegają istotnemu pogorszeniu. Oso-
by te odczuwają brak swobody w poruszaniu się, 
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odczuwają różne związane z tym trudności i pro-
blemy, które ograniczają życie społeczne, zawo-
dowe, prywatne, powodując pogorszenie się jako-
ści życia [4]. 

Adamska [5] oceniała jakość życia chorych po 
amputacji kończyn dolnych (nie tylko z powodów 
naczyniowych) za pomocą kwestionariusza RNL 
(Reintegration to Normal Living) w zestawieniu 
z grupą kontrolną zdrowych osób oraz porównując 
ją z okresem poprzedzającym odjęcie kończyny. 
W wyniku globalnym stwierdziła, że jakość życia 
tych chorych była średnia. We wszystkich dziedzi-
nach była gorsza niż jakość życia osób zdrowych 
i tej samej grupy pacjentów z okresu przed ampu-
tacją. W odniesieniu do poszczególnych podskal 
uzyskała najwyższe wyniki w dziedzinie relacje 
społeczne i życie towarzyskie, zaś najniższe pra-
ca/nauka, rekreacja i role rodzinne. Jak widać 
rezultaty te nie odbiegają bardzo od naszych spo-
strzeżeń, pomimo że prezentowana przez nas gru-
pa była badana za pomocą innego kwestionariu-
sza. My również uzyskaliśmy najlepsze poczucie 
jakości życia w sferze relacji społecznych i wspar-
cia, a najgorsze w zakresie zdolności do pracy 
i nauki. Globalną jakość życia badani także ocenili 
dość nisko.

Do podobnych wniosków doszła Muraczyń-
ska i wsp. [6], którzy analizowali poziom relacji 
rodzinnych osób po amputacji kończyn dolnych 
jako jeden z wyznaczników jakości życia. Zgodnie 
z tym stwierdzili, że relacje te nie ulegają znacz-
nemu pogorszeniu i są na poziomie średnim. Zda-
niem Michaela, na którego powołują się autorzy, 
osoba doznająca inwalidztwa w wieku dojrzałym 
obawia się konsekwencji rodzinnych, koniecz-
ności przestawienia swojego życia oraz niepew-
ności, jaki będzie jej stosunek do najbliższych 
i odwrotnie. Z przedstawionych tu pod względem 
tego aspektu badań wynika, że obawy te nie znaj-
dują swojego negatywnego potwierdzenia.

Jeszcze jednym poświadczeniem tego fak-
tu jest opracowanie Bączyk [7], która co prawda 
nie badała jakości życia chorych po amputacjach, 
lecz na reumatoidalne zapalenie stawów, nie-
mniej w obu przypadkach pacjenci mają problemy 
z poruszaniem się, radzeniem sobie w codzien-
nych obowiązkach, stając się zależnymi od oto-
czenia. Tu również najwyższą jakość życia uzyska-
no w podskali wsparcia społecznego a najgorszą 
w podskali pracy. 

To, że powrót chorych do pracy po amputa-
cji kończyn dolnych jest sprawą wyjątkową opi-
suje także Górski i wsp. [8], którzy prześledzili 
losy 69 pacjentów. Z grupy tej tylko jedna osoba 
wróciła do pracy, wykonując jednak zajęcie inne 
niż przed operacją. Z pozostałych 68 trzy chęt-
nie wróciłyby do pracy, gdyby istniała taka moż-
liwość. Należy wspomnieć, że średnia wieku w tej 
grupie wynosiła 65 lat, czyli jest to wiek emery-

talny; w niniejszym badaniu najliczniejszą grupę 
(36%) podobnie stanowiły osoby w wieku 60–69 
lat. Prawdopodobnie osoby dużo młodsze chcia-
łyby, ale nie mogą powrócić do pracy.

Autorzy stwierdzają również, że osoby po 
amputacji kończyny dolnej stały się w większości 
zależne od osób trzecich i jest to związane z cał-
kowitym brakiem przystosowania otoczenia do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W kwestii poru-
szania się największą trudność stanowią wysoko 
położone mieszkania, często bez wind, koniecz-
ność opieki ze strony innych osób oraz kłopoty 
z utrzymaniem higieny osobistej. W badanej przez 
ww. grupie 27 (39%) respondentów poruszało 
się jedynie po własnym mieszkaniu, tylko 7 robi-
ło samodzielnie zakupy. Muraczyńska i wsp. [9], 
którzy badali aktywność funkcjonalną i społeczną 
pacjentów po amputacji kończyn dolnych, wyka-
zali, że ta pierwsza, w skład której wchodziły czyn-
ności samoobsługowe, domowe, poruszanie się 
po mieszkaniu i poza domem, wykonywanie cięż-
kiej pracy fi zycznej, kształtowała się na poziomie 
nieznacznym, wyjątek stanowiły osoby w wieku 
40–50 lat – średnim. Jaracz i wsp. [10] także opi-
sują największe pogorszenie jakości życia właśnie 
w zakresie poruszania i przemieszczania się oraz 
częściowo zależnej od sprawności lokomocyjnej, 
zdolności do wykonywania czynności samoob-
sługowych i pracy w gospodarstwie domowym. 
W przedstawionych w niniejszym opracowaniu 
wynikach jakość życia w dziedzinie poziomu nie-
zależności również wypadła najgorzej. Podskala-
mi w tej dziedzinie są między innymi mobilność 
i czynności życia codziennego.

Z powodu zależności od innych osób, głów-
nie rodziny, Korżyk i wsp. [11] upatrują przyczynę 
braku afi rmacji życia wśród badanych niepełno-
sprawnych w wyniku amputacji kończyn dolnych. 
Autorzy oceniali poczucie sensu życia tej grupy 
chorych w porównaniu z pacjentami po udanym 
zabiegu pomostowania aortalno-dwuudowego. 
Poza brakiem afi rmacji mieli oni także niższy wynik 
ogólny poczucia sensu życia, problemy z akcep-
tacją siebie, niektórzy miewali myśli samobójcze, 
a wszystko dlatego, że nie potrafi ą pogodzić się 
ze swoim nieszczęściem. W opisanych tu naszych 
badaniach jakość życia w dziedzinie psychicznej 
nie należała do najwyższych – średnia 11,66. Naj-
lepiej respondenci ocenili pozycję – czy przeszka-
dza Ci Twój wygląd, co oznacza, że nie stanowiło 
to dla nich aż tak ogromnego problemu, niemniej 
pytanie o zaakceptowanie wyglądu przedstawia 
się już nieco gorzej. Za to pozycja – jak bardzo 
doświadczasz pozytywnych uczuć – miała najniż-
szy wynik, a pozostałe w podskali pozytywnych 
uczuć takie jak: cieszenie się życiem, poczucie 
ogólnego zadowolenia, optymizm w zapatrywaniu 
się na swoją przyszłość są tylko w nikłym stop-
niu wyższe (o 0,16–0,30 pkt.). Podobnie pytanie 
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o znaczenie, sens życia, które w naszym badaniu 
zawiera się w dziedzinie duchowości, religii, oso-
bistych przekonań ma najniższy wynik, a zatem 
gorsze poczucie jakości życia.

Jednym z najważniejszych celów badania jako-
ści życia jest całościowa analiza różnych dziedzin 
życia chorego. Można jej dokonywać za pomo-
cą wielu narzędzi badawczych [12], wydaje się, 
że wykorzystany w tym badaniu kwestionariusz 
WHOQOL również spełnił swoje zadanie.

Wnioski
1. W analizowanej grupie w zakresie poszczegól-

nych dziedzin kwestionariusza WHOQOL naj-
lepsze poczucie jakości życia uzyskano w sfe-
rze relacji społecznych, następnie „środowisko” 
i psychicznej, najgorsze w dziedzinie poziomu 
niezależności, a w dalszej kolejności fi zycznej 
i duchowej.

2. Pośród wszystkich podskal ponownie najwyżej 
oceniono relacje oraz wsparcie społeczne, naj-
niżej zdolność do pracy i nauki, jak i gorszą ja-
kość życia z powodu bólu i dyskomfortu.

3. Globalną jakość życia i ogólny stan zdrowia 
badani oceniają dość nisko, średnia na pozio-
mie 11,38.
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Streszczenie
Wstęp. Ocena jakości życia jest zadaniem złożonym, ponieważ każdy defi niuje ją subiektywnie, w sposób indywidual-
ny, zgodnie ze swoją osobowością i środowiskiem, w którym żyje. Słowo,,jakość’’ odnosi się do zdrowia – wpływając 
pozytywnie na szereg sfer życia ludzkiego, jak i choroby – obniżając tym samym komfort życia.
Cel pracy. Celem pracy była analiza wpływu czynników społeczno-demografi cznych na poczucie jakości życia osób 
po amputacji kończyny dolnej z powodu miażdżycy tętnic. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 50 chorych po amputacji kończyny dolnej z powodu miażdży-
cy tętnic, leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz w Przychodni Przyklinicznej Chirurgii Naczyń 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, opierając się na standaryzowanym kwestionariuszu 
oceny jakości życia WHOQOL oraz kwestionariuszu danych społeczno-demografi cznych. Dotyczył on informacji o płci, 
wieku, wykształceniu, miejscu zamieszkania, czasie jaki upłynął od amputacji i jej wskazaniach.
Wyniki. W analizowanej grupie pacjentów poczucie jakości życia pogarszało się wraz z wiekiem, było najgorsze w okre-
sie do 12 miesięcy od operacji, nie różniło się u kobiet i mężczyzn z wyjątkiem sfery duchowej, w której jakość życia ko-
biet była wyższa, nie było zależne od miejsca zamieszkania, natomiast wzrastało wraz z wykształceniem, było lepsze 
w przypadku osób, którym wykonano amputację w celu poprawy funkcji narządu ruchu.
Wnioski. Wszyscy chorzy po amputacji kończyny dolnej wymagają pomocy ze strony personelu medycznego, otrzy-
mane wyniki pozwoliły jednak wyodrębnić pacjentów, którym należy poświęcić szczególną uwagę, czyli osoby najstar-
sze, z niskim wykształceniem, którym wykonano operację ze wskazań życiowych, w ciągu pierwszego roku po jej wy-
konaniu.

Słowa kluczowe: czynniki społeczno-demografi czne, jakość życia, miażdżyca tętnic, amputacja kończyny dolnej.

Summary
Introduction. The quality of life is a complex task, because everyone defi nes it subjectively, in an individual way in ac-
cordance with his personality and the environment in which he lives. The word ‘’quality” relates to the health – infl uen-
cing on a number of spheres of human life and the disease in the positive way – reducing the comfort of life.
Aim of the study. The aim of this study was the analysis of the infl uence of socio-demographic factors on the sensa-
tion of the quality of life of people after lower limb amputation caused by atherosclerosis. 
Material and methods. The study was conducted among 50 patients after lower limb amputation caused by atherosc-
lerosis, treated in Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń and in Przychodnia Przykliniczna Chirurgii Naczyń Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza in Bydgoszcz, based on the standardized WHOQOL questionnaire asses-
sing the quality of life and the questionnaire of socio-demographic data. It concerned a gender, age, education, place 
of residence, the time that passed since the amputation and its indications. 
Results. In this group of patients, the sensation of the quality of life deteriorated with the age, it was the worst in the 
period of 12 months after the surgery, it did not differ between men and women except the spiritual sphere, in which the 
quality of life of women was higher, it was not dependent on the place of residence, but it increased with the education, 
it was better for people who underwent the amputation in order to improve the function of the motor organ. 
Conclusions. All patients after lower limb amputation require support from the medical staff, obtained results allowed 
to distinguish the patients that deserve the special attention, so the oldest people, with the low education, who under-
went surgery because of life indications, during the fi rst year after the surgery.

Key words: socio-demographic factors, quality of life, atherosclerosis, lower limb amputation.

Wstęp
Miażdżyca tętnic jest chorobą przewlekłą, ogólno-
ustrojową i postępującą, która cechuje się odkła-
daniem w ścianach tętnic złogów cholesterolu, 
powodując zwężenie światła, usztywnienie ścian, 
a w rezultacie nawet całkowite zamknięcie tętnicy, 

upośledzając tym samym przepływ krwi w naczy-
niu i wywołując niedokrwienie zaopatrywanego 
obszaru.

Liczba przypadków oraz nasilenie choro-
by u poszczególnych osób w różnych grupach 
ludzi zależy od wielu czynników. Część z nich to 
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uwarunkowania konstytucjonalne i dlatego nie-
zmienne, inne to czynniki nabyte, które można 
w pewnym stopniu kontrolować. Uwarunkowania 
konstytucjonalne to wiek, płeć oraz wpływy gene-
tyczne [1].

Częstość występowania miażdżycy tętnic koń-
czyn dolnych zależy przede wszystkim od wie-
ku badanych i największa jest w populacji osób 
powyżej 55. roku życia. Zmiany miażdżycowe 
aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych stwier-
dza się w tej grupie wiekowej u 20% Europejczy-
ków i mieszkańców Ameryki Północnej, nato-
miast powyżej 75. roku życia całkowita liczba 
osób z miażdżycą tętnic obwodowych obejmuje 
aż 30% ogólnej populacji. Najniższa jest wśród 
30- i 40-latków wynosząc 6/10 000 u mężczyzn 
i 3/10 000 u kobiet. Mężczyźni chorują dwukrotnie 
częściej niż kobiety, natomiast po 70. roku życia 
i w przypadku współistniejącej cukrzycy częstość 
niedokrwienia kończyn staje się podobna u obu 
płci [2, 3].

Pojęcie jakości życia (Quality of Life) jest 
trudne do zdefi niowania. Każdy z badaczy okre-
śla ten termin inaczej. Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO), jakość życia określana jest 
jako „sposób postrzegania przez jednostki swo-
ich pozycji w życiu, w kontekście kultury i syste-
mu wartości, w których egzystują w powiązaniu 
z własnymi celami, oczekiwaniami, standarda-
mi i obawami”. Do zakresu jakości życia WHO 

zalicza się: stan fi zyczny, stan psychiczny, rela-
cje społeczne, stopień niezależności, środowi-
sko oraz religię, wierzenia, przekonania i poglą-
dy [4, 5].

Cel pracy
Celem pracy była analiza wpływu czynników spo-
łeczno-demografi cznych na poczucie jakości życia 
osób po amputacji kończyny dolnej z powodu 
miażdżycy tętnic. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono wśród 50 chorych po 
amputacji kończyny dolnej z powodu miażdży-
cy tętnic, leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Naczyń oraz w Przychodni Przyklinicz-
nej Chirurgii Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 
1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na przełomie 
2010/2011 roku, opierając się na standaryzowa-
nym kwestionariuszu oceny jakości życia WHO-
QOL oraz własnym kwestionariuszu danych spo-
łeczno-demografi cznych. Dotyczył on informacji 
o płci, wieku, wykształceniu, miejscu zamieszka-
nia oraz czasu jaki upłynął od amputacji i wskaza-
niach do amputacji (szczegółowy rozkład podany 
w tabeli 1).

W analizie statystycznej wyników badań zasto-
sowano tabele, w których przedstawiono liczeb-
ność i odsetek odpowiedzi na poszczególne 
pytania kwestionariusza. Grafi czną interpreta-

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pod względem czynników 
społeczno-demografi cznych

Płeć N %
kobieta 10 20,0
mężczyzna 40 80,0

Grupa wiekowa
50–59 lat 16 32,0
60–69 lat 18 36,0
70–79 lat 12 24,0
powyżej 80 lat 4 8,0

Wykształcenie
podstawowe 16 32,0
zawodowe 13 26,0
średnie 18 36,0
wyższe 3 6,0

Miejsce zamieszkania
miasto 35 70,0
wieś 15 30,0

Czas jaki upłynął od amputacji
2–12 miesięcy 35 70,0
1,1–2 lat 9 18,0
powyżej 2 lat 6 12,0

Wskazania do amputacji
wykonana ze wskazań życiowych 26 52,0
wykonana w celu poprawy funkcji narządu ruchu 24 48,0
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cję niektórych danych zawarto w postaci wykre-
sów typu ramka–wąsy. Zastosowano również 
średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe 
oraz analizę przekrojową. Współczynnik korelacji 
rang Spearmana posłużył do opisu siły korelacji 
dwóch cech zmiennych, natomiast test U Manna-
-Whitneya do oceny różnic jednej cechy pomiędzy 
dwoma populacjami (grupami). Jako poziom istot-
ny statystycznie przyjęto p ≤ 0,05. 

Wyniki 
W badanej grupie wiek pozostawał w istotnej 
średniej korelacji z dziedziną poziomu niezależ-
ności oraz duchowości. Czas od amputacji nato-
miast w korelacji średniej z dziedziną fi zyczną 
i w korelacji wyraźnej lecz niskiej z dziedziną psy-
chiczną (p < 0,05). Wykształcenie pozostawało 
bez istotności statystycznej z którąkolwiek z dzie-
dzin (p > 0,05). 

Dalsza analiza wykazała, że jakość życia 
w dziedzinie – poziom niezależności – obniża się 
wraz ze wzrostem wieku (grupy wiekowej) (Ryci-
na 1). 

W dziedzinie duchowość, sytuacja jest zgoła 
odmienna. Na przedstawionym wykresie (Rycina 
2) widać, że jakość życia w tym przypadku wzra-
sta wraz ze wzrostem wieku (grupy wiekowej).

Badając wpływ czasu od amputacji, zdecydo-
wanie lepszą jakość życia w dziedzinie fi zycznej 
prezentowali respondenci, którzy zabieg amputa-
cji mieli 1,1–2 lat temu. Natomiast najniższa jakość 
życia wystąpiła u badanych, którym od amputacji 
upłynęło niespełna 12 miesięcy. 

Podobnie jest z wynikami w dziedzinie psy-
chicznej. Wyższa jakość życia w tej sferze doty-
czyła badanych, którzy zabieg amputacji mieli 
1,1–2 lat temu, niższa, którym od amputacji upły-
nęło niespełna 12 miesięcy. 

Analizując wpływ płci, okazało się, że męż-
czyźni i kobiety nie różnili się pod względem uzy-
skanych wyników w poszczególnych dziedzinach 
(p > 0,05). Wyjątek stanowiła dziedzina ducho-
wość, gdzie wystąpiła różnica istotna statystycz-
nie (p = 0,02166). W sferze tej jakość życia u kobiet 
była zdecydowanie wyższa niż u mężczyzn (śred-
nia 13,50 vs 10,43).

Pod względem miejsca zamieszkania oso-
by mieszkające na wsi i w mieście także nie róż-
niły się odczuwanym poziomem jakości życia 
(p > 0,05). Podobnie w przypadku wskazań do 
amputacji, gdzie wyjątek stanowiła tylko dziedzina 
relacji społecznych, w której takie różnice wystą-
piły. Badani, którym wykonano amputację w celu 
poprawy funkcji narządu ruchu wykazali wyższy 
poziom jakości życia niż badani, którym ampu-
tację wykonano ze wskazań życiowych (średnia 
13,99 vs 12,53).

Ze wszystkich 24 podskal w istotnej korelacji 
z wiekiem pozostawało osiem. W korelacji śred-

niej: negatywne uczucia, mobilność, czynności 
życia codziennego, zdolność do pracy lub nauki, 
bezpieczeństwo, transport oraz duchowość, reli-
gia i osobiste przekonania. W korelacji wyraźnej 
lecz niskiej: zależność od leków i leczenia. Stwier-
dzono, że wraz z wiekiem pogarszała się jakość 
życia w zakresie negatywnych uczuć, mobilności 
oraz czynności życia codziennego, z kolei polep-
szała się w sferze duchowości, religii i osobistych 
przekonań. Ze wzrostem wieku wzrastał także 
wynik zależności od leków i leczenia, co w tym 
przypadku oznacza obniżanie się poziomu jako-
ści życia. Wyjątek stanowili badani w wieku powy-
żej 80 lat, u których wynik okazał się mniejszy od 
poprzedniej grupy wiekowej 70–79 lat. Najlepszą 
jakość życia w kwestii zdolności do pracy/uczenia 
się osiągnęli badani w wieku 60–69 lat, najniższą 
w wieku 70–79 lat. W zakresie bezpieczeństwa 
fi zycznego najlepszą jakość życia uzyskali bada-
ni w wieku 60–69 lat i 50–59 lat. Znacznie niższą 
w wieku 70–79 lat i najniższą powyżej 80 lat. Ana-
logicznie przedstawiają się również wyniki doty-
czące transportu. 

W istotnej korelacji z wykształceniem pozosta-
wało pięć podskal. W korelacji średniej: samooce-
na, zdolność do pracy lub nauki, bezpieczeństwo 
oraz możliwość uzyskania nowych wiadomo-
ści. W korelacji wyraźnej lecz niskiej: zależność 
od leków i leczenia. Zaobserwowano, że wraz ze 
wzrostem wykształcenia wzrastał wynik samo-
oceny. W zdolności do pracy lub nauki najlepszy 
rezultat osiągnęli badani z wykształceniem śred-
nim, a najniższy z wykształceniem zawodowym. 
Podobnie sytuacja wygląda w ocenie wyników 
bezpieczeństwa fi zycznego oraz możliwości uzy-
skania nowych wiadomości i umiejętności, w obu 
tych przypadkach najwyższy wynik a więc najlep-
szą jakość życia uzyskali ankietowani z wykształ-
ceniem średnim, a najniższy z wykształceniem 
podstawowym. Ci ostatni wykazali się również 
największą zależnością od leków i leczenia.

W korelacji z czasem jaki upłynął od ampu-
tacji pozostawało również pięć podskal. Wszyst-
kie w korelacji średniej: ból i dyskomfort, energia 
i zmęczenie, pozytywne uczucia, myślenie, ucze-
nie się, pamięć i koncentracja oraz samoocena. 
Najwyższy wynik bólu i dyskomfortu, który wiąże 
się z gorszą jakością życia uzyskali badani, któ-
rym od amputacji upłynęło zaledwie 12 miesię-
cy. Najniższy wynik, który cechuje lepszą jakość 
życia uzyskali pacjenci, którym od amputacji 
minęło 1,1–2 lat. W pozostałych podskalach naj-
wyższy wynik i tym samym lepszą jakość życia 
również uzyskali ankietowani, u których od ampu-
tacji minęło 1,1–2 lata, a najniższy wynik, a co za 
tym idzie gorszą jakość życia odnotowano u osób 
2–12 miesięcy po amputacji.

Biorąc pod uwagę różnice w wynikach pod-
skal ze względu na płeć i miejsce zamieszkania, 
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jak wykazał test U Manna-Whitneya, badane gru-
py nie różniły się (p > 0,05) za wyjątkiem sfery 
duchowość, gdzie kobiety osiągały lepszą jakość 
życia (p = 0,02166).

Różnice ze względu na wskazanie do amputacji 
nie wystąpiły w przypadku 19 podskal (p > 0,05). 

Jednak w przypadku pozostałych pięciu, tj. relacji 
społecznych, bezpieczeństwa fi zycznego, opieki 
zdrowotnej i społecznej, czasu wolnego (uczest-
nictwa i możliwości korzystania z rekreacji) oraz 
transportu ankietowani, którym wykonano ampu-
tację w celu poprawy funkcji narządu ruchu uzy-
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Rycina 1. Rozkład wyników dziedziny: poziom niezależności ze względu na wiek
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Rycina 2. Rozkład wyników dziedziny: duchowość ze względu na wiek
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skali wyższe wyniki – lepszą jakość życia – niż 
badani, u których wykonano amputację ze wska-
zań życiowych (p < 0,05).

Dyskusja 
Jakość życia w medycynie jest pojęciem wielowy-
miarowym, wieloznacznym i stanowi bardzo waż-
ne źródło wiedzy o problemach, pragnieniach oraz 
samopoczuciu chorego, oceniając przy tym w jaki 
sposób wystąpienie choroby oraz związane z nią 
ograniczenia wpływają na funkcjonowanie czło-
wieka. Światowa Organizacja Zdrowia defi niuje 
jakość życia jako kompleksowy sposób oceniania 
przez jednostkę wydolności fi zycznej, stanu emo-
cjonalnego, samodzielności w życiu i stopnia nie-
zależności od otoczenia, a także relacji ze środo-
wiskiem oraz osobistych wierzeń i przekonań [6]. 
Według Gotay jakość życia oznacza stan dobre-
go samopoczucia, składającego się z dwóch ele-
mentów: zdolności radzenia sobie z codziennymi 
zadaniami (co odzwierciedla dobre samopoczu-
cie człowieka na poziomie fi zycznym, psychicz-
nym i społecznym) i satysfakcji funkcjonowania 
na wszystkich poziomach oraz kontroli nad choro-
bą i/lub nad objawami związanymi z zastosowaną 
metodą leczenia [7]. Naruszenie sprawności orga-
nizmu w wyniku odjęcia kończyny dolnej z powo-
du miażdżycy tętnic jest ogromnym przeżyciem 
i stanowi dla każdego człowieka zagrożenie utra-
ty samodzielności, co przyczynia się do zmiany 
jakości życia.

Muraczyńska i wsp. [8], przeprowadzili bada-
nie wśród 40 osób po amputacji kończyny dolnej 
za pomocą kwestionariusza RNL (Reintegration 
to Normal Living) w celu analizy poziomu rela-
cji w rodzinie z uwzględnieniem zmiennych spo-
łeczno-demografi cznych i klinicznych. Wartość 
średnia badanego obszaru nie wykazała różnic 
pomiędzy kobietami i mężczyznami. Podobnie 
w naszej analizie płeć nie miała wpływu na więk-
szość dziedzin jakości życia, w tym również relacji 
społecznych za wyjątkiem sfery duchowej, w któ-
rej dominowały kobiety. Dalej autorzy zauważy-
li, że wiek, stan cywilny i wykształcenie również 
nie różnicowały opinii badanej grupy. Zanotowali 
jedynie spadek poziomu relacji w rodzinie u męż-
czyzn z wykształceniem podstawowym. Przyczy-
ną tego stanu rzeczy była trudność w uczestni-
czeniu z rodziną w różnych formach aktywności 
oraz niskie dochody, które nie wystarczały w peł-
ni na zaspokojenie własnych i rodzinnych potrzeb. 
Rodzaj amputacji, wysokość i czas jaki upłynął od 
amputacji także nie zmieniały wartości poziomu 
relacji w rodzinie, oprócz mężczyzn po upływie 3 
lat od odjęcia kończyny, gdzie zauważono pogor-
szenie tych relacji.

Analizując z kolei aktywność funkcjonalną 
i społeczną tych samych pacjentów Muraczyń-
ska i wsp. [9] zaobserwowali, że płeć, wiek, stan 

cywilny, jak też wykształcenie nie miały wpływu 
na poziom aktywności społecznej badanych, któ-
ry był w każdym przypadku średni. Wyjątek sta-
nowiło zmniejszenie aktywności społecznej kobiet 
z wykształceniem wyższym, które się przejawiało 
zmniejszeniem liczby wyjazdów, kontaktów towa-
rzyskich, jak i z osobami spoza otoczenia. Podob-
nie zmienne takie jak rodzaj amputacji, wysokość 
oraz upływ czasu nie różnicowały w tym zakre-
sie badanej grupy. W analizie autorów dotyczącej 
aktywności funkcjonalnej wyniki wypadły gorzej. 
Okazało się, że wraz z wiekiem aktywność ta mala-
ła. Stan cywilny i wykształcenie nie miały wpływu 
na jej pogorszenie w przypadku mężczyzn, jed-
nak u kobiet zanotowano taki wpływ u osób stanu 
wolnego i z wykształceniem podstawowym. Czas 
jaki upłynął od amputacji nie zmieniał poziomu 
aktywności funkcjonalnej mężczyzn, zawsze był 
nieznaczny, natomiast kobiety wykazywały brak 
takiej aktywności w pierwszym roku, jak i powyżej 
3. roku od jej wykonania. W przypadku wyników 
przedstawionych w niniejszym opracowaniu zaob-
serwowano również gorszą jakość życia u osób, 
którym od amputacji upłynęło niespełna 12 mie-
sięcy i starszych, płeć w zasadzie pozostawała 
bez wpływu (wyjątek sfera duchowość).

Adamska [10] z kolei nie stwierdziła zależno-
ści pomiędzy poszczególnymi dziedzinami jakości 
życia a czynnikami społeczno-demografi cznymi, 
z wyjątkiem związku pomiędzy dziedziną poru-
szanie się a rodzajem amputacji.

Wnioski
W analizowanej grupie pacjentów po amputa-
cji kończyny dolnej z powodu miażdżycy tętnic, 
poczucie jakości życia:
1. pogarszało się wraz z wiekiem, wyjątek sta-

nowiła sfera duchowa, gdzie sytuacja była od-
wrotna

2. było najgorsze w okresie do 12 miesięcy od 
operacji

3. było takie same u kobiet i mężczyzn z wyjąt-
kiem sfery duchowej, w której jakość życia ko-
biet okazała się wyższa

4. nie było zależne od miejsca zamieszkania
5. wzrastało wraz z wykształceniem
6. było lepsze w przypadku osób, którym wyko-

nano amputację w celu poprawy funkcji narzą-
du ruchu.

Z powyższego wynika, że największym wspar-
ciem należy otoczyć osoby najstarsze, z niskim 
wykształceniem, którym wykonano operację ze 
wskazań życiowych, w ciągu pierwszego roku od 
chwili jej wykonania. 
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OCENA SKUTKÓW STOSOWANIA ANTYBIOTYKOTERAPII
W OKRESIE PRZEDPORODOWYM U KOBIET CIĘŻARNYCH GBS (+)

EVALUATION OF THE CONSEQUENCES OF PRENATAL ANTIBIOTIC THERAPY
IN PREGNANT WOMEN WITH GBS INFECTION
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Streszczenie
Wstęp. Kolonizacja dolnego odcinka przewodu pokarmowego, odbytu i pochwy przez GBS u ciężarnej stwarza duże 
ryzyko kolonizacji bakterią noworodka (ok. 70%) i możliwość wystąpienia groźnych dla dziecka powikłań. Wprowadze-
nie standardów dotyczących wykrywania GBS u kobiet w ciąży i stosowanie profi laktyki okołoporodowej zmniejszyło 
umie ralność noworodków z 15–25% do 4–6%.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena skutków zastosowania ambulatoryjnej antybiotykoterapii w celu przedporodowej 
eradykacji GBS.
Materiał i metody. Badaniem objęto 118 pacjentek w ciążach pojedynczych, donoszonych, u których stwierdzono ko-
lonizację pochwy paciorkowcem beta-hemolizującym. Grupę badaną stanowiły 32 pacjentki, u których ambulatoryj-
nie zastosowana została, niezgodnie z zaleceniami PTG, antybiotykoterapia w celu przedporodowej eradykacji GBS. 
U tych pacjentek pomimo to włączono profi laktykę okołoporodową wg zalecanego schematu. Grupę kontrolną stanowi-
ło 86 pacjentek, u których, ze względu na zbyt krótki okres czasu od momentu przybycia do szpitala do porodu lub ze 
względu na brak wyniku posiewu i brak wskazań w wywiadzie do włączenia profi laktyki, antybiotykoterapia okołoporo-
dowa nie została włączona. Na podstawie dokumentacji medycznej dokonano analizy stanu pourodzeniowego nowo-
rodków ww. pacjentek i wystąpienia u nich powikłań zależnych od kolonizacji paciorkowcem.
Wyniki. Aż 10 spośród 32 noworodków pacjentek z grupy badanej (31,25%) wykazywało wykładniki infekcji i wymaga-
ło leczenia. Najczęstszym powikłaniem było zapalenie płuc. W grupie kontrolnej 33,72% (n = 29) noworodków wyma-
gało leczenia. Wśród tych infekcji znajdowały się 2 przypadki posocznicy. Stwierdzono brak istotnej statystycznie róż-
nicy w odsetku zakażonych noworodków pomiędzy grupą badaną i grupą kontrolną (p > 0,05).
Wnioski. Niestosowanie się do zaleceń PTG odnośnie do profi laktyki zakażeń wywołanych przez GBS i przedporodo-
wa eradykacja GBS zwiększa ryzyko groźnych infekcji u noworodków.

Słowa kluczowe: GBS, infekcje u noworodków, antybiotykoterapia okołoporodowa.

Summary
Introduction. Colonization of the lower intestinal tract, rectum and vagina with GBS in pregnant women causes high 
risk of bacterial colonization of the newborn (70%) and the possibility of serious complications for the baby. With the in-
troduction of standards for the detection of GBS in pregnant women, as well as the use of antibiotic prophylaxis, mana-
ged to reduce infant mortality from 15–25% to 4–6%.
Aim of the study. The aim of this study was to evaluate the consequences of prenatal antibiotic therapy to eradica-
te the GBS.
Material and methods. The study covered 118 pregnant women (single, full-term pregnancies) with GBS colonization. 
The study group constituted of 32 patients who have already undergone outpatient antibiotic therapy to eradicate the 
bacteria in pregnancy. These women also received antibiotics during delivery. The control group comprised 86 conse-
cutive women who, because of too short time from the moment of arrival at the hospital to give birth or because of the 
lack of culture and no indication in the interview for perinatal prophylaxis, were not subjected to antibiotic therapy. The 
analysis of newborns’ health condition was also made.
Results. 10 from 32 newborns (31.25%) from the study group were infected and needed therapy. The most common 
complication was pneumonia. In the control group 33.72% (n = 29) newborns had to be treated. In this group were 2 
cases of sepsis. There was no statistically signifi cant difference in the percentage of newborns with infection between 
study group and the control group (p > 0.05).
Conclusions. Non-compliance to PTG recommendations about GBS infections and prenatal eradication of this bacte-
ria increases the risk of neonatal infections.

Key words: GBS, neonatal infections, perinatal antibiotic therapy.

Wstęp
Streptococcus agalactiae jest paciorkowcem 
beta-hemolizującym z grupy B (GBS – Group B 

Streptococcus), który może kolonizować dolny 
odcinek przewodu pokarmowego, odbyt, pochwę. 
Bakteria ta występuje u około 10–30% wszystkich 
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kobiet i najczęściej nie daje żadnych objawów 
zakażenia. Grupą szczególnie narażoną na zwięk-
szone namnażanie się GBS są kobiety ciężarne. 
Fakt ten ma istotne znaczenie ze względu na ist-
niejące duże ryzyko kolonizacji bakterią noworod-
ka (ok. 70%) i możliwość wystąpienia groźnych 
dla dziecka powikłań [1]. Infekcja GBS jest uzna-
na za poważną infekcję, będącą jedną z głównych 
przyczyn zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenia płuc u noworodków, posocznicy, zgonu 
noworodka, septycznego poronienia, zakażenia 
błon płodowych i ich przedwczesnego pęknięcia, 
zapalenia błony śluzowej macicy, odmiedniczko-
wego zapalenia nerek, zapalenia tkanki podskór-
nej, posocznicy połogowej i innych zakażeń oko-
łoporodowych [2, 3, 4, 5].

Zakażenia paciorkowcami grupy B są istot-
ną przyczyną występowania powikłań u dziecka 
w okresie okołoporodowym. 2/3 infekcji to infek-
cje o wczesnym początku (EOD – Early Onset 
Disease), często przebiegające burzliwie i gwał-
townie, rozpoczynające się w pierwszych godzi-
nach życia u noworodków < 7 doby i obarczone 
dużą śmiertelnością. Najczęstszą postacią jest 
posocznica, zapalenie płuc bądź zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych. Późna postać zakażenia 
GBS (LOD – Late Onset Disease) dotyczy dzie-
ci pomiędzy 7. a 89. dobą życia i również może 
przyjmować postać posocznicy i zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych, ale także zakażenia ukła-
du moczowego i oddechowego, zapalenia stawów 
oraz tkanki łącznej. Nie ma charakterystycznego 
objawu czy badania różnicującego infekcje wywo-
łane przez GBS od innych infekcji [6, 7].

Przed wprowadzeniem rutynowych badań prze-
siewowych w kierunku kolonizacji paciorkowcami 
grupy B kobiet ciężarnych, czyli przed 1990 rokiem, 
w USA co roku odnotowywano 7600 przypad-
ków zakażeń noworodków, z czego 310 kończy-
ło się zgonem. Dzięki wprowadzeniu standardów 
dotyczących wykrywania GBS u kobiet w ciąży, 
poprawie jakości rutynowej diagnostyki mi krobio-
logicznej, a także stosowaniu profi laktyki w posta-
ci antybiotykoterapii okołoporodowej udało się 
zmniejszyć umie ralność noworodków z 15–25% 
w latach 80. do 4–6% w latach 90. [8, 9]. 

W Polsce stwierdza się coraz większą liczbę 
kobiet skolonizowanych GBS, a także odnotowuje 
się rosnącą liczbę noworodków z obecną koloni-
zacją tym paciorkowcem.

Zastosowanie odpowiednich ujednoliconych 
procedur diagnostycznych oraz antybiotykoterapii 
okołoporodowej może znacznie ograniczyć czę-
stość zachorowań u dzieci i wystąpienie u nich 
groźnych dla życia powikłań.

Według rekomendacji PTG (Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologicznego) przesiewowe bada-
nia mikrobiologiczne w kierunku obecności GBS 
powinny być wykonane u wszystkich kobiet cię-

żarnych między 35. a 37. tygodniem ciąży. Wyko-
rzystując dwie jałowe wymazówki, należy pobrać 
wymazy z pochwy (dolna 1/3 część pochwy) oraz 
z odbytnicy (po pokonaniu oporu zwieracza odby-
tu). Przy pobieraniu materiału z pochwy nie jest 
konieczne stosowanie jednorazowego wziernika. 

Nie wolno podejmować prób eradykacji nosi-
cielstwa GBS antybiotykami podczas ciąży 
i odstępować od profi laktyki okołoporodowej, 
ponieważ wiąże się to z szybkim nawrotem nosi-
cielstwa po odstawieniu leku i ryzykiem zarażenia 
noworodka w trakcie porodu [1, 8].

Profi laktykę okołoporodową Streptococcus 
agalactiae należy wdrożyć u kobiet, u których: 
– w 35.–37. tygodniu wykryto obecność Strep-

tococcus agalactiae – stosuje się antybiotyk 
zgodnie z wytycznymi; 

– istnieją inne wskazania do zastosowania profi -
laktyki pomimo ujemnego wyniku badania mi-
krobiologicznego; 

– poród rozpoczął się przed wykonaniem pla-
nowych badań na nosicielstwo Streptococcus 
agalactiae; 

– nieznane są wyniki badań nosicielstwa, a od 
momentu pęknięcia błon płodowych do chwi-
li zgłoszenia się do szpitala upłynęło ≥ 18 go-
dzin; 

– nieznane są wyniki badań nosicielstwa, ale 
temperatura ciała ciężarnych wynosi ≥ 38°C. 

Profi laktykę należy rozpocząć jak najszybciej po 
przyjęciu do szpitala (lub innej jednostki), ponie-
waż od tego zależy skuteczność ochrony dziecka 
przed zakażeniem. Zalecanym lekiem jest peni-
cylina G podawana dożylnie w pierwszej dawce 
wynoszącej 5 mln jednostek, a następnie 2,5 mln 
jednostek co 4 godziny aż do porodu. Możliwe 
jest zastąpienie jej ampicyliną w pierwszej dawce 
dożylnej 2 g i potem 1 g co 4 godziny dożylnie aż 
do porodu [1, 8]. 

Jeśli pacjentka jest uczulona na penicylinę, 
to w zależności od rodzaju szczepu GBS należy 
zastosować dożylnie erytromycynę, klindamycy-
nę, wankomycynę lub cefazolinę aż do porodu. 
Nie należy podawać innych β-laktamów niż peni-
cylina, ampicylina i cefazolina [1, 8]. (Rycina 1).

Cel pracy
Celem pracy jest ocena skutków zastosowania 
ambulatoryjnej antybiotykoterapii przedporodowej 
u ciężarnych GBS (+) w celu eradykacji Strepto-
coccus agalactiae podczas ciąży.

Materiał i metoda
W badaniu wykorzystano dokumentację medycz-
ną dotyczącą 118 pacjentek w ciążach pojedyn-
czych, donoszonych, które rodziły w Oddzia-
le Położniczo-Ginekologicznym Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu 
w roku 2011 i u których stwierdzono koloniza-
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cję pochwy paciorkowcem beta-hemolizują-
cym. Grupę badaną stanowiły 32 pacjentek, 
u których, po stwierdzeniu dodatniego wyniku 
posiewu w kierunku GBS, ambulatoryjnie przez 
lekarza prowadzącego zastosowana zosta-
ła, niezgodnie z zaleceniami PTG, antybiotyko-
terapia już podczas ciąży w celu przedporodo-
wej eradykacji GBS. U tych pacjentek pomimo to 
włączono profi laktykę okołoporodową wg zale-
canego schematu. Antybiotykiem pierwszego 
rzutu w profi laktyce zakażeń GBS była ampicy-
lina podawana dożylnie w dawce 2 g – pierwsza 
dawka, następnie 1 g co 4 godziny do momen-
tu porodu, w przypadku uczulenia na penicyliny 
podawana była wankomycyna dożylnie w dawce 
1 g co 12 godzin.

Grupę kontrolną stanowiło 86 pacjentek, u któ-
rych, ze względu na zbyt krótki okres czasu od 
momentu przybycia do szpitala do porodu (przy-
jęte w II okresie porodu) lub ze względu na brak 
wyniku posiewu i brak wskazań w wywiadzie do 
włączenia profi laktyki, antybiotykoterapia około-
porodowa nie została włączona. Pacjentki z tej 
grupy, które nie miały wykonanego posiewu w cza-
sie ciąży zostały zakwalifi kowane do badania ze 
względu na obecność bakterii GBS w posiewach 
pobranych od dzieci po porodzie.

W grupie badanej wyodrębniono pacjentki, 
u których wystąpiło przedwczesne pęknięcie błon 
płodowych, a także dokonano podziału z uwzględ-
nieniem długości czasu stosowania antybiotyko-
terapii okołoporodowej (≥ 4 lub < 4 godzin). 

Na podstawie dokumentacji medycznej doko-
nano także analizy stanu pourodzeniowego nowo-
rodków ww. pacjentek i wystąpienia u nich powi-
kłań zależnych od kolonizacji paciorkowcem 
GBS. Brano również pod uwagę te dzieci, u któ-
rych stwierdzono podwyższone stężenie CRP 
(białko C-reaktywne) we krwi, bez objawów kli-

nicznych zakażenia. U wszystkich tych noworod-
ków konieczne było wdrożenie leczenia po poro-
dzie. Porównano częstość wystąpienia powikłań 
w zależności od długości antybiotykoterapii oko-
łoporodowej, momentu jej włączenia i wystąpienia 
lub nie PROM (przedwczesne pęknięcie błon pło-
dowych).

Do przeprowadzenia analizy statystycznej 
wykorzystany został program CSS-STATISTICA 
v.6 oraz zastosowany był test niezależności Chi2 
i test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Hipo-
tezy statystyczne weryfi kowane były na poziomie 
istotności p < 0,05.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę 
Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycz-
nym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
(uchwała nr 965/11 z dnia 05.01.2012 r.).

Wyniki
Średnia wieku kobiet wynosiła 27,9 lat (18–42 
lata). PROM występował u 12 pacjentek z grupy 
badanej, a w grupie kontrolnej u 27 kobiet. (Ryci-
ny 2, 3).

Spośród 32 pacjentek, u których podjęta była 
próba eradykacji GBS w ciąży, antybiotykoterapia 
okołoporodowa ≥ 4 godzin zastosowana była u 19 
z nich (w tym u 8 z PROM). (Rycina 4).

Po przeanalizowaniu dokumentacji noworod-
ków stwierdzono, że aż 10 noworodków pacjentek 
z grupy badanej (31,25%) wykazywało wykład-
niki infekcji i wymagało leczenia. Było to 6 dzie-
ci z ciąż z PROM, których 2 matki otrzymywa-
ły antybiotyk ≥ 4 godzin, a 4 matki < 4 godzin 
oraz 4 dzieci z ciąż bez PROM, gdzie w 3 przy-
padkach profi laktyka okołoporodowa stosowana 
była < 4 godzin, a w 1 ≥ 4 godzin. W tej grupie 
noworodków najczęstszym (n = 4) powikłaniem 
było zapalenie płuc (w tym 2 o ciężkim przebie-
gu), natomiast zakażenie układu moczowego, 

uczulenie na penicylin         penicylina/ampicylina 

czy pacjentka mo e przyjmowa  cefalosporyny?              cefazolina 

szczep z MLSB?            wankomycyna 

erytromycyna lub klindamycyna 

nie

tak 

tak lub nie wiadomo 

tak 

nie

nie

Rycina 1. Algorytm doboru antybiotyku do profi laktyki okołoporodowej (rekomendacje PTG)
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Grupa badana
(pacjentki po eradykacji GBS, n = 32)

20 (62,5%)

12 (37,5%)

pacjentki z PROM pacjentki bez PROM

Rycina 2. Liczba pacjentek z PROM i bez PROM w grupie badanej

Grupa kontrolna
(pacjentki bez antybiotykoterapii, n = 86)

59 (68,61%)

27 (31,39%)

pacjentki z PROM pacjentki bez PROM

Rycina 3. Liczba pacjentek z PROM i bez PROM w grupie kontrolnej

 

antybiotykoterapia 
grupa badana 

(eradykacja w ci y)
32 pacjentki 

 
z PROM 

12 pacjentek 

 
bez PROM 

20 pacjentek 

 
antybiotyk  4 godz.

8 pacjentek 

 
antybiotyk < 4 godz.

4 pacjentki 

 
antybiotyk  4 godz.

11 pacjentek 

 
antybiotyk < 4 godz.

9 pacjentek 

Rycina 4. Zastosowanie antybiotykoterapii u pacjentek w grupie badanej

współistnienie zapalenia płuc i zakażenia układu 
moczowego oraz infekcje o nieustalonym punkcie 
wyjścia występowały z taką samą częstotliwością, 
po 2 każde (Rycina 5).

W grupie kontrolnej 33,72% (n = 29) noworod-
ków wymagało leczenia antybiotykami ze wzglę-
du na występowanie u nich zakażenia. Wśród tych 
infekcji znajdowały się również te o najgorszym 
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przebiegu. Były to 2 przypadki posocznicy u dzie-
ci matek z PROM. Spośród 18 przypadków zapa-
leń płuc, w tym 4, z którymi współwystępowało 
zakażenie dróg moczowych, 8 miało szczegól-
nie ciężki przebieg i wymagało długiego leczenia. 
U matek tych 8 dzieci także występował PROM. 
Ponadto u 4 noworodków stwierdzono zakaże-
nie układu moczowego (2 z ciąż z PROM), a u 5 
infekcję o trudnym do ustalenia punkcie wyjścia (2 
z ciąż z PROM) (Rycina 6). 

Zbadano występowanie istotności statystycz-
nej w różnicach pomiędzy odsetkiem zakażonych 
noworodków w każdej grupie.

Stwierdzono brak istotnej statystycznie różni-
cy w odsetku zakażonych noworodków pomiędzy 
grupą badaną i grupą kontrolną (p > 0,05).

Ponadto zauważono, że zastosowanie anty-
biotykoterapii okołoporodowej w grupie badanej, 
w której przeprowadzona była próba eradykacji 
GBS, nie chroni noworodki przed zakażeniem bez 

 

 
noworodki wymagaj ce leczenia 

grupa kontrolna 
n = 29 

ci e z PROM, 17 noworodków: 
ZP – 7 

ZUM – 2 
ZP+ZUM – 4 

POSOCZNICA – 2 
CRP+WBC – 2 

ci e bez PROM, 12 noworodków: 
ZP – 5 

ZUM – 2 
ZP+ZUM – 2 
CRP+WBC – 3 

Rycina 6. Ilość i rodzaj infekcji u noworodków matek GBS dodatnich z grupy kon-
trolnej

 

 
noworodki 

wymagaj ce leczenia
grupa badana  

n = 10 

 
 

ci e z PROM 
6 noworodków 

 
 

ci e bez PROM 
4 noworodki 

 
antybiotyk  4 godz. 

2 noworodki: 
ZUM – 1 

CRP+WBC – 1 
 

 
antybiotyk < 4 godz.

4 noworodki: 
ZP – 2 

ZP+ZUM – 2 
 

 
antybiotyk  4 godz.

1 noworodek: 
 

CRP+WBC – 1 

 
antybiotyk < 4 godz.

3 noworodki: 
ZP – 2 

ZUM – 1 

Rycina 5. Ilość i rodzaj infekcji u noworodków matek GBS dodatnich, u których w ciąży zastoso-
wano antybiotykoterapię w celu eradykacji paciorkowca
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względu na to, czy występował PROM oraz czy 
antybiotyk stosowany był ≥ 4, czy < 4 godzin.

Dyskusja
Badania na temat patogenezy zakażeń okołopo-
rodowych wywołanych przez Streptococcus aga-
lactiae, mechanizmów ich powstawania, objawów 
i wreszcie na temat wrażliwości GBS na antybio-
tyki i stosowanie profi laktyki okołoporodowej mia-
ły swój początek w Stanach Zjednoczonych.

W latach 70. XX w. Larsen i wsp. wykorzystali 
model małpy rhesus w celu zbadania biologii oko-
łoporodowego zakażenia GBS [10]. Doświadcze-
nia te dały początek badaniom mającym na celu 
ocenę skuteczności antybiotykoterapii w zapobie-
ganiu zakażeniom GBS u noworodków.

W roku 1992 Amerykańska Akademia Pediatrii 
(AAP) wydała rekomendacje odnośnie do profi lak-
tyki antybiotykowej u matek skolonizowanych GBS 
w celu zmniejszenia incydentów zakażeń wśród 
noworodków [11]. Rekomendacje AAP z 1992 roku 
zyskały niepełną akceptację. W roku 1996 Cen-
trum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) 
wydało oświadczenie w porozumieniu z Amery-
kańskim Towarzystwem Położników i Ginekolo-
gów (ACOG) oraz AAP [3, 12, 13]. W deklaracji 
tej zostały zawarte strategie postępowania, które 
były ogólnie akceptowalne. Był to skrining kobiet 
ciężarnych w kierunku nosicielstwa GBS pomię-
dzy 35. a 37. tygodniem ciąży lub działania oparte 
na czynnikach ryzyka, tj. gorączka > 38 ºC, PROM 
≥ 18 godzin, wiek ciążowy < 37 Hbd, potwierdzo-
na kolonizacja GBS. Badania obserwacyjne wyka-
zały jednak, że prawie 50% infekcji u noworodków 
wywołanych przez GBS nie było wykrytych przy 
stosowaniu tylko i wyłącznie podejścia opartego 
na czynnikach ryzyka [14].

Wieloośrodkowa analiza danych obserwacyj-
nych z lat 1993–1998 wykazała uderzający spadek 
(o 65%) w zapadalności na EOS GBS, potwierdza-
jąc skuteczność skriningu popartego leczeniem 
matek skolonizowanych GBS [15]. Pomimo znacz-
nego spadku zachorowalności na EOS GBS po 
wprowadzeniu w życie rekomendacji począwszy 
od roku 1996, spora liczba noworodków rocznie 
zapada na choroby zależne od GBS, szczególnie 
te o bardzo niskiej masie urodzeniowej (VLBW) [16, 
17]. Niepokojące są dane, że wiele z tych nowo-
rodków rozwinęło infekcje wobec braku wykładni-
ków kolonizacji ciężarnych. Potencjalnym wytłu-
maczeniem dla tego rodzaju sytuacji może być 
nabycie infekcji GBS już po wykonanym posiewie, 

nieudokumentowana antybiotykoterapia ambula-
toryjna lub niejednolite techniki pobierania i postę-
powania z posiewem [18]. Wyniki fałszywie nega-
tywne obserwuje się w 4–8% przypadków [19].

W Polsce rekomendacje odnośnie do prowa-
dzenia skriningu wśród ciężarnych pomiędzy 35. 
a 37. tygodniem ciąży oraz stosowania profi lak-
tyki okołoporodowej u matek GBS-pozytywnych 
pojawiły się w roku 2008 i były odzewem na pro-
wadzone w kilku polskich ośrodkach badania 
odnośnie do nosicielstwa GBS wśród ciężarnych 
i wystąpienia u ich dzieci infekcji zależnych od 
GBS [20, 21, 22]. Rekomendacje te, przedstawio-
ne we wstępie niniejszej pracy, oparte zostały na 
zaleceniach światowych i powinny być stosowa-
ne przez wszystkich lekarzy ginekologów-położni-
ków sprawujących opiekę nad kobietami ciężarny-
mi [1, 8].

Wyniki naszej pracy badawczej miały na celu 
przedstawienie skutków stosowania, niezgod-
nie z zaleceniami PTG, ambulatoryjnie profi lakty-
ki przedporodowej w celu eradykacji GBS, a tak-
że wykazanie skutków niewykonywania posiewów 
w kierunku GBS oraz niewłączenia profi laktyki 
okołoporodowej.

Dane uzyskane z powyższych badań są zgod-
ne z tymi przedstawianymi przez innych autorów. 
W sytuacji braku profi laktyki odsetek noworodków 
demonstrujących objawy infekcji i wymagających 
leczenia był znaczący (33,72%). Ponadto wśród 
zakażonych noworodków, nieotrzymujących profi -
laktyki okołoporodowej znalazły się 2 najcięższe 
przypadki posocznicy.

Bardzo interesujące i istotne z punktu widze-
nia klinicznego wyniki uzyskaliśmy w przypadku 
grupy kobiet GBS–dodatnich, u których błędnie 
wcześniej ambulatoryjnie zastosowana zosta-
ła antybiotykoterapia w celu eradykacji GBS, 
a następnie standardowo, zgodnie z zaleceniami 
PTG, włączono profi laktykę okołoporodową. Nie-
stety, popełnienie błędu przez lekarzy prowadzą-
cych ciążę w postaci przedporodowej próby era-
dykacji GBS spowodowało, że wynik w tej sytuacji 
niewiele się różnił od tego uzyskanego w przy-
padku ciężarnych, u których w ogóle nie zosta-
ła zastosowana profi laktyka (odpowiednio 31,25% 
vs. 33,72%; p > 0,05). Jest to bardzo istotna infor-
macja przestrzegająca przed popełnianiem tego 
rodzaju błędów i skłaniająca do wnikliwej anali-
zy i stosowania się do rekomendacji PTG. Jedy-
nym pozytywnym aspektem tej sytuacji jest fakt, 
że grupa tych ciężarnych była nieliczna, co świad-

Tabela 1. Odsetek noworodków zakażonych w każdej grupie

GRUPA
Badana Kontrolna

Liczba wszystkich noworodków w grupie 32 86
Odsetek noworodków z infekcją (%) 31,25 33,72
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czy o popełnianiu tego rodzaju błędów przez nie-
wielu lekarzy.

Podczas gdy powszechny skrining znaczą-
co pozytywnie wpłynął na zmniejszenie zachoro-
walności z powodu GBS, postępowanie takie nie 
jest niezawodne i choroby o wczesnym początku 
wywołane przez GBS są znaczącym problemem 
zdrowia publicznego. Ponadto istnieją dowody 
powstawania szczepów opornych na stosowaną 
okołoporodową profi laktykę antybiotykową. Coraz 
większa liczba naukowców staje się zwolennikami 
alternatywnego postępowania, aby zminimalizo-
wać potrzebę profi laktyki przedporodowej i towa-
rzyszące jej ryzyko [7].

Podawanie szczepionek jako profi laktyki wyda-
je się być najbardziej obiecującym postępowaniem 
w zapobieganiu chorobom wywoływanym przez 
GBS u noworodków [23]. Najbardziej racjonalnym 
powodem, dla którego należałoby szczepić kobiety 
przeciwko GBS jest fakt, że większość (85 – 90%) 
kobiet ciężarnych nie ma przeciwciał przeciwko 
GBS w okresie porodu [24]. Po przeprowadzonej 
analizie stwierdzono, że połączenie szczepień oraz 
skriningu powinno zapobiegać 66% okołoporodo-
wych infekcji spowodowanym przez GBS oraz 1 na 
25 porodów przedwczesnych [25]. Mimo, iż zna-
czące dane wskazywały na to, że szczepionki są 
obiecującą bronią w walce z chorobami wywoły-
wanymi przez GBS, fi rmy farmaceutyczne pozosta-
ły w tej kwestii niezdecydowane [26]. Cel w posta-
ci uzyskania uniwersalnej efektywnej szczepionki 
i dzięki temu sukces immunizacji wydaje się być 
nieosiągalny. Wynalezienie szczepionki o global-
nym zastosowaniu jest utrudnione ze względu na 
zmienność serotypową GBS oraz różne wzorce 
antygenowe tej bakterii na przestrzeni czasu, a tak-
że w różnych populacjach ludzkich [27, 28, 29].

Rozważano alternatywne postępowania co do 
eradykacji kolonizacji GBS włącznie z wynale-
zieniem miejscowych środków, które niszczyłyby 
paciorkowca. O ile badania wykazały korzystny 
ich wpływ na zmniejszenie kolonizacji GBS wśród 
noworodków, to niestety nie wiązało się to jedno-
cześnie ze zmniejszeniem ilości chorób o wcze-
snym początku wywołanym przez GBS [30, 31, 
32]. Ciekawe możliwości takiego postępowania 
to potencjalna korzyść w przypadkach oporności 
na antybiotyki, szybkość działania i widoczny brak 
toksyczności.

Postępowanie w postaci użycia szybkiego testu 
diagnostycznego mogłoby pomóc wdrożyć lecze-
nie krótko przed porodem, szczególnie w przypad-
kach, gdy brak wyniku posiewu w kierunku GBS 
lub gdy posiew jest ujemny, ale występują czyn-
niki ryzyka. Jeden z takich testów zawiera szyb-
ką analizę PCR, która okazała się mieć taką samą 
lub większą czułość niż pobieranie posiewów [33] 
i jest wersją powszechną, która została zaakcep-
towana do tego celu [34].

Ponieważ najnowsze badania wymagają jesz-
cze wielu testów i udoskonaleń, zasadne jest sto-
sowanie dotychczas opracowanych zaleceń opar-
tych na skriningu i profi laktyce okołoporodowej 
ze względu na udowodnioną wysoką ich skutecz-
ność.

Wnioski
1. Przedporodowa eradykacja GBS zmniejsza 

skuteczność antybiotykoterapii okołoporodo-
wej i zwiększa ryzyko infekcji u noworodków.

2. Niestosowanie się do zaleceń PTG odnośnie 
do wykonywania posiewu w kierunku GBS 
u ciężarnych oraz odnośnie do stosowania an-
tybiotykoterapii okołoporodowej w przypadku 
nosicielstwa GBS zwiększa ryzyko zakażenia 
noworodków.
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KRWIAK PRZESTRZENI RETZIUSA PO PORODZIE KLESZCZOWYM
– OPIS PRZYPADKU

HEMATOMA OF THE RETZIUS SPACE AFTER FORCEPS DELIVERY – CASE REPORT

Magdalena M. Michalska1, Dariusz Samulak1, 2, Kamila Gorgolewska1, Krzysztof Mostek1, 3, Maciej Sobkowski

1 Oddział Położniczo-Ginekologiczny, WSZ w Kaliszu
2 Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy, ZZOZ Szpital w Ostrzeszowie

Streszczenie
Zabieg kleszczowy niesie ryzyko wystąpienia urazów zarówno u matki, jak i u płodu. Do najczęstszych powikłań u mat-
ki należą urazy pochwy, krocza i szyjki macicy, pęknięcie lub oderwanie mięśni dźwigaczy odbytu. Krwiak przestrze-
ni Retziusa jako rzadkie powikłanie zdarza się najczęściej podczas leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania 
moczu, cięcia cesarskiego, a także podczas stosowania leków przeciwzakrzepowych (heparyny lub antagonistów wi-
taminy K). 
Opis poniższego przypadku dotyczy uszkodzenia żyły zasłonowej z następowym powstaniem krwiaka przestrzeni Ret-
ziusa po porodzie pochwowym przy użyciu kleszczy wyjściowych u 26-letniej pierwiastki w 40. tygodniu ciąży, która zo-
stała przyjęta na blok porodowy do Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie. Ze wskazań objawy zagrożenia życia pło-
du zadecydowano o ukończeniu porodu zabiegowo przy pomocy kleszczy wyjściowych. Po około 10 godzinach pod-
jęto decyzję o laparotomii z powodu rozpoznanego na podstawie objawów klinicznych oraz przy pomocy badania USG 
krwiaka przestrzeni Retziusa.
W diagnostyce różnicowej brano pod uwagę krwiaki różnego pochodzenia, rozmiękanie lub martwicę mięśniaka maci-
cy oraz guzy przydatków. Na powstanie krwiaka załonowego wpływ miało kilka czynników zwiększających ryzyko po-
wstania uszkodzenia kanału rodnego, takich jak zmiany hemodynamiczne pojawiające się w ciąży i powodujące zastój 
żylny w miednicy mniejszej, w połączeniu z uciskiem główki płodu na struktury kanału rodnego podczas porodu oraz 
wysokourazowym zabiegiem kleszczowym.

Słowa kluczowe: krwiak załonowy, przestrzeń Retziusa, poród kleszczowy.

Summary
Forceps delivery carries the risk of injury for both mother and the fetus. The most common complications include inju-
ries of vagina, perineum and cervix, rupture muscles of lifters of the anus. Hematoma of Retzius’ space is a rare com-
plication occuring most often during surgery of stress urinary incontinence, caesarean section and the therapy of anti-
coagulants (heparin or vitamin K antagonists).
In this study, it is described failure of vein of retropubic space forming hematoma of the Retzius’ space after vaginal de-
livery using forceps output. A 26-year-old primiparous in the 40 week of pregnancy was admitted to the delivery room 
to a district hospital in Ostrzeszów. Because of symptoms of fetal life-threatening decided to complete delivery invasi-
vely using forceps output. After about 10 hours postpartum clinical and ultrasound signs of Retzius’ space hematoma 
indicated the need for laparotomy.
In the differential diagnosis were considered hematomas of different origin, necrotizing of uterine myoma or adnexal 
mass. The rectopubic hematoma was formed by several factors that increase the risk of damage to the birth canal, 
such as hemodynamic changes occurring during pregnancy and causing increased venous blood pressure in the pe-
lvis, in conjunction with the pressure of the fetal head to the structure of the birth canal during labor and a highly trau-
matic surgery forceps.

Key words: retropubic hematoma, Retzius’ space, forceps delivery.

Wstęp
Przestrzeń Retziusa, nazywana inaczej przestrze-
nią załonową, zlokalizowana jest między tylną 
powierzchnią spojenia łonowego a przednią ścia-
ną pęcherza moczowego i stanowi część prze-
strzeni pozaotrzewnowej. Pojawienie się krwiaków 
w tej lokalizacji jest rzadkim powikłaniem, a w lite-
raturze znaleźć można jedynie sporadyczne opisy 
takich przypadków. 

Opis poniższego przypadku dotyczy uszko-
dzenia żyły zasłonowej z następowym powsta-

niem krwiaka przestrzeni Retziusa po porodzie 
pochwowym przy użyciu kleszczy wyjściowych. 
Zabieg kleszczowy niesie ryzyko wystąpienia ura-
zów zarówno u matki, jak i u płodu. Do najczęst-
szych powikłań u matki należą urazy pochwy, 
krocza i szyjki macicy, pęknięcie lub oderwanie 
mięśni dźwigaczy odbytu. Krwiak przestrzeni Re-
tziusa jako rzadkie powikłanie zdarza się najczę-
ściej podczas leczenia operacyjnego wysiłkowego 
nietrzymania moczu, cięcia cesarskiego, a także 
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podczas stosowania leków przeciwzakrzepowych 
(heparyny lub antagonistów witaminy K). 

Opis przypadku 
26-letnia pierwiastka w 40. tygodniu ciąży zosta-
ła przyjęta na Blok Porodowy do szpitala rejono-
wego w Ostrzeszowie o godzinie 6.30 w I okresie 
porodu. Dotychczasowy przebieg ciąży był niepo-
wikłany, a wywiad w kierunku przebytych chorób, 
przyjmowanych leków i zabiegów nieobciążony. 
Masa ciała ciężarnej wynosiła 71 kg, wzrost 165 
cm, ciśnienie tętnicze 100/60 mmHg, tętno 80/min. 
Przy przyjęciu czynność skurczowa była nieregu-
larna, skurcze co 5–7 min. W badaniu wewnętrz-
nym stwierdzono część pochwową szyjki maci-
cy skróconą z rozwarciem na 2 cm i pęcherzem 
płodowym zachowanym. Położenie płodu było 
podłużne główkowe, a główka lekko przyparta do 
wchodu. O godzinie 7.30 nastąpiło samoistne pęk-
nięcie błon płodowych z odpływaniem jasnego 
płynu owodniowego, przy rozwarciu 3 cm i głów-
ce przypartej do wchodu. Rozwinęła się regular-
na czynność skurczowa. O godz. 11.30 w trakcie II 
okresu porodu wystąpiły 3 następujące po sobie 
deceleracje zmienne (zwolnienia czynności ser-
ca płodu do 80/min trwające ponad 60 sekund). 
W badaniu wewnętrznym część pochwowa zani-
kła, rozwarcie pełne, główka ustalona na wycho-
dzie, punkt prowadzący +3, ciemię małe na godz. 
1:00. Ze wskazań objawy zagrożenia życia pło-
du zadecydowano o ukończeniu porodu zabiego-
wo przy pomocy kleszczy wyjściowych. Założono 
kleszcze w wymiarze dwuskroniowym główki pło-
du i w wymiarze poprzecznym wychodu miedni-
cy. Urodzono syna o masie 4100 g w stanie ogól-
nym dobrym (Ap 10/10). Stwierdzono pępowinę 
ciasno owiniętą wokół szyi noworodka, co mogło 
być przyczyną wystąpienia deceleracji zmiennych 
i podjętej decyzji o pilnym ukończeniu porodu przy 
pomocy kleszczy wyjściowych. Gazometria krwi 
tętnicy pępowinowej: pH 7,28, BE -7,0 mmol/l. Po 
10 minutach urodzono popłód w całości. Podczas 
kontroli dróg rodnych stwierdzono obfi te krwawie-
nie z naciętego krocza, które zaopatrzono w spo-
sób typowy. W badaniu per rectum nie stwierdzo-
no oporów patologicznych. Utrata krwi ok. 400 ml. 
Stan ogólny pacjentki po porodzie dobry. Ciśnie-
nie tętnicze krwi 120/80 mmHg.

O godz. 14.00 wystąpiła utrata przytomności 
u pacjentki. Stwierdzono ciśnienie tętnicze krwi 
90/60 mmHg, tętno 80/min. W badaniu palpacyj-
nym brzuch miękki, bez oporów patologicznych, 
macica obkurczona, krwawienie z pochwy nie-
wielką ilością krwi ciemnej, zeszyte krocze bez 
zmian, badanie per rectum bez odchyleń. Poda-
no 1000 ml płynów infuzyjnych. Ciśnienie tętni-
cze krwi kontrolne po 15 i 30 minutach wynosiło 
100/60 mmHg, tętno 72/min. Morfologia oznaczo-
na na cito: hemoglobina (Hb) 9,8 g/dl, hemato-

kryt (HCT) 29,8%, leukocyty (WBC) 21,54×10^3/ul, 
erytrocyty (RBC) 3,42×10^9/ml, płytki krwi (PLT) 
195×10^3/ul. Podano 500 ml koloidów i.v. 

Przez kolejne 2 godziny ciśnienie w grani-
cach 90/60 mmHg, tętno 72/min. O godzinie 16.00 
pacjentka zgłosiła złe samopoczucie. Ciśnienie 
tętnicze krwi wynosiło 90/60 mmHg, tętno 90/min. 
W badaniu położniczym nie stwierdzono krwawie-
nia z dróg rodnych, w badaniu palpacyjnym powłok 
brzusznych po lewej stronie od macicy stwierdzo-
no guz ruchomy, niebolesny, sięgający 3 palce 
poniżej pępka. W badaniu USG przezbrzusznym 
uwidoczniono masę heteroechogenną na lewo od 
macicy, wielkości 8–10 cm. Postawiono wstępne 
rozpoznanie krwiaka przestrzeni pozaotrzewno-
wej. W badaniach laboratoryjnych oznaczono mor-
fologię: Hb 6,7g/dl, HCT 20,4%, WBC 16,09×10^3/
ul, RBC 2,36×10^9/ml, PLT 207×10^3/ul. O godz. 
16.30 RR 90/60, tętno 100/min. O godz. 17.20 
podjęto decyzję o ewakuacji krwiaka, którą wyko-
nano w znieczuleniu ogólnym, przezpochwowo 
w miejscu nacięcia i szycia pochwy po porodzie. 
Ponownie zeszyto krocze. Przetoczono 2 jednost-
ki koncentratu krwinek czerwonych (KKCz). Przez 
kolejne 2 godziny po operacji stan ogólny pacjent-
ki stabilny, RR w granicach 110/70, tętno 74/min.

O godz. 21.15 RR 80/40, tętno 110–130/min, 
pacjentka zgłasza złe samopoczucie. Ponownie 
badalny guz na lewo od macicy. Badania labora-
toryjne na cito: Hb 5,0 g/dl, HCT 14,9%, PLT 123 
×10^3/ul, RBC 1,7 ×10^9/ml, WBC 13,17 ×10^3/ul. 
W badaniu USG jamy brzusznej widoczny wolny 
płyn oraz liczne ogniska hyperechogenne w jamie 
brzusznej. Stwierdzono krwiaka przestrzeni zało-
nowej od strony pochwy i zadecydowano o lapa-
rotomii, podczas której został ewakuowany 
krwiak, następnie podwiązano lewą żyłę zasłono-
wą. Stan ogólny położnicy po operacji był stabil-
ny. Pacjentce przetoczono 9 jednostek KKCz i 4 
jednostki świeżo mrożonego osocza (FFP) oraz 
podano śródoperacyjnie jednorazowo 2 mg Novo-
sevenu i.v. W trakcie hospitalizacji prowadzono 
antybiotykoterapię: ciprofl oksacynę 400 mg/dobę 
i.v. w dwóch dawkach podzielonych przez 5 dni 
oraz metronidazol 1 g/dobę i.v. w dwóch dawkach 
podzielonych przez 5 dni. W drugiej dobie po ope-
racji wyjęto dren z zatoki Douglasa, a w trzeciej 
z przestrzeni załonowej. W ósmej dobie hospitali-
zacji wypisano pacjentkę z noworodkiem w stanie 
ogólnym dobrym z zaleceniem kontroli w por. K za 
2 tygodnie.

Dyskusja
Zgon związany z ciążą jest główną przyczy-
ną przedwczesnej umieralności kobiet na całym 
świecie. Ocenia się, że ok. 500 000 kobiet umiera 
rocznie w okresie ciąży, porodu i połogu, z czego 
28% przypadków związanych jest z krwotokami, 
które wciąż stanowią najpoważniejsze powikłanie 
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położnicze [2]. Zmiana tego niekorzystnego zjawi-
ska możliwa jest przede wszystkim przez zapo-
bieganie wystąpieniu tego powikłania, jak również 
przez właściwe leczenie.

Zmniejszenie częstości występowania krwoto-
ków położniczych jest jednym z głównych zadań 
współczesnego położnictwa. Zasadniczym ele-
mentem zapobiegania krwotokom poporodo-
wym jest określenie czynników ryzyka, co pozwa-
la zidentyfi kować grupę ciężarnych, u których 
wystąpienie tego zagrażającego życiu powikła-
nia jest najbardziej prawdopodobne. Czynniki 
ryzyka powinny być powszechnie znane osobom 
sprawującym opiekę nad kobietą w czasie ciąży 
i porodu.

Czynniki ryzyka można podzielić na dwie gru-
py: czynniki możliwe do zidentyfi kowania w cza-
sie ciąży oraz czynniki pojawiające się w trakcie 
porodu. Jednym z głównych czynników ryzyka 
występujących w trakcie porodu jest zabiegowe 
ukończenie drugiego okresu porodu przy pomo-
cy kleszczy wyjściowych. Ich stosowanie wiąże 
się z 2,5 razy większym ryzykiem pęknięcia kro-
cza co najmniej III stopnia [3] oraz z 15-krotnym 
wzrostem ryzyka uszkodzenia mięśnia dźwigacza 
odbytu w porównaniu z porodem siłami natury [4]. 
Rokowanie po zabiegu kleszczowym jest wypad-
kową wielu czynników. Do najistotniejszych nale-
żą doświadczenie położnika i umiejętność oceny: 
wysokości stania główki, jej ułożenia i wstawienia, 
rozwarcia szyjki macicy, podatności tkanek mięk-
kich, a przede wszystkim stanu matki i płodu [1].

Krwiak przestrzeni Retziusa jako rzadkie powi-
kłanie zdarza się najczęściej podczas leczenia 
operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu 
[5], cięcia cesarskiego [6], a także podczas sto-
sowania leków przeciwzakrzepowych (heparyny 
i antagonistów witaminy K) [7]. Podczas porodu 
do czynników ryzyka powstania tego powikła-
nia należą makrosomia płodu, przedłużający się 
poród, nieprawidłowe ułożenie główki płodu, 
a także poród zabiegowy.

Krwiak przestrzeni załonowej może narastać 
powoli i powodować oprócz dolegliwości bólo-

wych podbrzusza objawy dyzuryczne. W opi-
sanym wyżej przypadku nastąpiło narastanie 
krwiaka z towarzyszącym pogorszeniem stanu 
ogólnego i hipowolemią. W diagnostyce różnico-
wej brano pod uwagę krwiaki różnego pochodze-
nia, rozmiękanie lub martwicę mięśniaka maci-
cy oraz guzy przydatków. Niemożliwy był szybki 
dostęp do badania CT, a ogólnodostępne bada-
nie ultrasonografi czne ujawniło masy odpowia-
dające najprawdopodobniej skrzepom krwi. Na 
powstanie krwiaka załonowego wpływ miało kil-
ka czynników zwiększających ryzyko powstania 
uszkodzenia kanału rodnego, takich jak zmiany 
hemodynamiczne pojawiające się w ciąży i powo-
dujące zastój żylny w miednicy mniejszej, ucisk 
główki płodu na struktury kanału rodnego pod-
czas porodu oraz wysokourazowy zabieg klesz-
czowy.
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WPŁYW POBYTU W SANATORIUM NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

INFLUENCE OF THE STAY IN THE SANATORIUM ON THE PHYSICAL ACTIVITY

Martyna Dębska1, Artur Maik2

1 Studentka III roku Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 Student III roku Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

oraz I roku kierunku Prawa na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Streszczenie
Wstęp. Aktywność fi zyczna jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości życia człowieka. Wpły-
wa ona korzystnie na lepsze samopoczucie oraz zdrowie. Podejmowana i utrzymywana jest chętniej, gdy dostrzega-
ne są jej pozytywne skutki. 
Cel pracy. Celem pracy jest zbadanie wpływu pobytu w sanatorium „Rafał” w Busku Zdroju na aktywność ruchową pa-
cjentów, a także sprawdzenie aktywności fi zycznej przed pobytem w uzdrowisku. Praca ma na celu promowanie aktyw-
nego stylu życia oraz poprawę zdrowia publicznego. 
Materiał i metody. Na przełomie kwietnia i maja 2013 roku przeprowadzono badania w sanatorium „Rafał” w Busku 
Zdroju. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankie-
ty. Ankieta zawierała trzydzieści pytań, w tym dwadzieścia dwa pytania zamknięte i osiem pytań otwartych. Grupą kon-
trolną była dwudziestoosobowa grupa, która nie przebywała nigdy w życiu w sanatorium.  Respondenci to 50 losowo 
wybranych pacjentów, których średnia wieku wynosi 65 lat. 
Wyniki. Respondenci deklarowali, że czas jaki poświęcali na aktywność fi zyczną jeden rok przed pobytem w sanato-
rium był znacznie mniejszy niż w czasie turnusu. 70% respondentów deklarowało, że przed pobytem w sanatorium je-
dynymi formami ich aktywności fi zycznej były czynności domowe. W czasie turnusu znacznie zostały urozmaicone for-
my aktywności ruchowej, z których pacjenci zauważyli płynące pozytywne skutki. Oceniali swoje samopoczucie, zdro-
wie, jak i kondycję ruchową na lepsze niż przed rokiem. Jak przedstawili w ankiecie poprawiły się to o trzy stopnie 
w skali od 1 do 10. 
Wnioski. Pobyt w sanatorium mobilizuje pacjentów do podejmowania różnych form aktywności ruchowej. Wiedza nt. 
aktywności fi zycznej i płynące z niej pozytywne skutki wpływają na życie człowieka. 

Słowa kluczowe: aktywność fi zyczna, sanatorium, zdrowie.

Summary
Introduction. The physical activity is an important factor affecting the improvement of quality of life of the man very 
much. She is doing a sense of well-being and the health good. She is taken and held more willingly, when for her po-
sitive effects are noticed.
Aim of the study. Examining the infl uence of the stay in the sanatorium is a purpose of the work „Rafał” in Busku of 
the Spring to the motor activity of patients, as well as checking the physical activity before the stay in the spa. The work 
is aimed at promoting an active lifestyle and the improvement in the public health. 
Material and methods. At the turn of the April and May 2013 they conducted research in the sanatorium „Rafał” in 
Busku of the Spring. A method of the diagnostic survey was applied, and an author’s questionnaire of the questionna-
ire form was a research tool. The questionnaire form contained thirty questions, including twenty two closed questions 
and eight questions opened. The control group was a 20-persons group which never stayed in living in the sanatorium. 
Respondents are 50 randomly chosen patients which the average of the age is taking out 65 years.
Results. Respondents declared, that time they devoted which to the physical activity one year before the stay in the 
sanatorium was much smaller than during the batch. 70% respondents declared that before the stay in the sanatorium 
household duties had been only forms of the physical activity. During the batch much forms added variety of the mo-
tor activity, from which patients noticed resulting positive effects stayed. They assessed their frame of mind, the health 
as well as the motor condition on better than before the year. How they introduced in the questionnaire form it sat more 
comfortably against three steps in the scale from 1 to 10.
Conclusions. The stay in the sanatorium is encouraging patients for taking different forms of the motor activity. The  
knowledge about the physical activity and positive effects resulting from it affect of man for life.

Key words: physical activity, sanatorium, health.

Wstęp
Ludzki organizm jest genetycznie zaprogramowa-
ny na aktywny styl życia, a ruch jest biologiczną 
potrzebą człowieka. Ruch powinien brać udział 

w życiu człowieka od początku do końca, bez 
względu na wiek, płeć czy wykonywany zawód [4].

Aktywność fi zyczna jest bardzo ważnym czyn-
nikiem wpływającym na poprawę jakości życia 
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człowieka. Odpowiednia dawka ruchu zapewnia 
utrzymanie dobrej kondycji fi zycznej oraz psy-
chicznej. Poza tym wpływa ona na poprawę samo-
poczucia, wyglądu, atrakcyjności [2]. Podejmo-
wana systematycznie aktywność ruchowa może 
zapobiegać wielu przewlekłym chorobom nieza-
kaźnym, takim jak choroba niedokrwienna serca, 
nadciśnienie, otyłość czy osteoporoza. 

Gwałtowny postęp nauki i techniki spowo-
dował, że ludzie niechętnie podchodzą do form 
aktywnego spędzania czasu wolnego [1]. Respon-
denci przybywający w sanatorium tłumaczą to 
brakiem czasu, pieniędzy, nieodpowiednią pogo-
dą, a nawet lenistwem. Pomimo apeli lekarzy 
o zwiększenie aktywności fi zycznej, nie zdawali 
sobie sprawy o pozytywnym wpływie aktywności 
fi zycznej na zdrowie.

Cel pracy 
Celem pracy jest zbadanie wpływu pobytu 
w sanatorium „Rafał” w Busku Zdroju na aktyw-
ność ruchową pacjentów, a także sprawdzenie 
aktywności fi zycznej przed pobytem w uzdrowi-
sku. Praca ma na celu promowanie aktywnego 
stylu życia oraz poprawę zdrowia publicznego. 

Materiał i metody 
Na przełomie kwietnia i maja 2013 roku przepro-
wadzono badania w sanatorium „Rafał” w Busku 
Zdroju. Zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego, a narzędziem badawczym był autor-
ski kwestionariusz ankiety. Ankieta zawierała trzy-
dzieści pytań, w tym dwadzieścia dwa pytania 
zamknięte i osiem pytań otwartych. 

Grupą kontrolną była dwudziestoosobowa gru-
pa, która nie przebywała nigdy w życiu w sanato-
rium. Ci respondenci mieszkali na wsi w wojewódz-
twie łódzkim. Byli oni w takim samym przedziale 
wiekowym, co osoby poddane badaniom.

Respondenci to 50 losowo wybranych pacjen-
tów przebywających w tym czasie w uzdrowisku, 
kończących turnus rehabilitacyjny. Byli oni w prze-
dziale wiekowym od 55 do 80 lat. Średnia wieku 
wynosiła 65 lat. W dużym stopniu wśród ankieto-
wanych dominowało wykształcenie wyższe (Ryci-
na 1).

90% pacjentów biorących udział w badaniach 
na stałe mieszka w mieście. Pobyt w sanatorium 
był spowodowany w głównej mierze chorobami 
układu kostno-stawowego (przede wszystkim cho-
robą zwyrodnieniową stawów obwodowych i sta-
wów kręgosłupa) a także chorobami serca i ukła-
du krążenia. 70% pacjentów stanowiły kobiety.

Wyniki 
Respondenci deklarowali, że czas jaki poświęca-
li na aktywność fi zyczną jeden rok przed pobytem 
w sanatorium był znacznie mniejszy niż podczas 
turnusu (Rycina 2).

60% pensjonariuszy przed pobytem w uzdro-
wisku raz w tygodniu podejmowało wybraną for-
mę aktywności fi zycznej. 

Podczas leczenia pacjenci codziennie podej-
mowali różne formy aktywności, odpowiednie do 
swojego stanu zdrowia i wieku. 70% responden-
tów deklarowało, że przed pobytem w sanatorium 
jedynymi formami aktywności fi zycznej były czyn-
ności domowe, a reszta osób w nieznacznych ilo-
ściach spacerowała, pływała, jeździła na rowerze, 
tańczyła. W czasie turnusu znacznie zostały uroz-
maicone formy aktywności fi zycznej. Wykonywa-
no znacznie więcej niż przed pobytem pływanie, 
Nordic Walking, taniec (Rycina 3).

Przed turnusem rehabilitacyjnym 35% pacjen-
tów tłumaczyło swoją małą aktywność fi zyczną 
chorobą bądź swoją dysfunkcją. Na drugim miej-
scu było lenistwo, bo 25% ludzi tak to określało. 
Kolejnymi powodami rzadko podejmowanej aktyw-
ności ruchowej były m.in. zła organizacja czasu 
czy brak motywacji. W czasie pobytu respondenci 
chętniej podejmowali aktywność fi zyczną. Ocenia-
li ją lepiej niż przed pobytem. Tłumaczyli oni swoje 
zachowanie większą motywacją, którą otrzymali 
od personelu medycznego w sanatorium. Ponad-
to pacjenci zauważyli pozytywne skutki aktywno-
ści fi zycznej. Oceniali swoje samopoczucie, zdro-
wie, jak i kondycję ruchową na lepszą niż przed 
rokiem. Jak przedstawili w ankiecie, poprawiło 
się to o trzy stopnie w skali od 1 do 10. Pacjenci 
wyjaśniali to dobrym wpływem pobytu w uzdrowi-
sku. Pensjonariusze deklarowali, że po wyjeździe 
z sanatorium będą nadal kontynuować poznane 

Rycina 1. Wykształcenie ankietowanych. Źródło: opracowanie własne



115

Wpływ pobytu w sanatorium na aktywność fi zyczną

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (35) 2013 prace oryginalne

Rycina 2. Czas poświęcony przez ankietowanych na aktywność fi zyczną przed pobytem 
w sanatorium. Źródło: opracowanie własne

Rycina 3. Formy aktywności fi zycznej wykonywane przez pacjentów przed i w czasie tur-
nusu. Źródło: opracowanie własne

Rycina 4. Szacowany czas na aktywność fi zyczną po pobycie w sanatorium. Źródło: 
opracowanie własne
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formy aktywności fi zycznej. Oceniają, że zwiększy 
się ich czas aktywnego spędzania czasu wolne-
go, ponieważ widzą pozytywne skutki aktywności 
ruchowej (Rycina 4).

Grupa kontrolna deklaruje, że jedynymi for-
mami aktywności fi zycznej są czynności domo-
we i spacer. 78% ludzi z tej grupy twierdzi, że nie 
widzi żadnych pozytywnych skutków z wykony-
wania aktywności fi zycznej. Prawdopodobnym 
powodem może być brak dostępu do różnych, 
ciekawych form aktywności ruchowych. Z braku 
wiedzy o tym, jak można aktywnie spędzać czas 
i jakie są pozytywne skutki aktywności fi zycznej 
ludzie mogą wiele stracić, np. zdrowie. Sanato-
rium może być powodem do zwiększenia aktyw-
ności tak jak stało się to wśród respondentów. 

Dyskusja 
Wartością nadrzędną w życiu każdego człowie-
ka jest zdrowie. Regularna aktywność fi zyczna 
stanowi kluczowy element zdrowego stylu życia. 
Korzystnie wpływa nie tylko na samopoczucie 
i psychikę, ale też sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu i rozwojowi człowieka [1].

Badania przeprowadzone na studentach Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi wykazały, że 
podejmowanie aktywności 2–3 razy w tygodniu 
deklaruje 40% mężczyzn [3]. Analiza badań wła-
snych wykazuje, że po pobycie w sanatorium 45% 
respondentów szacuje, że będą częściej niż 3 
razy w tygodniu wykonywać różne formy aktyw-
ności ruchowej.

Aktywność fi zyczna podejmowana i utrzymy-
wana jest chętniej, gdy dostrzegane są jej pozy-
tywne skutki. Z badań Ziółkowskiego nad aktyw-
nością fi zyczną Polaków wynika, że respondenci 
proponują poprawę samopoczucia w wyniku ćwi-
czeń, subiektywny wzrost energii, zwiększenie 
poczucia własnej wartości, jak również przyjem-
ność z podejmowania aktywności [5]. W bada-
niach Nawareckiego stwierdzono, że ankietowani 
za korzyści podjętej aktywności fi zycznej uznali jej 
wpływ na sprawność psychofi zyczną oraz utrzy-
manie dobrego stanu zdrowia. Z analizy badań 
własnych wynika, że największą korzyścią, pły-
nącą z wykonywania aktywności ruchowej, jest 
poprawa samopoczucia. Tak deklaruje 79%. 

Uświadomienie społeczeństwu potrzeby ruchu 
i poznanie jego uwarunkowań ma na celu promo-
cję aktywnego spędzania czasu wolnego, a przez 
to poprawę zdrowia publicznego. Aktywność 
fi zyczna sprzyja tworzeniu pożądanych nawyków 
dbałości o postawę, zdrowie, kształtujących ogól-
ną sprawność fi zyczną. 

Wnioski 
Aktywność fi zyczna jest bardzo ważna. Wpływa 
korzystnie na poprawę samopoczucia oraz zdro-
wie. Działa pozytywnie na różne układy organi-
zmu człowieka. Pobyt w sanatorium mobilizuje 
pacjentów do podejmowania różnych form aktyw-
ności ruchowej. Respondenci deklarują, że po 
wyjeździe z uzdrowiska będą nadal kontynuować 
korzystny, poznany podczas turnusu, aktywny 
styl życia. Wiedza nt. aktywności fi zycznej i pły-
nące z niej pozytywne skutki wpływają na orga-
nizowanie dnia. Ludzie znajdują czas na wykony-
wanie różnych form aktywności ruchowej. Przez 
to poprawia się im zdrowie, bo jak powiedział dr 
Wojciech Oczko: ruch zastąpi prawie każdy lek, 
podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu1.
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KRÓTKA HISTORIA SZOWINIZMU GATUNKOWEGO

A BRIEF HISTORY OF THE SPECIES CHAUVINISM

Agnieszka Ryczek

Zakład Filozofi i Medycyny i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Szowinizm gatunkowy czy dyskryminacja gatunkowa (proponowana jest również nazwa gatunkowizm) (ang. speciesism) 
to postawa stawiająca interesy własnego gatunku (w domyśle Homo sapiens) ponad interesami innych gatunków.

Słowa kluczowe: szowinizm gatunkowy, etyka zwierząt.

Summary
Speciesism (also referred to as human supremacism) involves the assignment of different values, rights, or special con-
sideration to individuals solely on the basis of their species membership.

Key words: species chauvinism, animal ethics.

Postawy wobec zwierząt oczywiste dla wcześniej-
szych pokoleń już nie przekonują, gdyż odwoły-
wały się do założeń religijnych, moralnych i meta-
fi zycznych, które zostały odrzucone – czytamy 
u Petera Singera [1]. Nie bronimy już ich za pomo-
cą argumentów św. Tomasza z Akwinu i dlatego 
możemy dostrzec, że religijne, moralne i metafi -
zyczne idee jego czasów miały skrywać nagi ego-
izm, cechujący postępowanie człowieka wobec 
zwierząt. Kiedy w postawach, niegdyś akceptowa-
nych jako słuszne i naturalne, rozpoznamy ideolo-
giczny kamufl aż egoizmu i kiedy będziemy musie-
li przyznać, że dla własnych błahych zachcianek 
nadal poświęcamy najbardziej żywotne interesy 
zwierząt, wtedy może bardziej sceptycznie potrak-
tujemy te uzasadnienia naszego postępowania, 
które dziś wydają nam się słuszne i naturalne.

Postawy człowieka Zachodu wobec zwie-
rząt mają korzenie w dwóch tradycjach: judaizmie 
i antyku greckim, które połączyły się w chrze-
ścijaństwie i właśnie za jego sprawą zapanowa-
ły w Europie. Bardziej światłe poglądy na to, jaki 
powinien być nasz stosunek do zwierząt kształto-
wały się stopniowo, w miarę jak myśliciele wyzwa-
lali się spod wpływów Kościoła; w gruncie rzeczy 
wciąż jeszcze nie zerwaliśmy z przekonaniami, 
które aż do XVII wieku były bezdyskusyjne. Nasz 
pogląd historyczny możemy więc podzielić na trzy 
części: epokę przedchrześcijańską, chrześcijań-
ską, Oświecenie i czasy pooświeceniowe.

W myśli przedchrześcijańskiej niezmiennym 
punktem wyjścia rozważań jest stworzenie świa-
ta. Biblijna opowieść o stworzeniu bardzo wyrazi-
ście oddaje właściwe Hebrajczykom pojmowanie 
istoty relacji człowiek-zwierzę.

„Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty 
żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające 
i dzikie zwierzęta wobec ich rodzajów! I stało się 
tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, 
bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. 
I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: 
Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobne-
go Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po zie-
mi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc 
do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, aby-
ście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; 
abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptac-
twem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi” [2].

Według tej opowieści Bóg stworzył człowieka 
na swój obraz i podobieństwo. Wyznacza ona isto-
tom ludzkim, jako jedynym podobnym Bogu bytom 
stworzonym, szczególne miejsce we wszechświe-
cie. Ma świadczyć wyraźnie, że Bóg nadał czło-
wiekowi władzę nad wszystkimi innymi żywy-
mi stworzeniami. W Edenie panowanie to mogło 
wprawdzie nie wiązać się z zabijaniem zwierząt 
na mięso. Księga Rodzaju (1, 29) mówi, że pierwsi 
ludzie żywili się roślinami i owocami drzew, Eden 
zaś często przedstawia się jako świat doskonałe-
go pokoju, w którym każdy akt zabójstwa byłby 
dysonansem. Człowiek rządził, ale w tym ziem-
skim raju był władcą dobrotliwym. 

Po upadku człowieka (za który Biblia obar-
cza odpowiedzialnością kobietę i zwierzę) naj-
wyraźniej zabijanie zwierząt staje się dozwolone. 
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Sam Bóg ubiera Adama i Ewę w skóry zwierzę-
ce, zanim wypędzi ich z Edenu. Ich syn Abel jest 
owczarzem i składa Bogu ofi ary ze swego stada. 
Jeszcze później przychodzi potop, który, karząc 
niegodziwość człowieka, usuwa z powierzchni 
ziemi niemal wszystkie żywe istoty. Kiedy wody 
opadają, Noe, dziękując Bogu, składa ofi arę 
całopalną ze wszystkich zwierząt czystych i pta-
ków czystych. Bóg natomiast obdarza go błogo-
sławieństwem, co ostatecznie przypieczętowuje 
panowanie człowieka: „Po czym Bóg pobłogosła-
wił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądź-
cie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili zie-
mię. Wszystkie zaś zwierzęta na ziemi i wszelkie 
ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. 
Wszystko, co się porusza po ziemi, i wszystkie 
ryby morskie zostały oddane wam we władanie. 
Wszystko, co się porusza i żyje, jest przezna-
czone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, 
daję wam wszystko” [3]. 

Jest to najważniejszy starotestamentowy tekst, 
w którym pojawia się sprawa stosunku człowieka 
do zwierząt. Zawiera on intrygującą wzmiankę, że 
w pierwotnym stanie niewinności byliśmy wegeta-
rianami, żywiącymi się tylko „roślinami zielonymi”, 
ale po upadku, późniejszych niegodziwościach 
i potopie, pozwolono nam dodać do jadłospisu 
mięso zwierząt. Spod przekonania o panowaniu 
człowieka, czego świadectwem jest to przyzwo-
lenie, od czasu do czasu przebija jednak bardziej 
współczujący ton. Prorok Izajasz potępia skła-
danie ofi ar ze zwierząt, a Księga Izajasza przed-
stawia wizję czasów, gdy wilk zamieszka wraz 
z barankiem, a lew, tak jak wół, będzie jadł słomę 
i „Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej 
świętej mej górze” [4]. Jest to jednak wizja utopij-
na, a nie rozkaz do natychmiastowego wykonania. 
Również w innych miejscach Starego Testamen-
tu zaleca się pewną życzliwość wobec zwierząt, 
można więc sądzić, że rozmyślne okrucieństwo 
zostało zakazane, a „panowanie” to raczej „zarzą-
dzanie” i że wobec tego jesteśmy odpowiedzialni 
przed Bogiem za troskę i dbałość o dobro tych, 
którymi rządzimy. Nie kwestionuje się jednak 
w istotny sposób nakreślonego w Księdze Rodza-
ju obrazu gatunku ludzkiego, który jest ukorono-
waniem dzieła stworzenia i który ma Boskie przy-
zwolenie na zabijanie i zjadanie zwierząt.

Drugim starożytnym źródłem myśli zachodniej 
jest tradycja grecka. Na pierwszy rzut oka moż-
na by sądzić, że zawiera sprzeczne tendencje. 
Myśl grecka nie była jednolita, lecz podzielona 
na rywalizujące szkoły, z których każda opierała 
doktrynę na poglądach swego wybitnego zało-
życiela. Jeden z nich, Pitagoras, był wegetariani-
nem i zalecał swym uczniom szacunek dla zwie-
rząt, zapewne dlatego, że sądził, iż wcielają się 
w nie dusze zmarłych ludzi. Lecz najważniejsze 
są szkoły Platona i jego ucznia Arystotelesa. 

Wiadomo, że Arystoteles był zwolennikiem nie-
wolnictwa; twierdził, że niektórzy są niewolnika-
mi z natury i że w ich wypadku jest ono zarówno 
słuszne, jak i wskazane. Poglądy te mają zasadni-
cze znaczenie dla zrozumienia jego stosunku do 
zwierząt. Uważa on, że celem istnienia zwierząt 
jest służenie ludziom, chociaż w przeciwieństwie 
do autora Księgi Rodzaju nie wykopuje przepaści 
między człowiekiem a resztą świata zwierzęcego. 

Arystoteles nie przeczy, że jesteśmy zwierzęta-
mi; człowieka defi niuje nawet jako zwierzę rozum-
ne. Wspólna zwierzęca natura nie wystarcza jed-
nak, by uzasadnić równe traktowanie. Ktoś, kto 
jest z natury niewolnikiem, niewątpliwie jest isto-
tą ludzką, tak samo jak inni ludzie zdolną odczu-
wać przyjemność i ból, ale jego władze rozumo-
we sytuują go poniżej ludzi wolnych i dlatego jest 
„żywym narzędziem”. Filozof całkiem otwarcie 
zestawia w jednym zdaniu dwa elementy, mówiąc: 
„Należy zaś do drugiego taki człowiek, który jest 
czyjąś własnością, mimo iż jest człowiekiem” [5].

Jeśli różnica doskonałości władz rozumu 
wystarcza, by jedni byli panami, a drudzy ich wła-
snością, prawo człowieka do panowania nad inny-
mi zwierzętami musiało być dla Arystotelesa zbyt 
oczywiste, by poświęcać mu szczególną uwagę. 
Świat przyrody uważał za hierarchiczny ze swej 
istoty, a byty o mniej doskonałych władzach rozu-
mu istnieją, by służyć tym o doskonalszych: „(…) 
rośliny istnieją dla zwierząt, zwierzęta zaś dla 
człowieka, a mianowicie oswojone ze względu 
na usługi i pożywienie, spośród dzikich zaś, jeśli 
nie wszystkie, to przecież największa część, ze 
względu na pożywienie i pewną pomoc, by moż-
na z nich mieć i odzież, i inne rzeczy użyteczne. 
Jeśli więc natura nic nie stwarza bezcelowo i bez-
użytecznie, to musiała wszystko to stworzyć dla 
ludzi (…)” [6].

I właśnie myśl Arystotelesa, a nie Pitagorasa, 
miała stać się trwałym dziedzictwem zachodniej 
tradycji. 

Chrześcijaństwo pojawiło się w odpowied-
nim momencie, by połączyć żydowskie i greckie 
poglądy dotyczące zwierząt. Powstało w Cesar-
stwie Rzymskim i tam stało się potęgą, jego 
wpływ najlepiej można więc poznać, śledząc 
historyczną zmianę postaw w imperium. Zbudo-
wane na wojnie i podboju, Cesarstwo Rzymskie 
bardzo wiele energii i środków musiało poświę-
cić na armię, która broniła i poszerzała jego tery-
torium. Nie był to klimat sprzyjający współczuciu 
dla słabych. Charakter Rzymian twardniał rów-
nież zapewne pod wpływem tak zwanych igrzysk. 
Oglądanie rzezi ludzi i zwierząt stanowiło zwy-
kłą rozrywkę mężczyzn i kobiet; trwało to całe 
wieki i nie wzbudzało żadnych protestów. Z cza-
sem po nawróceniu się cesarstwa na chrześcijań-
stwo zdecydowanie potępiono walki gladiatorów. 
Zwycięzca, który przeżył, zabijając swego prze-
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ciwnika, uważany był za mordercę. Ekskomuni-
ką groziło samo oglądanie walk ludzi na arenie, 
i do końca IV wieku całkowicie je wyeliminowa-
no. Lecz nie zmieniła się moralna ocena zabijania 
i torturowania zwierząt. Dla chrześcijan zwierzę-
ta nie były istotami zasługującymi na współczu-
cie – tak samo, jak w czasach rzymskich. (Chrze-
ścijaństwo wniosło w świat rzymski odziedziczoną 
po tradycji żydowskiej ideę wyjątkowości gatun-
ku ludzkiego, teraz podkreślaną jeszcze silniej, ze 
względu na znaczenie przypisywanej człowiekowi 
nieśmiertelnej duszy. Spośród wszystkich ziem-
skich stworzeń tylko ludziom przeznaczone było 
żyć po śmierci ciała. Wraz z tym przyszła typo-
wo chrześcijańska idea świętości życia ludzkiego). 
Aby dostrzec, że nie wywarli żadnego wpływu, nie 
trzeba śledzić ewolucji chrześcijańskich poglą-
dów na temat zwierząt od czasów Ojców Kościo-
ła do średniowiecznej scholastyki – nużący pro-
ces, w którym więcej było powtórzeń niż rozwoju 
– wystarczy przyjrzeć się dokładniej ideom św. 
Tomasza z Akwinu.

Monumentalna Suma teologiczna Akwinaty 
stanowiła próbę zebrania całej wiedzy teologicz-
nej i uzgodnienia jej ze świecką wiedzą fi lozofów, 
to jest przede wszystkim Arystotelesa. Jeśli jakiś 
myśliciel może reprezentować całą przedreforma-
cyjną fi lozofi ę chrześcijańską, a rzymskokatolic-
ką nawet do chwili obecnej, to jest nim właśnie 
Tomasz z Akwinu.

Zapytajmy najpierw, czy jego zdaniem zakaz 
zabijania odnosi się także do istot innych niż 
ludzie, a jeśli nie, to dlaczego. Akwinata odpowie: 
„Nikt nie grzeszy posługiwaniem się rzeczą do 
tego, do czego ta rzecz służy. Otóż taki jest porzą-
dek w świecie, że rzeczy mniej doskonałe służą 
bytom doskonalszym. (…) tak więc rzeczy, które 
tylko żyją, czyli rośliny, służą za pokarm zwierzę-
tom, zwierzęta zaś są dla ludzi. Dlatego człowiek 
posługuje się roślinami dla dobra zwierząt, zwie-
rzętami zaś dla dobra ludzi. Nie jest to wzbronione 
człowiekowi, jak to stwierdza także Myśliciel (Poli-
tyka I, 3). Otóż spomiędzy innych użytków najbar-
dziej niezbędne jest używanie roślin na pokarm 
dla zwierząt, a zwierząt na pokarm dla ludzi; takie 
zaś używanie jest niemożliwe bez ich zabijania. 
Dlatego wolno zabijać rośliny dla dobra zwierząt, 
a zwierzęta zaś dla dobra ludzi, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Bożym (Księga Rodzaju, rozdział I, 
29–30 i rozdział IX, 3)” [7].

Tomaszowi z Akwinu nie chodzi o to, że zabi-
janie dla zdobycia pożywienia samo w sobie jest 
konieczne, a więc usprawiedliwione; sednem 
sprawy jest to, że wyłącznie „byt doskonały” ma 
prawo zabijać z tego powodu. Zwierzęta, które 
zabijają ludzi dla pożywienia stanowią zupełnie 
inną kategorię: „Nazwy srogości i dzikości pocho-
dzą od podobieństwa do cech zwierzęcych, które 
też nazywamy dzikimi. Zwierzęta bowiem szkodzą 

człowiekowi, by się jego ciałem nakarmić, a nie 
dla jakiejś sprawiedliwej przyczyny, którą zauwa-
żyć może tylko sam rozum” [8].

Ludzie oczywiście nie zabijaliby zwierząt na 
pożywienie, gdyby wcześniej nie uznali, że jest 
to usprawiedliwione. Tak więc wolno nam zabijać 
i zjadać zwierzęta; lecz są być może jakieś inne 
rzeczy, których nie wolno im czynić? Czy cierpie-
nie zwierząt samo w sobie jest złem? A jeśli tak, 
to czy nie jest złem zadawanie im cierpień, a przy-
najmniej cierpień niepotrzebnych? 

Tomasz z Akwinu nie twierdzi, że okrucieństwo 
wobec „nierozumnych zwierząt” samo w sobie jest 
złem. Jego system moralny nie zna tego rodza-
ju zła, gdyż grzech dzieli na trzy kategorie: prze-
ciwko Bogu, przeciwko sobie samemu i przeciwko 
bliźniemu. Tak więc zwierzęta pozostają poza gra-
nicami jego etyki. Brak w niej takiej kategorii grze-
chu, jak grzech przeciwko nim [9].

Jeśli nawet okrucieństwo wobec zwierząt nie 
jest grzechem, to może chociaż dobroć dla nich 
jest wyrazem miłości chrześcijańskiej? A jednak 
nie, Akwinata zdecydowanie to odrzuca. Miłość 
chrześcijańska, powiada, z trzech powodów nie 
obejmuje istot nierozumnych: nie są one „zdolne 
do posiadania dobra; zdolność tę ma tylko stwo-
rzenie rozumne”, nie mamy z nimi wspólnych prze-
żyć i wreszcie „trzeci powód dotyczy tylko miłości 
wlanej, której podstawą jest współudział w szczę-
śliwości wiecznej, do której stworzenia bezro-
zumne nie są uzdolnione. Może jednak stwo-
rzenie nierozumne być z miłości miłowane jako 
dobro, którego pragniemy dla kogoś, o ile miano-
wicie pragniemy je zachować dla uczczenia Boga 
i pożytku bliźniego” [10].

Można więc podejrzewać, że Tomasz z Akwi-
nu zwyczajnie nie wierzył, by jakieś istoty oprócz 
ludzi były zdolne do cierpienia. Pogląd ten podzie-
lają inni fi lozofowie, a przypisanie go św. Toma-
szowi uwolniłoby go przynajmniej od zarzutu obo-
jętności na cierpienie. A jednak jego własne słowa 
wykluczają taką interpretację. Analizując niektóre 
ze starotestamentowych zaleceń unikania okru-
cieństwa wobec zwierząt, Tomasz z Akwinu pro-
ponuje, by oddzielić rozum i uczucia. Czysto 
rozumowo, sprawa ta przedstawia się następu-
jąco: „Zdaniem Apostoła: <<Bóg nie troszczy się 
o woły>>, a w następstwie i o inne nierozumne 
zwierzęta”. Kiedy jednak kierujemy się uczucia-
mi, budzi się w nas współczucie, gdyż „wiadomo 
też, że i zwierzęta nierozumne odczuwają cierpie-
nie i ból”. Lecz św. Tomasz sądzi, że ból odczu-
wany przez zwierzęta nie stanowi wystarczające-
go uzasadnienia nakazów Starego Testamentu, 
i dodaje: „Bliskie zaś sobie są dwa współczucia: 
do cierpiącego zwierzęcia i do cierpiącego czło-
wieka, tak że kto doznaje uczucia litości wobec 
zwierząt, jest bardziej usposobiony do odczuwa-
nia litości wobec ludzi. Toteż w Księdze Przysłów 
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(12, 10) czytamy: Prawy uznaje potrzeby swych 
bydląt, a serce nieprawych okrutne„ [11].

I tak Tomasz z Akwinu dochodzi do często 
później powtarzanego wniosku, że jedyną racją 
przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt jest to, 
iż może ono usposobić do okrucieństwa wobec 
ludzi. W żadnym innym argumencie istota szowi-
nizmu gatunkowego nie odsłania się wyraźniej.

Wpływ Tomasza z Akwinu trwa nadal. Jeszcze 
w połowie XIX wieku papież Pius IX nie zgodził 
się na założenie w Rzymie Towarzystwa Zapo-
biegania Okrucieństwa wobec Zwierząt, gdyż 
oznaczałoby to przyznanie, że ludzie mają wobec 
nich pewne obowiązki [12]. Sto lat późnej w ofi -
cjalnym stanowisku Kościoła rzymskokatolickie-
go nie widać żadnych istotnych zmian. Wystarczy 
porównać cytowany powyżej, napisany siedemset 
lat temu, tekst Tomasza z Akwinu z fragmentem 
pracy współczesnego amerykańskiego autora 
katolickiego: „Zgodnie z porządkiem natury, nie-
doskonałe istnieje dla doskonałego, a nierozum-
ne – by służyć rozumnemu. Porządek ten pozwala 
człowiekowi jako zwierzęciu rozumnemu używać 
bytów niższych dla zaspokojenia właściwych 
sobie potrzeb. Musi jeść rośliny i zwierzęta, aby 
zachować życie i siły. Aby je zjeść, musi je zabić. 
Tak więc zabicie nie jest samo w sobie czynem 
niemoralnym lub nieusprawiedliwionym” [13].

Dopiero w 1988 roku w ofi cjalnym dokumencie 
Kościoła rzymskokatolickiego pojawiła się wypo-
wiedź świadcząca o tym, że na naukę Kościo-
ła zaczyna wywierać wpływ ruch ekologiczny. 
W encyklice Sollicitudo Rei Socialis papież Jan 
Paweł II stwierdza, że w rozwój człowieka powi-
nien zostać włączony „szacunek dla bytów two-
rzących świat przyrody” i dodaje: „Panowanie, 
przekazane przez Stwórcę człowiekowi, nie ozna-
cza władzy absolutnej, nie może też być mowy 
o wolności „używania” lub dowolnego dyspono-
wania rzeczami. (…) w odniesieniu do widzialnej 
natury jesteśmy poddani prawom nie tylko biolo-
gicznym, ale także moralnym, których nie można 
bezkarnie przekraczać” [14]. 

Fakt, że papież tak jednoznacznie odrzuca 
pogląd o absolutnej władzy człowieka jest bardzo 
obiecujący, nie wpłynie jednak na zmiany katolic-
kiej nauki o zwierzętach i środowisku naturalnym. 

Podkreślając degradujący wpływ okrucień-
stwa, niektórzy katoliccy autorzy będą potępia-
li najgorsze z ludzkich praktyk wobec zwierząt. 
Większość jednak nie negowała zasadniczej wizji 
narzuconej im przez religię. Ilustruje to przypadek 
św. Franciszka z Asyżu. Miłość św. Franciszka do 
ptaków i wołów nie przeszkodziła mu je zjadać, 
a tworząc reguły swojego zakonu, jedzenia mięsa 
zabronił tylko w dni postu [15]. 

Mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem 
opozycyjnej wobec średniowiecznej scholasty-
ki myśli humanistycznej, Renesans naruszy śre-

dniowieczny obraz świata i przypomni dawną ideę 
równości człowieka i zwierząt. Lecz renesansowy 
humanizm był właśnie humanizmem, a sens tego 
słowa nie ma nic wspólnego z humanitaryzmem, 
czyli skłonnością, by postępować po ludzku, to 
znaczy miłosiernie.

Zasadniczym rysem humanizmu Odrodzenia 
jest akcentowanie wartości i godności człowieka 
i jego centralnego miejsca w uniwersum. „Czło-
wiek miarą wszystkich rzeczy” – ta wskrzeszona 
przez Renesans sentencja starożytnych Greków 
stała się jego ideą przewodnią. Zamiast oddawać 
się rozważaniom o grzechu pierworodnym i zniko-
mości bytu ludzkiego wobec nieskończonej mocy 
Boga, renesansowi humaniści woleli podkreślać 
wyjątkowość natury człowieka, jego wolną wolę, 
zdolności i godność, przeciwstawiając je ograni-
czonej naturze „zwierząt niższych”. Podobnie jak 
wcześniejsze podkreślenie przez chrześcijaństwo 
świętości życia ludzkiego, oznaczało to wartościo-
wą pod wieloma względami zmianę stosunku do 
człowieka, w niczym jednak nie poprawiło położe-
nia zwierząt.

Renesansowi autorzy w pełnych samoza-
chwytu rozprawach głosili: „Nic nie wydaje mi 
się bardziej godne podziwu od człowieka” [16], 
opiewanego jako „centrum natury, środek uniwer-
sum, spoiwo świata” [17]. Renesans pod wielo-
ma względami stanowi początek myśli nowożyt-
nej, ale gdy chodzi o stosunek do zwierząt, nadal 
panuje w nim dawny styl myślenia. 

W miarę rozwoju myśli zachodniej, wizja uni-
wersum, w którym człowiek zajmował centralne 
miejsce, traci rację bytu, zbliżały się spektakular-
ne narodziny nauki nowożytnej, a status zwierząt 
był tak niski, że – sądziłoby się – mógł się już tylko 
podwyższyć.

Przeciwnie – miał dopiero sięgnąć absolutnego 
dna. Ostatni, najdziwniejszy, a dla zwierząt mają-
cy najbardziej bolesne konsekwencje, efekt dok-
tryny chrześcijańskiej znalazł swój wyraz w pierw-
szej połowie XVII wieku w fi lozofi i Kartezjusza. Był 
on myślicielem zdecydowanie nowożytnym, uwa-
żanym nawet za ojca nowożytnej fi lozofi i, a tak-
że geometrii analitycznej, która stanowi począ-
tek znacznej części nowożytnej matematyki. Był 
jednak także chrześcijaninem, a jego poglądy 
na temat zwierząt są wynikiem połączenia tych 
dwóch wymiarów jego myśli. 

Zafascynowany nową nauką – mechaniką – 
Kartezjusz twierdzi, że jej zasady rządzą wszyst-
kimi przedmiotami materialnymi, tak samo jak na 
przykład zegarem. Wiąże się z tym oczywisty pro-
blem naszej natury. Ciało ludzkie jest materialne 
i stanowi część świata fi zycznego, a więc także 
człowiek musi być maszyną, której zachowanie 
determinują prawa nauki.

Idea duszy pozwoliła Kartezjuszowi uniknąć 
tego niezręcznego i heretyckiego wniosku. Uzna-
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je on, że istnieją dwa rodzaje bytów: duchowe 
(dusza) i materialne (fi zyczne). Istoty ludzkie mają 
świadomość, a ta nie może pochodzić z mate-
rii. Utożsamia więc świadomość z niematerial-
ną duszą, która – stworzona przez Boga – trwa 
po rozkładzie ciała. Człowiek jako jedyny z bytów 
materialnych ma duszę, gdyż aniołowie i inne byty 
niematerialne są czystą świadomością.

Zaskakującą konsekwencją chrześcijańskiej 
doktryny, odmawiającej zwierzętom duszy, jest 
w fi lozofi i Kartezjusza teza, że nie mają one tak-
że świadomości. Są tylko maszynami, automata-
mi. Nie doświadczają ani przyjemności, ani bólu, 
ani w ogóle niczego. Rządzą nimi te same prawa, 
co ruchem zegara, a jeśli ich działanie jest bar-
dziej skomplikowane, to tylko dlatego, że zegar 
jest tworem człowieka, one zaś są nieskończe-
nie bardziej złożonymi mechanizmami – dziełem 
Boga [18].

Koncepcja ta rozwiązywała też zagadkę, która 
od starożytności trapiła teologów: dlaczego spra-
wiedliwy Bóg pozwala na cierpienie zwierząt, któ-
re przecież ani nie dziedziczą grzechu Adama, 
ani nie otrzymają zadośćuczynienia w życiu przy-
szłym [19].

Kartezjusz zdawał sobie sprawę z praktycz-
nych korzyści swojej teorii: „Moje poglądy są nie 
tyle okrutne dla zwierząt, ile wygodne dla ludzi – 
przynajmniej dla tych, którzy nie dają wiary prze-
sądom Pitagorasa – uwalniają ich bowiem z zarzu-
tu zbrodni, gdy jedzą lub zabijają zwierzęta” [20].

Teoria ta była także dogodna dla Kartezjusza 
jako uczonego. Właśnie w tym czasie w Europie 
rozpowszechniły się eksperymenty na żywych 
zwierzętach. Nie znano wtedy środków przeciw-
bólowych, zatem zwierzęta zachowywały się pod-
czas nich w sposób, który większość z nas uzna-
łoby za oznakę skrajnego bólu. Teoria Kartezjusza 
pozwalała eksperymentatorom uwolnić się od 
wyrzutów sumienia. On sam przeprowadzał wiwi-
sekcje, aby udoskonalić swą wiedzę anatomiczną, 
a wielu ówczesnych znakomitych fi zjologów mie-
niło się kartezjanistami i mechanicystami.

Wobec takiego stanu rzeczy sytuacja zwierząt 
rzeczywiście mogła się już tylko poprawić. 

Moda na eksperymenty na zwierzętach mogła 
również do pewnego stopnia przyczynić się do 
zmiany stosunku do nich, gdyż doświadczenia te 
ujawniły uderzające podobieństwo ich fi zjologii do 
fi zjologii człowieka. Nie było to w gruncie rzeczy 
niezgodne z twierdzeniami Kartezjusza, ale ode-
brało jego poglądom nieco wiarygodności. Cho-
ciaż nie dokonała się żadna radykalna przemiana, 
to jednak różne czynniki sprawiły, że stosunek do 
zwierząt się poprawił. Coraz wyraźniej zdawano 
sobie sprawę, że zwierzęta naprawdę mogą cier-
pieć i zasługują na pewne względy. Nie sądzono, 
by miały jakiekolwiek prawa, a interesy ludzkie 
nadal uważano za ważniejsze, niemniej szkoc-

ki fi lozof David Hume wyraził dość powszechne 
uczucia, gdy stwierdził, że „zasady człowieczeń-
stwa kazałyby nam (…) dobrze się z istotami tymi 
obchodzić” [21].

„Dobre obchodzenie się” jest określeniem, któ-
re zgrabnie ujmuje postawę, jaka w tym czasie 
stawała się coraz częstsza: wykorzystując zwie-
rzęta, do czego mamy prawo, powinniśmy się 
z nimi dobrze obchodzić. Dominującym nastro-
jem epoki było dążenie do większego wyrafi nowa-
nia i ogłady, większej życzliwości, a mniejszej bru-
talności, co było korzystne nie tylko dla ludzi, ale 
i dla zwierząt.

Osiemnasty wiek to także czasy, w których na 
nowo odkryto „naturę”: kulminacją idealizacji natu-
ry był szlachetny dzikus Jeana Jacques’a Rousse-
au, przechadzający się nago po lesie i zbierający 
owoce i orzechy. Odczuwając naszą przynależ-
ność do natury, odzyskaliśmy poczucie pokre-
wieństwa z „nierozumnymi zwierzętami”. Pokre-
wieństwo to nie oznaczało jednak wcale równości. 
W najlepszym razie człowiekowi przyznawano rolę 
dobrotliwego ojca rodziny zwierząt. 

Idee religijne przypisujące człowiekowi wyjąt-
kowy status nie zanikły, lecz splotły się z now-
szym, bardziej przyjaznym nastawieniem. Na 
przykład Alexander Pope był przeciwny praktyce 
krojenia żywcem przytomnych psów, argumentu-
jąc, że chociaż „stworzenia niższe” są „poddane 
naszej władzy”, to jednak odpowiadamy za „czy-
nienie z niej niewłaściwego użytku” [22].

Nie wszyscy myśliciele Oświecenia pod wpły-
wem nowych idei w równym stopniu zmienili sto-
sunek do zwierząt. Podczas wykładów z etyki 
Immanuel Kant mówił studentom: „Wobec zwie-
rząt nie mamy żadnych bezpośrednich obowiąz-
ków. Nie są one istotami samoświadomymi, są 
więc jedynie środkami do celu. Celem jest czło-
wiek” [23].

W roku 1780, tym samym, w którym Kant 
wygłaszał swe wykłady, Jeremy Bentham ukoń-
czył Wprowadzenie do zasad moralności i pra-
wodawstwa, gdzie daje zdecydowaną odpowiedź 
Kantowi: „Należy pytać nie o to, czy zwierzę-
ta mogą rozumować i czy mogą mówić, lecz czy 
mogą cierpieć” [24]. Porównując sytuację zwie-
rząt z sytuacją czarnych niewolników i wyczekując 
dnia, „gdy reszta żywych stworzeń otrzyma pra-
wa, których mogła pozbawić ich tylko ręka tyra-
na” [25], Bentham był zapewne pierwszym, któ-
ry nazwał „panowanie człowieka” tyranią, a nie 
legalnym rządem. 

Postęp intelektualny, jaki dokonał się w wieku 
XVIII, następny wiek uzupełnił staraniami o prak-
tyczną poprawę losu zwierząt. Stanowiły je akty 
prawne zakazujące niepotrzebnego okrucień-
stwa wobec nich. Pierwsze batalie o prawa chro-
niące zwierzęta rozegrały się w Wielkiej Bryta-
nii, a pierwsza reakcja parlamentu dowodziła, że 
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idee Benthama znalazły niewielki oddźwięk u jego 
rodaków.

Kilka lat po uchwaleniu pierwszego (dość 
ograniczonego) prawnego zakazu okrucieństwa 
wobec zwierząt Charles Darwin napisał w dzienni-
ku: „Człowiek w swej arogancji uważa się za wiel-
kie boskie dzieło. Skromniej i, jestem przekonany, 
prawdziwiej byłoby sądzić, że pochodzi od zwie-
rząt” [26]. Minie następne dwadzieścia lat, zanim 
w 1859 roku uzna, że zgromadził już wystarczają-
ce dowody, by ogłosić swą teorię. Ale nawet wte-
dy, ogłaszając O powstaniu gatunków, starannie 
unika omawiania kwestii, do jakiego stopnia teoria 
ewolucji odnosi się do gatunku ludzkiego, stwier-
dzając tylko, że jego praca może rzucić pewne 
światło na „pochodzenie człowieka i jego histo-
rię”. W rzeczywistości dysponował już wówczas 
obszernie opracowaną teorią pochodzenia Homo 
sapiens od innych gatunków zwierzęcych, ale – 
jak pisze – uznał, że opublikowanie tych mate-
riałów „spotęgowałoby tylko uprzedzenia co do 
moich poglądów” [27]. Dopiero w 1871 roku, gdy 
już wielu uczonych zaakceptowało ogólną teorię 
ewolucji, Darwin opublikował O pochodzeniu czło-
wieka, wykładając tym samym ideę ukrytą w poje-
dynczym zdaniu swego wcześniejszego dzieła.

I tak zaczęła się rewolucja w pojmowa-
niu związku łączącego człowieka ze zwierzęta-
mi… lecz czy naprawdę się zaczęła? Można by 
się spodziewać, że wstrząs intelektualny wywo-
łany opublikowaniem teorii ewolucji w sposób 
wyraźny zmieni stosunek człowieka do zwierząt. 
Konieczne było ponowne rozpatrzenie właściwie 
wszystkich dawnych uzasadnień przekonania, 
że zajmujemy nadrzędne miejsce pośród stwo-
rzeń i panujemy nad zwierzętami. Na poparcie 
swojej teorii Darwin przytaczał argumenty wyka-
zujące, że różnice między ludźmi a zwierzęta-
mi nie są tak wielkie, jak się powszechnie sądzi. 
Trzeci rozdział książki O pochodzeniu człowieka 
jest poświęcony porównaniu zdolności umysło-
wych ludzi i „zwierząt niższych”. Autor tak pod-
sumowuje wnioski: „Widzieliśmy, że wszystkie te 
władze i uczucia, którymi człowiek tak się chlu-
bi, a mianowicie miłość, pamięć, uwaga, cieka-
wość, naśladownictwo, rozum wreszcie i inne 
tym podobne istnieją także u zwierząt, niekiedy 
znacznie nawet wydoskonalone, a czasami będą-
ce w stanie zaczątku” [28]. 

W rozdziale czwartym idzie jeszcze dalej, 
twierdząc, że również ludzki zmysł moralny ma 
swoje źródło w instynkcie społecznym zwierząt, 
powodującym, że znajdują przyjemność w swo-
im towarzystwie, czują do siebie sympatię i oka-
zują wzajemną pomoc. W następnej książce The 
Expression of the Emotions in Man and Animals, 
Darwin przedstawia dalsze argumenty świadczą-
ce o bliskich analogiach życia emocjonalnego 
ludzi i zwierząt.  

Gwałtowny sprzeciw, jaki wzbudziła teoria 
ewolucji i pochodzenia człowieka od gatunków 
zwierzęcych świadczy o tym, jak silne idee szowi-
nizmu gatunkowego zdominowały myśl Zachodu. 
Nie bez oporu rozstano się z ideą, że powstaliśmy 
dzięki odrębnemu aktowi kreacji, a inne zwierzę-
ta zostały stworzone, by nam służyć. Ostateczna 
akceptacja teorii Darwina oznaczała osiągnięcie 
nowoczesnego rozumienia przyrody, którego pod-
stawy do dzisiaj pozostały niezmienione. 

Jeśli zajrzeć do prac względnie postępowych 
myślicieli, by przekonać się, co od końca XVIII 
wieku pisali o zwierzętach, których prawa zaczę-
ły być do pewnego stopnia dostrzegane, zauwa-
żymy interesujący fakt. Poza nielicznymi wyjątka-
mi nawet najlepsi z nich nie przekroczyli granicy, 
za którą musieliby wybrać: albo zerwać z głębo-
ko zakorzenionym nawykiem jedzenia mięsa, albo 
przyznać, że ich życie nie jest zgodne z wnioska-
mi ich argumentacji. Jest to często powtarzający 
się schemat. W pracach powstałych od schyłku 
wieku XVIII niejednokrotnie napotyka się fragmen-
ty w tak ostrych słowach ganiące nasz stosunek 
do zwierząt, iż wydaje się oczywiste, że ich autor 
całkowicie wyzwolił się z szowinizmu gatunkowe-
go, a więc zerwał także z jego najbardziej rozpo-
wszechnionym przejawem, czyli jedzeniem mię-
sa. A jednak, poza kilkoma znaczącymi wyjątkami 
(w XIX wieku stanowili je Lewis Gompertz i Hen-
ry Salt) [29], niezmiennie czeka nas rozczarowa-
nie. Stąd, epoka zaczynająca się od Benthama to 
epoka wymówek.

Wymyślono różne, niektóre nawet dość pomy-
słowe. Warto przyjrzeć się najbardziej typowym, 
gdyż i dzisiaj się je spotyka. 

Po pierwsze, w czym nie ma nic dziwnego, 
powoływano się na boskie usprawiedliwienie. Ilu-
stracją może być fragment z Principles of Moral 
and Political Philosophy Williama Paleya (1785), 
w którym autor, przedstawiając „ogólne pra-
wa człowieka”, pyta, czy mamy prawo do mięsa 
zwierząt: „Konieczne wydaje się jakieś usprawie-
dliwienie bólu i strat, jakie dla naszej przyjemno-
ści i wygody zadajemy stworzeniom nierozum-
nym, zabierając im wolność, okaleczając ciała 
i na koniec kładąc kres ich życiu (które, jak moż-
na mniemać, jest jedynym im danym). Na uzasad-
nienie tej praktyki (…) twierdzi się, że skoro różne 
gatunki zwierząt tak zostały stworzone, by jeden 
służył drugiemu za zdobycz, można przez analo-
gię wnosić, że i gatunek ludzki może się nimi kar-
mić (…) analogia ta jest [jednak] nad wyraz kulawa, 
gdyż zwierzęta nie mają innego sposobu utrzyma-
nia się przy życiu, my zaś owszem, ponieważ cały 
gatunek ludzki mógłby żywić się wyłącznie owo-
cami, nasionami, ziołami i korzeniami, tak jak czy-
ni wiele plemion hinduskich… Wydaje mi się, że 
trudno bronić tego prawa argumentami odwołują-
cymi się do ładu i porządku natury i że zawdzię-
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czamy je przyzwoleniu, o którym mówi Pismo, 
Księga Rodzaju 9, 1–3” [30].

Paley jest tylko jednym z wielu, którzy powoły-
wali się na objawienie, nie mogąc znaleźć racjo-
nalnego uzasadnienia diety zawierającej ciała 
zwierząt.

Inny autor, lord Chesterfi eld, powoływał się nie 
na Boga, lecz na naturę: „Dręczyły mnie skrupu-
ły co do ohydy naszego posiłku, aż po głębszej 
refl eksji uznałem, że mamy do niego prawo na 
mocy ogólnego porządku natury, którego jedną 
z pierwszych zasad jest powszechne żerowanie 
na słabszym” [31].

Argumentem, którego słabość wykazał już 
Paley, posłużył się także Beniamin Franklin, 
usprawiedliwiając swój powrót do jedzenia mięsa 
po kilku latach wegetarianizmu. W Żywocie wła-
snym opisuje, że przyglądając się, jak przyjacie-
le łowią ryby, zauważył, że niektóre ze złowionych 
sztuk zjadły przedtem inne ryby. „Jeśli więc one, 
pomyślałem, zjadają się nawzajem, to nie widzę 
powodu, aby i człowiek nie miał ich jeść” [32]. 

Następnym, który przyjął wygodny fałsz, że 
musimy zabijać, by żyć, był Arthur Schopenhauer. 
Wywarł on istotny wpływ na zachodnią recep-
cję myśli Wschodu. W swoich pracach przedsta-
wia „bulwersująco okrutny” stosunek do zwierząt, 
charakterystyczny dla zachodniej fi lozofi i i reli-
gii, postawom buddyjskim i hinduistycznym. Ton 
jego pism jest ostry i wzgardliwy, a surowa kryty-
ka postaw Zachodu wciąż nie straciła aktualności. 
Schopenhauer podejmuje również kwestię zabija-
nia na mięso. Trudno mu przeczyć, że człowiek nie 
musi zabijać, by przeżyć, niemniej twierdzi że „na 
północy rasa ludzka nie mogłaby istnieć bez mię-
sa zwierząt” [33]. W żaden sposób nie uzasadnia 
tego geografi cznego rozróżnienia, ale dodaje, że 
śmierć zwierząt powinno się uczynić „łatwiejszą”.

Nawet Bentham, który przecież tak wyraźnie 
stwierdził konieczność przyznania praw również 
zwierzętom, w tym miejscu robi unik: „… jest to 
dostateczną racją, aby i nam wolno było zjadać 
te z nich, które nam smakują. My na tym wycho-
dzimy dobrze, one zaś nigdy na tym nie tracą. 
Zwierzęta nie męczą się, jak my, przewidywania-
mi wyprzedzającymi niedolę. Śmierć, którą pono-
szą z naszych rąk, jest zazwyczaj, a mogłaby być 
zawsze szybsza, a skutkiem tego mniej bolesna 
od tej, która je czeka w nieuchronnym biegu natu-
ry” [34].

Odnosi się wrażenie, że w tych fragmentach 
Schopenhauer i Bentham obniżają poziom argu-
mentacji. 

Darwin, mimo że zburzył intelektualne funda-
menty postawy wobec zwierząt przyjętej przez 
wcześniejsze pokolenia, sam jej hołdował. Nie 
przestał żywić się mięsem istot, o których pisał, 
że są zdolne do miłości, pamiętania, ciekawo-
ści, myślenia i wzajemnej sympatii. Ten sposób 

myślenia przejęli jego zwolennicy, akcentując, że 
choć jesteśmy częścią przyrody i pochodzimy od 
zwierząt, nie zmienia to wcale naszego statusu. 
Odpierając zarzut, że idee Darwina umniejsza-
ją godność człowieka, T. H. Huxley, największy 
propagator darwinizmu, stwierdził: „ Nikt bardziej 
niż ja nie jest przekonany o istnieniu przepaści 
oddzielającej człowieka cywilizowanego od zwie-
rząt. (…) Czci, jaką mamy dla szlachetności rodza-
ju ludzkiego, nie pomniejszy wiedza, że człowiek, 
co do swej natury i budowy, jest taki sam jak zwie-
rzęta” [35].

Huxley reprezentuje typową postawę nowo-
czesną: doskonale zdaje sobie sprawę, że upadły 
argumenty dowodzące istnienia przepaści między 
człowiekiem a „zwierzęciem nierozumnym”, a jed-
nak nadal w nią wierzy.

Ujawnia się tu wyraźnie ideologiczna natu-
ra uzasadnień eksploatacji zwierząt, a ideologia 
z istoty jest niemożliwa do obalenia. Jeśli zburzyć 
jej fundamenty, znajdą się nowe lub będzie trwać 
zawieszona w próżni.

Współczesny obraz naszego miejsca we 
wszechświecie diametralnie różni się od wszyst-
kich wcześniejszych, jakie przedstawiliśmy, 
a jednak nasze postępowanie wobec zwierząt 
w praktyce niewiele się zmieniło. Jeśli nawet nie 
wyłączamy ich z kręgu wspólnoty moralnej, to 
wciąż pozostają na jej peryferiach. Ich intere-
sy liczą się tylko wtedy, gdy nie kolidują z ludzki-
mi. Jeśli zaś pojawi się konfl ikt, interesy zwierząt 
przestają się liczyć. Wykształcone w przeszłości 
postawy moralne są zbyt głęboko zakorzenione 
w naszym myśleniu i działaniu, by mogła je zmie-
nić sama tylko wiedza o nas i zwierzętach.
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KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA I WSTRZĄŚNIENIE SERCA
JAKO PRZYCZYNY NAGŁEGO ZGONU SERCOWEGO U SPORTOWCÓW

HYPERTROPHIC CARDIOMIOPATHY AND COMMOTIO CORDIS
AS CAUSE OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN ATHLETES

Szymon Świerkosz, Zbigniew Nowak

Zakład Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Streszczenie
Serce sportowca jest fi zjologicznym dostosowaniem do treningu. Po zaprzestaniu kariery sportowej i przejściu okresu 
roztrenowania w większości przypadków parametry echokardiografi czne wracają do normy osób nietrenujących. Na-
gły zgon sercowy występuje maksymalnie w ciągu godziny od pojawienia się objawów u osoby z uprzednio znaną lub 
nieznaną chorobą serca. Śmiertelność wynosi 1–3 osoby/100 000. Główne przyczyny zgonów to kardiomiopatia prze-
rostowa i wstrząśnienie serca. W kardiomiopatii unaczynienie wieńcowe nie zwiększa się proporcjonalnie do masy ser-
ca. Dlatego w sytuacji ekstremalnych wysiłków obszary gorzej ukrwione mogą powodować groźne zaburzenia rytmu. 
Wstrząśnienia serca jest spowodowane tępym urazem klatki piersiowej, który wywołuje migotanie komór i zatrzyma-
nie akcji serca bez uszkodzeń strukturalnych. Cios w serce musi wystąpić w przedziale 15–30 milisekund przed szczy-
tem załamka T.

Słowa kluczowe: serce sportowca, nagły zgon sercowy, kardiomiopatia przerostowa, wstrząśnienie serca.

Summary
Athletes heart is a physiological adaptation to training. After cessation of career and period of deconditioning in most 
cases echocardiographic parameters return to normal of non training people. Sudden cardiac death maximally occurs 
up to an hour from the onset of symptom in persons with previously diagnosed or undiagnosed heart disease. A mor-
tality is 1–3 people/100 000. The main reasons of death is hypertrophic cardiomyopathy and commotio cordis. In car-
diomyopathy coronary vasculature does not increase proportionately to heart mass. In case of extreme physical effort 
areas of worse blood supply can cause danger arrhythmias. Commotio cordis is caused by a blunt trauma of thorax, 
which induces ventricular fi brillation and cardiac arrest without structural damage. Heart blow must occur within 15–30 
milliseconds before the peak of T fold.

Key words: athletes heart, sudden cardiac death, hypertrophic cardiomyopathy, commotio cordis.

Sport wpływa na wiele aspektów naszego życia, 
wywołując korzyści zarówno w sferze fi zyczno-
-zdrowotnej, jak i psychiczno-społecznej. Wysiłek 
fi zyczny towarzyszy ludzkości od początku dzie-
jów, aż do dziś. Rywalizacja fascynuje człowieka, 
a „chwała” i nagrody związane ze zwycięstwem 
przyciągają do uprawiania różnych dyscyplin 
sportu. Sport kwalifi kowany to przede wszystkim 
wielogodzinny, systematyczny trening i wysiłek 
przekraczający niejednokrotnie możliwości mło-
dego organizmu. Efektem tego są zmiany ze stro-
ny układu krążenia, szczególnie mięśnia sercowe-
go mające charakter adaptacyjny.

Serce sportowca jako konsekwencja tych 
zmian to fi zjologiczna reakcja morfologiczna 
i czynnościowa układu na wzmożony wysiłek 
fi zyczny. Zjawiskami tymi zajmuje się dziedzina 
medycyny jaką jest kardiologia sportowa. Głów-
nym jej zadaniem jest m.in. zapobieganie nagłym 
zgonom sercowym wśród osób zajmujących się 
uprawianiem sportu [1]. Zjawisko to było w ostat-
nich latach dość często spotykane czy to podczas 

treningu, czy samych zawodów sportowych. Jed-
nak jak wynika z najnowszych opracowań wło-
skich naukowców, tendencja ta ulega stopniowym 
zmianom. Odnotowano bowiem dość istotny spa-
dek śmiertelności wśród trenujących. Jest to efekt 
dokładniej przeprowadzanych badań przesie-
wowych, a tym samym i wyższego poziomu pre-
wencji zgonów [2]. Zresztą wiele organizacji oraz 
towarzystw medycznych i sportowych rekomen-
duje przeprowadzanie tego typu badań zwłaszcza 
w obszarze kardiologicznym nie tylko przed, ale 
i w trakcie kariery zawodniczej (osoby poniżej 35. 
roku życia).

Budowa serca osób systematycznie trenujących
– serce sportowca
Zespół serca sportowca jest kombinacją struktu-
ralnych i czynnościowych zmian w mięśniu serco-
wym ludzi trenujących więcej niż jedną godzinę 
dziennie przez większość dni w tygodniu (szcze-
góły w tabelach 1 oraz 2). Zespół ten jest bezob-
jawowy, a w badaniu przedmiotowym stwierdza 
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się bradykardię, szmer skurczowy i dodatkowe 
tony serca. Nierzadko występują zmiany w zapi-
sie EKG i badaniu echokardiografi cznym. Zespół 
ten nie wymaga leczenia, jednak jego diagnosty-
ka jest ważna z punktu widzenia zagrożeń zwią-
zanych z pracą całego układu krążenia. Sportowy 
remodeling nie występuje jednak często, a więk-
szość ocenianych zmian jest zaledwie od kilku 
do kilkudziesięciu procent większa w porównaniu 
z osobami nietrenującymi (Tabela 3) [3, 4]. Istnieje 
wiele prostych jak i złożonych parametrów służą-
cych ustaleniu górnej granicy tzw. wyczynowego 
rozwoju serca. W większości przypadków zakre-
sy ich mieszczą się w granicach normy osób nie-
trenujących. Badając grupę zawodowych kola-
rzy, która uprawiała sport średnio od około 15 lat, 
udowodniono, że zmiany zachodzące pod wpły-

wem treningu w okresie 24-miesięcznej obserwa-
cji w dalszym ciągu spełniały kryteria fi zjologii. 
Pomiędzy pierwszym badaniem, a drugim zaob-
serwowano określone, istotne z punktu widzenia 
statystyki zmiany (poziom istotności p < 0,005), 
takie jak: 
– zwiększenie wymiaru lewej komory w rozkur-

czu o 0,22 cm (5,49 cm na 5,71 cm)
– zwiększenie masy lewej komory o 23 gramy 

(wg Amerykańskiego Towarzystwa Echokar-
diografi cznego (ASE) 265 g na 288 g)

– wzrost objętości lewej komory w rozkurczu 
o 16 cm3 (145 cm3 vs 161 cm3) 

– spadek skurczowego ciśnienia w tętnicy płuc-
nej o 4,79 mm Hg 

– wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory serca 
o 1,9% (67,9% vs 69,8%) [6].

Tabela 1. Serce sportowca – główne cechy [3, 4, 5]

przerost ma charakter fi zjologiczny i jest zależny od intensywności wysiłku, metody • 
i długości stażu treningowego
wysiłki statyczne mogą powodować dośrodkowy mechanizm przerostu, natomiast dynamiczne odśrodkowy, praktycznie • 
jednak zawsze występuje zarówno składowa ekscentryczna i koncentryczna
wzrost obciążenia objętościowego w wysiłku wytrzymałościowym i wzrost obciążenia ciśnieniowego w wysiłku siłowym to • 
główne przyczyny rozwoju mięśnia sercowego
warunkiem prawidłowych zmian jest powiększanie się kardiomiocytów, a nie zwiększenie ich liczby• 

Inne przyczyny przebudowy mięśnia sercowego to:
bradykardia• 
duża zmienność ciśnienia tętniczego w zależności od intensywności wysiłku• 
czynniki neurohormonalne, genetyczne i środowiskowe, takie jak: zawartość tkanki tłuszczowej, ilość spożywanego chlorku • 
sodu i alkoholu 
przerost dotyczy głównie masy mięśnia lewej komory, choć stwierdza się również powiększenie serca prawego.• 

Tabela 2. Serce sportowca – wymiary [3, 5]

Wartości graniczne:
prawidłowa rozbudowa mięśnia serca – 134 g/m²• 
względna grubość ścian lewej komory (RWT – Relative Wall Thickness) – 0,45• 
wymiar rozkurczowy przegrody międzykomorowej – 1,2 cm• 

Wymiar późnorozkurczowy lewej komory w zakresie 56–70 mm tworzy tak zwaną „szarą strefę” i wymaga różnicowania 
fi zjologicznej przebudowy od kardiomiopati rozstrzeniowej
Najniższe średnie wartości HR, które obserwowane są u sportowców wynoszą około 30 ud/min. Najniższa zanotowana wartość 
HR to 21 ud/min przy zachowanym rytmie zatokowym. 

Tabela 3. Wielkość zmian wybranych parametrów przebudowy serca u sportowców w porównaniu z nietrenującymi [4]

PARAMETRY PIERWOTNE
LVEDD Left Ventricular End Diastolic Diameter  wymiar późnorozkurczowy lewej komory > 10%

IVS Interventricular Septum grubość przegrody międzykomorowej > 10%
PW Posterior Wall grubość tylnej ściany lewej komory > 19%
RV Right Ventricle wymiar prawej komory > 24%
LA Left Atrium wymiar lewego przedsionka > 4%
Ao Aorta średnica aorty > 2%

PARAMETRY ZŁOŻONE
LVM Left Ventricular Mass masa lewej komory / powierzchnia ciała > 46%
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Zaobserwowano także inne, niemające cech zna-
mienności statystycznej zmiany: 
– zwiększenie lewej komory w przeliczeniu na 

powierzchnię ciała o 11 g (138 g vs 149 g) 
– wzrost grubości mięśnia przegrody międzyko-

morowej o 0,02 cm (1,17 cm vs 1,9 cm)
– wzrost wymiaru prawej komory w rozkurczu 

o 0,01 cm (2,64 cm vs 2,65 cm)
– wzrost wymiaru lewego przedsionka o 0,03 cm 

(4,02 cm vs 4,05 cm).

Znaczenie zapisu EKG w sporcie wyczynowym
Nad formą sportową pracuje najczęściej sztab 
ludzi złożony m.in. z trenera, menagera, lekarza 
i specjalisty odnowy biologicznej. Szczególny nie-
pokój wzbudzają nieprzewidziane zdarzenia zdro-
wotne, takie jak: zasłabnięcia, napady duszności, 
zaburzenia rytmu, a w skrajnych przypadkach – 
nagłe zgony. W niektórych krajach (Stany Zjedno-
czone, Włochy) istnieją wypracowane standardy 
badań kardiologicznych sportowców. Pierwszym 
porozumieniem, powszechnie zaakceptowanym 
w środowiskach medycyny sportowej zajmują-
cej się sercem i układem krążenia, były ustale-
nia 26. Konferencji Bethesda: „Recomendations 
for determining eligibility for competion in athletes 
with cardiovascular diseases” z roku 1994 [7]. 

W latach następnych kryteria oceny i zasa-
dy orzekania ulegały modyfi kacjom. W roku 2001 
niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie Barry 
Maron opublikował wraz z innymi współautorami 
artykuł w czasopiśmie Circulation pt. „Recomen-
dations for preparations screening and the asse-
sment of cardiovascular disease in master athle-
tes”, w którym przedstawia przyjęte i akceptowane 
standardy w kardiologicznej ocenie sportowca. 
Stanowią one wzór i odniesienie do wymagań kra-
jowych [8, 9]. Zapis spoczynkowego elektrokar-
diogramu u osoby trenującej może istotnie różnić 
się od osoby nietrenującej, co jest wynikiem fi zjo-
logicznej przebudowy mięśnia sercowego. Stwier-
dzenie jednak jakichkolwiek nieprawidłowości 
wymaga dalszej dokładniejszej diagnostyki (np. 
echo serca), szczególnie jeśli wywiad rodzinny 

jest obciążony. Aby stworzyć system screeningu 
bardziej konkretnym, grupuje się zmiany widocz-
ne w EKG [10]. Do tej pory nieformalnie przyjętymi 
grupami były wg Pelliccia i wsp. [11] osoby z: 
– normalnym zapisem EKG lub z lekkimi odstęp-

stwami (normal or mild alterations) 
– niewielkimi zmianami w zapisie EKG (mildly ab-

normal)
– wyraźnymi zmianami w zapisie EKG (distinctly 

abnormal). 
Najnowszy podział wg Corrado i wsp. [12] jest 
modyfi kacją powyższego i obejmuje tylko dwie 
grupy: 
– zmiany częste, związane z treningiem
– zmiany rzadkie i niezwiązane z treningiem. 
Zmiany jakie pojawiają się w mięśniu sercowym 
osób trenujących ilustruje tabela 4.

Nagły zgon sercowy
Nagły zgon sercowy (SCD – Sudden Cardiac 
Death) to śmierć z przyczyny kardiologicznej 
występująca natychmiast lub maksymalnie w cią-
gu godziny od pojawienia się objawów u osoby 
z uprzednio znaną lub nieznaną chorobą serca. 
Powodem 90% przypadków zgonów jest migota-
nie komór. Dane dotyczące śmiertelności w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat zostały zebrane przez 
badaczy włoskich i amerykańskich. Szacuje się, 
że śmierć ponoszą średnio 1–3 osoby/100 000. 
Liczby te nie ukazują powagi sytuacji, jeśli jed-
nak pomnożymy je przez 10 milionów sportow-
ców z łatwością dostrzeżemy problem (69 zgonów 
u osób powyżej 12. roku życia, badanych na prze-
łomie roku 2008 w USA) [1, 14].

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Maro-
na prezentujący grupę 387 przypadków, gdzie 
główną przyczyną nagłego zgonu była kardiomio-
patia przerostowa (z nieokreślonym przerostem 
lewej komory serca LV) – 33,9%, a na drugim 
miejscu znalazło się wstrząśnienie serca (com-
motio cordis) – 19,9% [15]. Dokładniejsze wyni-
ki badań przedstawia rycina 1. Niektóre bada-
nia wykazują, że pojedyncze ekstremalne wysiłki 
mogą być także szkodliwe. W eksperymentach na 

Tabela 4. Zmiany charakterystyczne dla serca sportowca zauważalne w spoczynkowym badaniu EKG [13]

ZMIANY CZĘSTE ZMIANY RZADKIE
Bradykardia zatokowa/niemiarowość zatokowa• Zespół Brugadów • 
Blok przedsionkowo-komorowy AV I stopnia • Zmiany czasu trwania odcinka QT • 
Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz I • 
(periodyka Wenckebacha) Zespół Wolfa-Parkinsona-White’a• 

Blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia • Migotanie przedsionków • 
Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego (najczęściej • 
niezupełny blok prawej odnogi pęczka Hisa) Trzepotanie przedsionków • 

Cechy przerostu lewej i prawej komory• Komorowe zaburzenia rytmu serca • 
Zmiany okresu repolaryzacji komór (najczęściej wklęsłe • 
uniesienie odcinka ST) Częstoskurcz komorowy • 

Choroba niedokrwienna serca/Wariant Printzmetala• 
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szczurach zauważono duży przerost mitochon-
driów, oraz powstawanie ognisk zmian zwyrodnie-
niowych w mięśniu sercowym w wyniku nadmier-
nego wysiłku. Zagrożenie nagłą śmiercią zależy 
też od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu. Pod-
czas maratonu, oprócz dużego obciążenia układu 
sercowo-naczyniowego, stwarza się zagrożenie 
dla mechanizmów termoregulacyjnych. Dlatego 
czasem trudno stwierdzić, czy śmierć była spo-
wodowana jednym lub drugim czynnikiem [16]. 
Biorąc z kolei pod uwagę ogólnie konkurencje 
szybkościowe, gdzie duży wysiłek jest wykonywa-
ny w krótkim czasie, stymulacja nerwu błędnego 
jest bardzo szybka i silna. Dochodzi jednocześnie 
do wzrostu ciśnienia w klatce piersiowej. Przykła-
dem takiego sportu są tenis i squash. W bada-
niach dotyczących tych dyscyplin po wysiłku 
stwierdzono 150% zwiększenie częstości uderzeń 
serca i wzrost poziomów: noradrenaliny o 164%, 
adrenaliny o 93%, kwasu mlekowego aż o 202%, 
a wolnych kwasów tłuszczowych o 67%. Podane 
wartości procentowe przy skłonnościach do hiper-
kalemii i hipomagnezemii wywołują groźne zabu-
rzenia rytmu, które mogą wiązać się również ze 
zgonem [16].

Wieloletnie badania wskazały, że u 20% spor-
towców na poziomie olimpijskim, którzy zakoń-
czyli karierę wystąpił niecałkowity powrót do war-
tości echokardiografi cznych odpowiadających 
normie. Maron stwierdza zatem, że nawet eks-
tremalny przerost sportowej sylwetki serca nie-
będący patologicznym, może nie pozostać bez 
konsekwencji w późniejszym okresie po zakoń-
czeniu uprawiania sportu wyczynowego. Przerost 
niezależnie od pochodzenia stwarza bardzo nie-
korzystne warunki dla pracy serca. Duża masa 
mięśniowa powiązana ze stosunkowo małym una-
czynieniem wieńcowym prowadzić może do upo-
śledzenie perfuzji wieńcowej, co stwarza podłoże 
do tworzenia się ognisk ektopowych w określo-
nych obszarach lewej komory, które wywołują 
zaburzenia rytmu [17].

Kardiomiopatia przerostowa (HCM – Hypertrophic 
Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia przerostowa do drugiej połowy lat 
90. była określana jako pierwotna choroba mię-
śnia sercowego, w której z niewiadomej przyczy-
ny dochodzi do zwiększenia masy LV bez posze-
rzenia jej światła. Specyfi cznym wykładnikiem 
morfologicznym pierwotnego przerostu mięśnia 
jest dezorganizacja miocytów i miofi brylii, włók-
nienie miokardium oraz choroba małych naczyń, 
polegająca na proliferacji komórek mięśniowych 
i kolagenu w błonie środkowej i wewnętrznej 
naczynia. Obecnie wiadomo, że 20% pacjentów 
posiadających geny kodujące chorobę nie speł-
nia echokardiografi cznych cech przerostu lewej 
komory [18].

Kardiomiopatia charakteryzuje się przerostem 
mięśnia lewej komory oraz asymetrycznym prze-
rostem przegrody międzykomorowej i prawidłową 
lub zmniejszoną jamą LV z prawidłową czynnością 
skurczową. Niemniej jednak korelacje genotypo-
wo-fenotypowe wykazują, że właściwie każda 
grubość ściany LV (także w prawidłowym zakre-
sie) może współistnieć ze zmutowanym genem 
HCM.

Częstość występowania oceniana jest na 1/500 
w populacji osób dorosłych, z roczną śmiertelno-
ścią na poziomie 1%. Może się ujawniać w każ-
dym wieku, zazwyczaj u ludzi młodych, w ok. 
70% przypadków występuje rodzinnie. Objawia 
się 3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Cho-
roba może powodować zgon lub inwalidztwo, ale 
w większości przypadków długość życia osób 
chorych pozostaje w normie. Przyczyną HCM są 
mutacje genów białka sarkomeru sercowego. Ich 
ilość sięga 400, a najważniejsze z nich to: muta-
cja genu ciężkiego łańcucha beta miozyny – 30% 
rodzinnych HCM, mutacja genu białka wiążącego 
miozynę – ok. 30%, mutacja sercowej troponiny 
T, obciążone dużym ryzykiem zgonu. Warunkiem 
rozpoznania HCM jest negatywny wynik wtórne-
go przerostu związany z np. nadciśnieniem tętni-

Inne 1%

Kardiomiopatia zastoinowa 2%

Udar słoneczny 2%

Miażdżyca 3%

Pęknięcie aorty (Zespół Marfana) 3%

Zapalenie mięsnia sercowego 5.2%

Wrodzone anomalie tętnic 13.9%

Kardiomiopatia przerostowa 26.6%

Rycina 1. Przyczyny nagłej śmierci sercowej u sportowców poniżej 35. r.ż. [15]
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czym lub wadami serca. Na fenotyp, czyli obraz 
choroby składają się inne geny zwane modyfi kują-
cymi, np. gen kodujący konwertazę angiotensyny 
warunkuje duży przerost i ciężki przebieg choroby 
[19]. Postać klasyczna HCM, tzw. sarkomerowa, 
charakteryzuje się bezwładnym ułożeniem kar-
diomiocytów, które otaczają najczęściej ogniska 
włóknienia. Wśród mechanizmów patofi zjologicz-
nych dominuje dysfunkcja rozkurczowa LV i nie-
dokrwienie mięśnia sercowego, rzadziej dysfunk-
cja skurczowa [19]. Obraz kliniczny kardiomiopatii 
przerostowej ukazano w tabeli 5.

HCM a sport
Przebieg kliniczny jest zazwyczaj zróżnicowa-
ny. Chorzy mogą pozostawać w stabilnym stanie 
klinicznym przez długi czas, a prawie co czwar-
ty dożywa ≥ 75 lat. U wielu chorych jednak HCM 
przebiega z niepożądanymi incydentami klinicz-
nymi, takimi jak nagły zgon, udar mózgu i nie-
wydolność serca [20]. Kardiomiopatia przerosto-
wa wymaga różnicowania z innymi przyczynami 
przerostu mięśnia sercowego. Z punktu widzenia 
medycyny sportowej szczególnie istotne jest róż-
nicowanie od serca sportowego, czyli dostosowa-
nia do treningu wyczynowego. Podstawowe cechy 
różnicujące przedstawiono w tabeli 6. W mechani-
zmie SCD mają znaczenie m.in. następujące czyn-
niki:
1. Zwiększenie pracy serca i jego zapotrzebowa-

nie na tlen.
2. Duży wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

3. Warunki Valsalvy (wydech przy zamkniętej gło-
śni) towarzyszą wysiłkom fi zycznym o dużym 
składniku statycznym, wykonywanym mimo 
głębokiego zmęczenia. Gwałtownie wzrasta 
wówczas ciśnienie w klatce piersiowej, zmniej-
sza się dopływ żylny do serca i zgodnie z efek-
tem Starlinga objętość wyrzutowa i minutowa 
serca. Obniża się ciśnienie w aorcie, a w ślad 
za tym wieńcowy przepływ krwi. Upośledzenie 
zaopatrzenia serca w krew utrzymuje się mimo 
odruchowego skurczu naczyń obwodowych 
i wzrostu obwodowego ciśnienia krwi [22].

W okresie obniżonego ciśnienia po wysiłku fi zycz-
nym przepływ wieńcowy może być zmniejszo-
ny. Opisywano przypadki nagłego zgonu, których 
przyczyną było ostre niedokrwienie mięśnia ser-
cowego, związane z powysiłkową hipotonią. Co 
ważne nie wolno wykonywać wysiłków fi zycznych 
w przebiegu chorób zakaźnych (nawet banalnych) 
ze względu na możliwość rozwinięcia się zapale-
nia mięśnia sercowego lub uszkodzenia toksycz-
nego – mogącego być przyczyną zgonu. 

Bezpośrednią przyczyną zgonu są groźne 
zaburzenia rytmu, migotanie komór, nagłe zatrzy-
manie czynności serca, ale zanim się one pojawią 
musi zaistnieć wiele powiązanych ze sobą czynni-
ków patofi zjologicznych [22].

W HCM mięsień jest gorzej ukrwiony, przerost 
jest asymetryczny, dotyczący w nierównym stop-
niu ściany tylnej i bocznej oraz przegrody między-
komorowej. Charakterystyczna jest dezorganiza-
cja włókien. Mimo iż zwiększa się masa mięśnia, 

Tabela 5. Kardiomiopatia przerostowa – objawy [19]

OBJAWY
Podmiotowe Przedmiotowe 

duszność wysiłkowa w wyniku zaburzeń funkcji rozkurczowej LV dwubitne tętno, akcja serca niemiarowa
ból dławicowy w wyniku zmniejszonej rezerwy wieńcowej mruk skurczowy nad koniuszkiem serca
ortophnoe unoszące, dwubitne uderzenie koniuszkowe

kołatania serca głośny szmer wyrzucania nad koniuszkiem i wzdłuż lewego 
brzegu mostka

zawroty głowy III i IV ton serca
omdlenia lub stany przedomdleniowe szybkie narastanie tętna na tętnicy szyjnej

Tabela 6. Różnice HCM i serca sportowego [21]

HCM  Serce atlety
(+) Nietypowa lokalizacja przerostu (–)

< 45 mm Wymiar lewej komory > 55 mm
(+) Powiększenie lewego przedsionka (–)
(+) Zaburzenia funkcji rozkurczowej (–)
(+) Nietypowy zapis elektrokardiogramu (–)
(+) Obciążający wywiad rodzinny (–)
(–) Zmniejszenie przerostu 2–5 mm w ciągu 3 miesięcy od zaprzestania treningu (+)
(–) Maksymalny VO2 > 110% przewidywanego (+)
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proporcjonalnie do tego nie zwiększa się unaczy-
nienie wieńcowe. Dlatego w sytuacji ekstremal-
nych wysiłków dochodzi do powstania obszarów 
gorzej ukrwionych, a w konsekwencji do wystą-
pienia groźnych zaburzeń rytmu [23]. Silny stres 
i emocje towarzyszące współzawodnictwu powo-
dują wzrost stężenia noradrenaliny i adrenaliny, 
a także wzrost aktywności układu renina-angio-
tensyna-aldosteron. Stymulacja adrenergiczna 
powoduje utratę: potasu i magnezu, dodatko-
wo powodując zaburzenia homeostazy jonowej – 
hipomagnezemia i hipopotasemia (mogą prowa-
dzić do migotania komór). Objawy, na podstawie 
których można podejrzewać zagrożenie to szmer 
skurczowy nasilający się i próby Valsalvy i epizo-
dy omdleń w dzieciństwie [23]

Metody leczenia kardiomiopatii przerostowej
Prowadzone są badania nad wykorzystaniem wie-
lu metod leczenia w HCM. 

Jego głównym celem jest złagodzenie dolegli-
wości związanych z niewydolnością serca. Leki 
blokujące receptory beta adrenergiczne stosuje 
się tradycyjnie u chorych na HCM z zawężaniem 
lub bez zawężania drogi odpływu, zazwyczaj na 
podstawie subiektywnego odczucia poprawy 
zgłaszanego przez chorego i panującego od daw-
na przekonania o ich skuteczności [24]. 

U chorych, u których leczenie farmakologiczne 
jest niewystarczające do opanowania dolegliwo-
ści, a jakość życia staje się nie do przyjęcia, dalsze 
postępowanie powinno opierać się o tzw. miekto-
mię (zabieg Morrowa), przezskórną alkoholową 
ablację przegrody, wszczepienie kardiowertera 
defi brylatora, przeszczep serca i elektrostymula-
cję dwujamową [24]. Kiedy pierwszą manifestacją 
kardiomiopatii przerostowej są ostre zaburzenia 
rytmu w sytuacji okołowysiłkowej, jedyną możli-
wością uratowania sportowca jest natychmiasto-
wa defi brylacja.

Wstrząśnienie serca (Comotio cordis)
Nagła śmierć może występować u sportowców, 
u których nie stwierdzono choroby serca. Najczę-
ściej dochodzi do niej w wyniku tępego, niepene-
trującego, niegroźnie wyglądającego urazu klatki 
piersiowej, który wywołuje migotanie komór, utra-
tę przytomności i zatrzymanie akcji serca przy 
braku strukturalnego uszkodzenia żeber, most-
ka lub serca – mówimy wówczas o tzw. wstrzą-
śnieniu serca. Nieobecność uszkodzenia struk-
turalnego pozwala odróżnić ów incydent od 
stłuczenia serca, powodującego z kolei zniszcze-
nie tkanki [25, 26]. Ocena sztucznie wywoływane-
go wstrząśnienia u zwierząt dostarczyła istotnych 
na ten temat informacji, dotyczących mechani-
zmów odpowiedzialnych za katastrofalne skut-
ki elektrofi zjologiczne związane z tępym uderze-
niem. Ułożenie zwierząt i aparatu wykonującego 
uderzenie przypominało sytuację z meczu base-

ballu, a piłka pędziła z prędkością od 20–70 mil/
godzinę (32–112 km/h), uderzając w środek lewej 
komory pod kątem prostym. Wykazano, że szczyt 
występowania migotania komór obserwowany jest 
przy prędkości ok. 40 mil, czyli ok. 65 km/godzinę 
i poprzedzony jest wzrostem ciśnienia międzyja-
mowego do wartości 250–450 mmHg [27].

Aby wywołać migotanie komór, cios musi paść 
bezpośrednio w serce i wystąpić w ciągu 15–30 
milisekund przed szczytem załamka T (co stanowi 
około 1% cyklu pracy serca). Czynnikami zmien-
nymi wstrząśnienia są natomiast: twardość przed-
miotu, jego rozmiar, kształt, bezpośredni kontakt 
z drugą osobą, oraz podatność klatki piersio-
wej na odkształcenia. Podstawowe mechanizmy 
komórkowe odpowiedzialne za wstrząśnienie nie 
są w pełni wyjaśnione, literatura podaje jednak, 
że decydujące znaczenie może mieć selektywna 
aktywacja kanałów potasowych ATP [15, 26, 28].

Zgodnie z rejestrem Mineapolis, udokumento-
wano 224 przypadki commotio cordis przez okres 
15 lat. Średni wiek występowania to 15 ± 9 lat 
w zakresie od 6 tygodni do 50 lat. Większość zgo-
nów notuje się do 25. r.ż., a 1/4 ofi ar to dzieci poni-
żej 10. r.ż. 

95% ofi ar to mężczyźni (78% rasa biała) [26]. 
Pozostałe informacje ukazuje rycina 2. W Stanach 
Zjednoczonych, z uwagi na powszechne uprawia-
nie sportów kontaktowych w szkołach średnich 
oraz wyższych, opracowano specjalne zalece-
nia i procedury dla personelu medycznego (tak-
że zespołu pogotowia ratunkowego), organizato-
rów imprez sportowych, a także władz szkolnych 
we wszystkich przypadkach nagłego zatrzyma-
nia krążenia. W ramach profi laktyki zalecane 
jest noszenie ochraniaczy na klatkę piersiową, 
zwłaszcza przez zawodników grających na pozy-
cjach potencjalnie niebezpiecznych, np. bramkarz, 
łapacz [26]. Warto zapoznać się z danymi przed-
stawionymi przez Marona i wsp., którzy przedsta-
wili 128 przypadków wstrząśnienia serca, dzieląc 
je w zależności od uprawianej dyscypliny sportu, 
bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem i czyn-
ności codziennych [27]. Stosowne dane przed-
stawia tabela 7. Sportami uprawianymi w Polsce, 
które najbardziej predysponują do wystąpienia 
takiego incydentu są baseball, hokej i piłka noż-
na. Badania wykazały, że ewentualny ochraniacz 
klatki piersiowej powinien tłumić uderzenia do 
prędkości około 35 km/h, co prawdopodobnie 
pozwoliłoby na zneutralizowanie ryzyka migotania 
komór. Commotio cordis występować może także 
podczas czynności niezwiązanych z aktywnością 
sportową, takich jak [26]: 
– uderzenie śnieżką, kopnięcie przez konia
– uderzenie dziecka w klatkę piersiową podczas 

przewijania
– uderzenie przez kierownicę podczas wypadku 

samochodowego
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– uderzenie z automatycznej wyrzutni do piłek 
tenisowych

– uszkodzenie klatki piersiowej podczas skoku 
do wody

– uderzenie dziecka przez głowę 23-kilogramo-
wego psa.

Najnowsze dane wskazują zwiększenie prze-
żywalności w ciągu ostatnich lat (zwłaszcza 
w latach 2006–2009) do 35% przypadków. Jest to 
wielki postęp w porównaniu do poprzednich 15% 
osób. Poprawa ta jest najprawdopodobniej wyni-
kiem wzrostu świadomości społecznej, zwiększe-
nia dostępności automatycznych defi brylatorów 

zewnętrznych, a wcześniej aktywacji łańcucha 
przeżycia (wezwanie pogotowia i rozpoczęcie 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej) [26].

Podsumowanie
Sport sam w sobie nie jest przyczyną zwiększonej 
śmiertelności, ale raczej działa jako bodziec dla 
zatrzymania akcji serca, często w obecności pod-
stawowych chorób układu krążenia predysponu-
jących do wystąpienia zagrażających życiu komo-
rowych zaburzeń rytmu serca podczas wysiłku 
fi zycznego. Serce sportowca jest fi zjologicznym 
dostosowaniem do treningu, po zaprzestaniu 
kariery sportowej i przejściu okresu roztrenowa-
nia w większości przypadków parametry echo-
kardiografi czne wracają do normy osób nietrenu-
jących. W niektórych krajach (np. USA i Włochy) 
istnieją standardy badań przesiewowych sportow-
ców, które wykorzystywane są w polskim orzecz-
nictwie kardiologii sportowej. Diagram spoczyn-
kowego badania EKG u sportowca znacząco różni 
się od osoby nietrenującej, najczęściej wynika to 
z przystosowania do wzmożonego wielokrotnie 
powtarzanego wysiłku fi zycznego. Najgorszym 
powikłaniem związanym ze sportem są nagłe 
zgony sercowe (1–3 zgony na 100 000 osób), któ-
rych powodem wg Marona [15] najczęściej są kar-
diomiopatia przerostowa i wstrząśnienie serca. 
Bezpośrednim powodem zgonu w HCM jest ostra 
niewydolność lewokomorowa, do której docho-
dzi w wyniku złożonych mechanizmów, w szcze-
gólności upośledzenia przepływu wieńcowego 
w odpowiedzi na ekstremalny wysiłek. We wstrzą-
śnieniu serca migotanie komór jest spowodowa-
ne tępym uderzeniem w okolicę lewej komory 
w oknie 15–30 milisekund przed szczytem załam-
ka T. Przyczyny i możliwości zapobiegania SCD 
związanego z wysiłkiem są od wielu lat tematem 
badań na całym świecie. 

Rycina 2. Podział wstrząśnienia serca w zależności od wieku i rodzaju aktyw-
ności fi zycznej (Narodowy Instytut Commotio Cordis w Minnesocie) [26]

Tabela 7. Rodzaje dyscyplin sportowych niosące naj-
większe ryzyko urazu [27]

Sport Liczba incydentów
Baseball 53
Softball 14
Hokej (krążek) 10
Lacrosse 5
Krykiet 2
Piłka nożna 1
Hokej (kij) 1
Tenis 1

Kontakt z przeciwnikiem
Stopa, kolano 5
Łokieć, przedramię 5
Ramię 4
Inne 5
Czynności dnia codziennego 6

Zabawa w boksowanie 5
Uderzenie opiekunki, rodzica 3
Inne 8
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INTERNET W PROMOCJI PRYWATNYCH PLACÓWEK MEDYCZNYCH

INTERNET IN PROMOTION OF PRIVATE HEALTHCARE INSTITUTIONS

Maciej Majewski

Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o.

Streszczenie
Rocznie Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na opiekę zdrowotną ok. 64 mld zł. Wg raportu fi rmy PMR kolejne blisko 
34 mld zł w systemie to wydatki prywatne – poszczególnych obywateli, jak i fi rm opłacających usługi medyczne swoim 
pracownikom. Niedostatek środków publicznych sprawia, że – przy równoczesnym wzroście konkurencyjności na ryn-
ku prywatnych usług medycznych – walka o pacjenta-klienta (zarówno indywidualnego, jak i fi rmowego) przybiera na 
sile. Tymczasem wśród osób korzystających lub zainteresowanych korzystaniem z komercyjnych usług medycznych 
widoczne są dwie ogólne tendencje: znudzenie reklamą oraz wzrost znaczenia Internetu jako głównego miejsca poszu-
kiwania informacji o świadczeniodawcach i ich ofercie. Sama fi rmowa strona internetowa przestaje wystarczać – mar-
ketingowcy muszą wykazywać się coraz większą kreatywnością, aby z potencjalnego pacjenta uczynić stałego klienta. 
Z pomocą przychodzi im coraz liczniejsze grono rozmaitych mediów internetowych.

Słowa kluczowe: marketing, Internet, reklama, promocja.

Summary
Every year the National Health Fund spends about 64 billion zł on health care. According to PMR another nearly 34 bil-
lion zł in the system are private expenditure – individual citizens and companies paying for medical services for their 
employees. The lack of public funding – along with increase of competitiveness of the private medical services market 
– makes the fi ght for patient-client (both individual and corporate) gaining momentum. Meanwhile, among those using 
or interested in using commercial medical services we can see two general trends: boredom advertising and the incre-
ase in importance of the Internet as the main place to search for information about healthcare providers and their offers. 
Corporate website alone is not enough anymore – marketers must demonstrate more and more creative to do with the 
potential patient loyalty. With help comes a larger group of various online media.

Key words: marketing, Internet, advertising, promotion.

Reklama internetowa jest obecnie bez wątpie-
nia najszybciej rozwijającą się gałęzią reklamy. 
Departament Handlu USA wyliczył, że podczas 
gdy radio potrzebowało 38 lat, aby uzyskać 50 mln 
odbiorców, a telewizja potrzebowała na to 13 lat 
– Internet dokonał tego w cztery lata [1]. Według 
ZenithOptimedia Group w 2014 roku do Interne-
tu trafi  21,5 proc. wszystkich wydatków reklamo-
wych, czyli o 5,5 pkt proc. więcej niż w ub. roku 
Firma podkreśla, że e-reklama już teraz stano-
wi jedną czwartą łącznych budżetów marketin-
gowych w Kanadzie, Danii, Norwegii, Korei Połu-
dniowej, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Na najbardziej 
rozwiniętym rynku angielskim w ub. roku Internet 
miał aż 33 proc. udziału w rynku reklamowym, 
a w 2014 roku będzie mieć 39% [2].

Współczesny konsument coraz powszech-
niej i coraz częściej korzysta z tego medium: czy-
ta wiadomości, jest obecny w różnego rodzaju 
mediach społecznościowych, rozmawia ze zna-
jomymi przez komunikatory, wymienia poglądy 
na grupach dyskusyjnych i forach internetowych, 
ogląda fi lmy, słucha muzyki, robi zakupy, prowa-
dzi blog, itp. Internet jest także miejscem, gdzie 
coraz powszechniej szukamy informacji zwią-

zanych zdrowiem, w tym o miejscach, w których 
możemy skorzystać z usług medycznych. Jest 
to więc naturalne środowisko, w którym placów-
ki medyczne (w szczególności te oferujące usługi 
prywatne) będą starały się dotrzeć do pacjentów 
ze swoim przekazem promocyjnym.

Rozwój marketingu internetowego powiąza-
ny jest ściśle ze zmianami samego Internetu. Po 
latach funkcjonowania Internetu nakierowane-
go na przekaz jednostronny, z wyraźnie określo-
nym nadawcą i odbiorcą komunikatu (tzw. Web 
1.0) obecnie mamy do czynienia z tzw. Web 2.0 
(wzrost ilości treści dodawanych przez Internau-
tów – zarówno w formie tekstowej, jak i multime-
dialnej), a coraz powszechniej zaczyna się mówić 
o najnowszej fazie – Web 3.0. Czym jest Web 2.0? 
Najczęściej tłumaczy się to określenie jako Internet 
drugiej generacji, który jest o wiele bardziej zwią-
zany z użytkownikami niż Internet pierwszej gene-
racji (Web 1.0). Przed e-marketingiem pojawiają 
się zatem nowe kierunki i możliwości rozwoju [3].

Co takiego ma reklama internetowa, czego nie 
zapewniają inne kanały komunikacji? Do jej zalet 
zaliczyć należy globalny zasięg, dużą elastycz-
ność, interaktywność, wysoki stopień selektyw-
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ności docelowego segmentu rynku, niskie koszty 
reklamy. Wśród wad reklamy internetowej wska-
zać można ciągle ograniczony jeszcze dostęp do 
Internetu oraz brak znajomości Internetu u odbior-
ców [4]. Należy jednak podkreślić, iż powyższe 
wady systematycznie ulegają zatarciu, w szcze-
gólności przez coraz szybszy rozwój rynku urzą-
dzeń mobilnych – tabletów i smartphone-ów. 

Budowanie silnej pozycji rynkowej placówek 
świadczących usługi medyczne wymaga wyko-
rzystania różnorodnych instrumentów promo-
cji. Korzystać należy przede wszystkim z takich 
narzędzi, które pozwalają na bezpośredni kontakt 
z pacjentem. Są one nie tylko bardziej skuteczne 
niż instrumenty pośrednie, ale przy tym nie wyma-
gają wysokich nakładów fi nansowych [5].

Reklama w Internecie może przyjmować różne 
formy. Do najważniejszych zalicza się:
– własna strona internetowa
– marketing w przeglądarkach internetowych
– reklamy na innych stronach internetowych
– działania promocyjne w mediach społeczno-

ściowych (tzw. social media marketing).
Obecnie własna strona internetowa stała się nor-
mą dla centrów medycznych (zarówno sieci ogól-
nopolskich, jak i placówek o lokalnym zasięgu) 
oraz dla rosnącej grupy praktyk lekarskich. Jest 
ona „internetową broszurą informacyjną” placów-
ki. I tak jak dobrze przygotowana broszura/kata-
log, tak i witryna internetowa powinna dostarczać 
pacjentowi-czytelnikowi wszystkich poszukiwa-
nych przez niego informacji w sposób szybki, 
łatwy i przystępny.

Strona internetowa fi rmy posiada wiele cech, 
dzięki którym powinna zajmować czołowe miej-
sce w strategii promocji i komunikacji placówki 
medycznej. Warto wymienić takie jak [6]:
– jest dostępna przez całą dobę z każdego miej-

sca na świecie
– może jednocześnie obsługiwać wielu odbiorców
– jest interaktywna, daje możliwość przekazu 

zwrotnego
– korzystanie z niej nie nastręcza trudności
– pozwala na łatwe aktualizowanie treści
– łączy tekst z obrazem i dźwiękiem stosownie 

do istoty przekazu
– daje się łatwo integrować z bazami danych
– posiada sieć odnośników hipertekstowych
– zapewnia możliwość indywidualizacji przekazu 

(personalizacja)
– umożliwia przeprowadzanie sondaży i ankiet 

internetowych
– umożliwia prowadzenie działalności handlowej 

online
– daje monitorowania odwiedzin i preferencji 

użytkowników.
W dobie rozwoju urządzeń mobilnych (i rosną-

cej skali zjawiska tzw. multiscreeningu, czyli jed-
noczesnego korzystania z kilku urządzeń spośród 

zestawu: telewizor, komputer, tablet, smartpho-
ne) znaczenia nabiera tzw. responsywność stro-
ny. Oznacza to, iż dzięki zastosowanym techno-
logiom strona dostosowuje się do urządzenia, za 
pomocą którego jest ona przeglądana przez użyt-
kownika. Pozwala to w łatwy i wygodny sposób 
zapoznać się z nią zarówno na komputerze sta-
cjonarnym, jak i na urządzeniach przenośnych, 
których ekran jest nie tylko dotykowy (w przewa-
żającej części takich urządzeń), ale też zdecydo-
wanie mniejszy. 

Przygoda użytkownika z Internetem zaczy-
na się przeważnie od wyszukiwarki, spośród któ-
rych najpopularniejszy na świecie jest Google. 
Wg statystyk Gemiusa, wyszukiwarka Google.pl 
zwiększyła swój udział w liczbie wizyt generowa-
nych na stronach z 94,32% w grudniu roku 2010 
do 95,34% w grudniu 2011. Kolejny, Microsoft Bing, 
może pochwalić się niezbyt imponującym udziałem 
1,43% (stan na grudzień 2011). Dalsze pozycje, już 
poniżej 1%, zajmują między innymi wyszukiwarki 
portali internetowych [7]. Współczesny pacjent szu-
kając świadczeniodawcy, u którego może skorzy-
stać z usługi medycznej otwiera okno przeglądarki 
i w pasku wyszukiwarki wpisuje frazę np. „chirurg 
dziecięcy Warszawa” czy „urolog Kraków”. Otrzy-
muje wtedy całą gamę wyników. Co istotne, dzielą 
się one na dwie grupy, na które placówka medycz-
na może wpływać na dwa odmienne sposoby: 
1. Wyniki organiczne (czyli adresy stron interneto-

wych, które wg algorytmów danej wyszukiwar-
ki pasują najlepiej do zapytania użytkownika). 
Aby nasza witryna była widoczna na czoło-
wych miejscach w wynikach wyszukiwania 
(najważniejsze jest pierwsze 10 wyników, które 
wyświetlają się na 1 stronie wyników), należy 
podejmować działania nazywane pozycjono-
waniem, lub inaczej SEO (ang. Search Engi-
ne Optimization). Działania te polegają z jednej 
strony na pracach programistycznych (aby kod 
strony był jak najbardziej „przyjazny” dla wy-
szukiwarek), a z drugiej strony na takiej edy-
cji treści strony, aby zawierały dużo słów i fraz, 
po których chcemy być znalezieni. Ważne jest 
także „promowanie” naszej strony, czyli liczba 
i jakość linków, które będą kierowały na naszą 
stronę z innych stron (np. partnerów, serwisów 
informacyjnych, portali branżowych, mediów 
społecznościowych i innych).

2. Linki sponsorowane (oznaczone innym kolo-
rem tła 2–3 pierwsze wpisy nad i/lub pod wyni-
kami organicznymi, jak i wyniki znajdujące się 
w ramce na prawo od wyników organicznych) 
– są to wyniki płatne, które wykupuje się ze 
wskazaniem słów kluczowych, po których nasz 
wynik ma być widoczny dla użytkownika. Re-
klama taka rozliczana jest w modelu CPC, czy-
li opłaty za kliknięcie (ang. Cost Per Click). Jej 
atutem w porównaniu do pozycjonowania jest 
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przede wszystkim szybkość: pozycjonowanie 
wymaga czasu, a linki sponsorowane wyświe-
tlane są niezwłocznie po zaksięgowaniu środ-
ków na naszym koncie Google AdWords. 

Niezwykle istotnym trendem w marketingu inter-
netowym jest wykorzystanie tzw. mediów spo-
łecznościowych. Są to różnego rodzaju portale 
społecznościowe, np. Facebook, NK.pl (dawniej 
Nasza Klasa), GoldenLine czy Google+, na któ-
rych każdy użytkownik dzięki indywidualnemu 
kontu może dodawać innych użytkowników do 
znajomych, przesyłać im wiadomości czy dzie-
lić się materiałami multimedialnymi. Najpopular-
niejszym z portali jest Facebook, który pozwala 
na tworzenie stron fi rmowych (tzw. fan page) któ-
re zrzeszają osoby „lubiące” daną fi rmę, organi-
zację, instytucję czy osobę publiczną. W ramach 
prowadzonej strony można zamieszczać wpisy 
skierowane do użytkowników, dodawać materia-
ły grafi czne (zdjęcia, obrazki, fi lmy), umieszczać 
odnośniki do innych stron (naszej fi rmowej stro-
ny, profi li w innych mediach, artykułów z portali 
internetowych, itp.), tworzyć wydarzenia (przydat-
ne przy różnych akcjach profi laktycznych czy pro-
mocyjnych) oraz dodawać różne aplikacje, które 
rozwijają zaangażowanie fanów. Aplikacje mogą 
być wszelakiego rodzaju i ogranicza nas jedynie 
nasza pomysłowość.

Niemałą popularnością nadal cieszą się różne-
go rodzaju fora internetowe – zarówno te ogólne, 
prowadzone na dużych portalach internetowych 
(np. Onet.pl. WP.pl czy gazeta.pl), jak i wyso-
ko wyspecjalizowane poświęcone jednemu kon-
kretnemu tematowi, np. ciąży (czy szeroko rozu-
mianej tematyce „parentingowej”), cukrzycy czy 
problemowi stulejki. Na takich stronach użytkow-
nicy wymieniają się opiniami o placówkach czy 
poszczególnych lekarzach, opowiadają o swoich 
doświadczeniach, a także polecają sobie miejsca, 
gdzie warto się leczyć. Są też dla siebie pewną 
formą grupy wsparcia w trakcie choroby. Nasza 
obecność w takich środowiskach może polegać 
na roli eksperta, który będzie udzielał fachowych 
odpowiedzi na pytania oraz obalał mity i półpraw-
dy pojawiające się w dyskusji. 

Media społecznościowe są obecnie podstawą 
działań, które nazywa się marketingiem szepta-
nym. Według – jak zaznacza sama autorka, Mar-
tyna Waluśkiewicz – uproszczonej defi nicji jest 
to „praktyka rynkowa (marketingowa) polegająca 
na stworzeniu autentyczności rzekomo sponta-
nicznego przekazu o charakterze bezpośrednim, 
mającego na celu przekazanie jednoznacznie 
pozytywnego lub pozornie neutralnego komunika-
tu i wytworzenie u odbiorcy pozytywnego lub jed-
noznacznie neutralnego wrażenia na temat okre-
ślonych towarów/usług, ich właściwościach lub 
innych parametrach rynkowej atrakcyjności. Prze-
kaz taki może również dotyczyć określonego pod-

miotu gospodarczego, stanowiąc element jego 
kampanii wizerunkowej” [8].

Ważną pozycją wśród mediów społecznościo-
wych są blogi, czyli internetowe „pamiętniki” – taka 
była przynajmniej ich geneza, choć dziś zjawisko 
blogowania ma niewiele wspólnego z pamiętni-
kopisarstwem, a raczej jest formą swobodnego 
wyrażania swojej opinii w Internecie. Obecnie blo-
gują przedstawiciele wszystkich grup społecznych 
i zawodowych: nastolatkowie i seniorzy, ucznio-
wie i nauczyciele, politycy i gwiazdy show-bizne-
su. O sile i znaczeniu blogów przekonała się jedna 
z placówek medycznych, której lekarz opiekował 
się jednym z zawodników klubu piłki nożnej. Na 
swoim blogu jeden z zawodników umieścił infor-
mację, że wymieniony z nazwiska lekarz bardzo 
mu pomógł w wyleczeniu choroby, dzięki czemu 
mógł wystąpić w ważnym meczu pucharowym. 
Tak się zdarzyło, że ów zawodnik strzelił w tym 
ważnym dla kibiców meczu bramkę. Zestawienie 
tych dwóch wiadomości spowodowało gwałtowny 
wzrost zainteresowania poradami u lekarza, któ-
rego nazwisko pojawiło się w Internecie [9]. Blogi 
mogą być wykorzystane na trzy sposoby:
– bierny – osoba prowadząca poczytnego i lu-

bianego bloga sama z siebie – jako zadowo-
lony z usługi pacjent – opisze swoje doświad-
czenia z kontaktu z fi rmą w Internecie,

– czynny – osoby odpowiedzialne za działania 
promocyjne współpracują z blogerami piszą-
cymi o tematyce związanej z zakresem działal-
ności jednostki przekazując im interesujące dla 
nich materiały, które mogą być dla nich przy-
datne przy tworzeniu kolejnego wpisu (np. oso-
ba pisząca o turystyce może być partnerem dla 
placówki posiadającej poradnię medycyny po-
dróży, gdyż można jej podsyłać informacje przy-
datne przy opisywaniu sposobu przygotowania 
się do wyjazdu w konkretny rejon świata),

– aktywny – prowadzenie fi rmowego bloga; ta 
forma jest bez wątpienia najbardziej praco-
chłonna oraz wymagająca nakładu czasu i sił 
osób odpowiedzialnych za promocję. Może 
też dla części Internatów być uznaną za nie-
obiektywną i mniej wiarygodną niż wpis na blo-
gu niepowiązanym z daną placówką. Pozwala 
jednak na pełną kontrolę nad zamieszczany-
mi treściami oraz na swobodną komunikację 
z czytelnikami.

Obecnie dużego znaczenia nabierają serwisy 
mikroblogowe, w szczególności Tweeter pozwa-
lający na zamieszczanie krótkich (liczących 140 
znaków) wypowiedzi. Coraz większą popularno-
ścią cieszą się też serwisy bazujące na zdjęciach: 
Photoblog.pl, Fotka.pl, Instagram czy Pinterest.

Dla placówek medycznych dobrym rozwią-
zaniem jest też własny kanał na serwisie Youtu-
be. W ramach tej cieszącej się dużą popularno-
ścią wśród Internautów strony, użytkownicy mogą 
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zamieszczać materiały wideo – oczywiście tylko 
takie, które nie naruszają regulaminu, czyli m.in. są 
zgodne z prawem czy takie, co do których mamy 
prawa autorskie lub zgodę na ich rozpowszechnia-
nie. Placówki medyczne mogą publikować zarów-
no materiały promocyjne przygotowane specjal-
nie w tym celu lub takie, które zostały stworzone 
z myślą o innych mediach, głównie telewizji. Cieka-
wym rozwiązaniem jest przygotowanie fi lmów, któ-
re w nieszablonowy i interesujący sposób przybli-
żą te usługi medyczne, które placówka wykonuje 
jako jedyna, w których ma wyjątkowe osiągnięcia 
lub które świadczy z wykorzystaniem technologii 
wyróżniających ją na tle konkurencji. Np. fi rmy ofe-
rujące zabezpieczenia medyczne imprez maso-
wych (zwłaszcza, gdy są to wydarzenia znane 
i rozpoznawalne) mogą w porozumieniu z organi-
zatorem przygotować materiał z przebiegu impre-
zy ze szczególnym uwzględnieniem roli zespołu 
zabezpieczającego. Materiały fi lmowe z nowator-
skich zabiegów przeprowadzanych na przykład 
w szpitalu klinicznym pozwalają także budować 
pozycję ekspercką w środowisku medycznym.

Efektywny i skuteczny e-marketing wymaga nie 
tylko wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii, 
Web 2.0, Web 3.0, ale i umiejętnego sprzężenia 
z innowacyjnymi koncepcjami organizacji i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, a także ze wzrastają-
cą wirtualizacją i mobilnością. W najbliższej przy-
szłości we wszystkich obszarach e-marketingu 
mogą wystąpić poważne zmiany determinowane 
upowszechnianiem się wirtualizacji. Wkrótce każ-
dy będzie posiadał cyfrową tożsamość, dostęp-
ne będzie oprogramowanie uczące się zachowań 
i zwyczajów klienta, a informacje osobiste będą 
dostępne z każdego miejsca [10].

W promocji usług medycznych – nie tylko w Inter-
necie – warto kierować się kilkoma zasadami [11]:
– zasada konsekwencji, która głosi, że działa-

nia zaplanowane i powtarzane są bardziej sku-
teczne od jednorazowych, przypadkowych

– zasada harmonii, tzn. dążenia do zapewnienia 
spójności między stosowanymi instrumentami 
oraz umieszczanymi informacjami

– zasada powtarzalności, czyli powtarzanie 
w ustalonych odstępach komunikatów

– zasada adekwatności, która polega na dosto-
sowaniu narzędzi do segmentu pacjentów

– zasada nowatorstwa, czyli korzystania z tech-
nik kreatywnego tworzenia komunikatów

– zasada angażowania pacjentów w stosowane 
akcje promocyjne

– zasada integrowania wszystkich działań pro-
mocyjnych wokół postawionego celu.

Coraz większego znaczenia nabierać będzie tak-
że integrowanie narzędzi i sposobów komunikacji 
przedsiębiorstwa z klientami i otoczeniem. Odcho-
dzi się od niezależnego planowania komunikacji 
poszczególnych produktów, marek i wydarzeń na 
rzecz większej dbałości o spójność oraz harmonię 
komunikacji. Będzie to wymagało zmian w organi-
zacji działań marketingowych oraz komunikacyj-
nych na poziomie przedsiębiorstwa, a także zmia-
ny zasad współpracy z agencjami reklamowymi. 
Umiejętne łączenie mediów, form i treści przekazu 
pozwoli na uzyskanie właściwych efektów [12].
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MASAŻ, TECHNIKI KOMPRESYJNE, ROZCIĄGAJĄCE
I INNE FORMY TERAPII MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWYCH

PUNKTÓW UCISKOWO BOLESNYCH – PRZEGLĄD LITERATURY

MASSAGE, COMPRESSION TECHNIQUES, STRETCHING AND OTHER FORMS OF THERAPY
ON MYOFASCIAL MUSCLE KNOTS – LITERATURE REVIEW

Adrian Maziarz

Zakład Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Streszczenie
Punkty uciskowo bolesne, inaczej zwane punktami spustowymi, to tkliwe miejsca w obrębie brzuśca mięśniowego, któ-
re powodują dyskomfort podczas ich kompresji. Bóle spowodowane punktami spustowymi są powszechne i często 
uznawane są za główną przyczynę zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Praca przedstawia przegląd literatury dotyczą-
cy metod wykorzystywanych w terapii punktów bolesnych.

Słowa kluczowe: punkty spustowe, rodzaje terapii, ból.

Summary
Muscle knots, also known as trigger points, those are sensitive areas in a muscle’s belly. Those areas cause pain when 
they are compressed. This kind of pain is common and very often it is a main source of musculoskeletal disorders. The 
article presents review literature, about methods which are being used in a trigger points therapy.

Key words: trigger points, kinds of therapy, pain.

Punkty uciskowo bolesne, inaczej zwane są 
punktami spustowymi (ang. trigger points; musc-
le knots), są to nadwrażliwe miejsca w obrębie 
mięśnia szkieletowego, które pod wpływem uci-
sku powodują ból miejscowy lub przeniesiony 
[1]. Są one główną przyczyną zaburzeń mięśnio-
wo-szkieletowych, a także wielu niezdiagnozowa-
nych form bólowych [2]. Jest wiele sposobów eli-
minowania tych punktów, a poniżej przedstawiony 
jest przegląd najważniejszych opracowań, które 
pozwalają pozyskać wiedzę, jak likwidować dys-
komfort bólowy spowodowany punktami:

Mikromasaż jest to jedna z bezpieczniejszych 
metod uspokajania układu nerwowego i elimino-
wania, będących z nim w interakcji, punktów spu-
stowych. Jej propagatorem jest angielski terapeu-
ta Ed Willson. Polega ona na rytmicznej stymulacji 
włókien A beta z częstotliwością 2 Hz (dwa powtó-
rzenia na sekundę) w celu wyciszenia reakcji neu-
rologicznych na poziomie rdzenia. Odpowiedzią 
włókien A beta na niską intensywność stymula-
cji są bardzo szybkie przekaźniki, które nie dają 
nieprzyjemnych odczuć w centralnym systemie 
nerwowym na poziomie rdzenia i śródmózgowia, 
a prawie zawsze przynoszą uspokojenie. To wła-
śnie dlatego stosuje się lekki dotyk, chcąc wyra-
zić czułość, troskę, serdeczność [3]. Częstotli-
wość 2 Hz jest progiem pobudliwości dla włókien 
A beta [4], a rytmiczny dotyk o takiej częstotliwo-
ści bezpośrednio dochodzi do okołowodociągowej 

substancji szarej, a stamtąd do wzgórza i pozo-
stałych ośrodków przetwarzających informację 
bólową. To częstotliwość, którą naukowcy ustalili 
jako bardzo efektywną w produkcji lub dystrybucji 
endorfi n [5] i oxytocyn [6], więc terapia manualna 
łącząca lekki dotyk w 2 Hz rytmie może być cał-
kowicie poprawna dla uspokojenia bólu lub stresu 
u niektórych pacjentów. Reakcja neurologiczna na 
poziomie rdzenia, wywołana przez delikatny, ryt-
miczny dotyk zanika po około 30 sekundach, albo 
z powodu wyczerpania neuroprzekaźników, albo 
z powodu „zablokowania” ośrodków centralnych 
[7]. Sugeruje to optymalny czas terapii. Zbyt dłu-
ga stymulacja może prowadzić do zmiany odbioru 
bodźców przez układ nerwowy, które ostatecznie 
mogą wywoływać ból. Technika ta nie wymaga 
stymulacji na mięśniu bezpośrednio. Jeżeli mię-
sień i skóra posiadają wspólne unerwienie, to wte-
dy okrężne ruchy wykonane punktowo, jednym 
palcem na skórze na punkcie spustowym (mikro-
masaż) mogą przynieść korzyści dla wszystkich 
struktur wspólnie unerwionych, łącznie z układem 
autonomicznym. Stosując lekki dotyk minimalizuje 
się możliwość zaostrzenia symptomów pacjenta.

Masaż leczniczy – trudno jest go jednoznacz-
nie zdefi niować. Można stwierdzić, że podstawo-
wymi elementami masażu w formie leczniczej są 
uciski i rozciągania, a te przynoszą bardzo dobre 
efekty w eliminowaniu punktów spustowych [8]. 
Badania przeprowadzone przez Oyame i wsp. 
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(2004) oraz Weissa (2001) potwierdzają znacze-
nie masażu w eliminowaniu punktów spusto-
wych powodujących bóle dna miednicy i pęche-
rza moczowego [9, 10]. Grupa badawcza Weissa 
liczyła 42 osoby z chronicznymi bólami pęche-
rza moczowego. Terapia obejmowała elimina-
cję punktów spustowych znalezionych w obrębie 
obręczy biodrowej za pomocą masażu (składają-
cego się z serii ucisków i rozciągnięć). U 35 osób 
(83%) zanotowano poprawę w stopniu od umiar-
kowanej do znaczącej [10].

Uciski punktu spustowego – najpowszech-
niej stosowana i najszybciej przynosząca ulgę 
metoda pracy na punktach spustowych [11]. Pole-
ga na zastosowaniu serii odpowiednio dobra-
nych ucisków na punkt. Ucisk punktu spustowego 
wywołuje stymulację mechanoreceptorów, które 
wysyłają szybkie impulsy „zakłócające” informa-
cję bólową (teoria bramki kontrolnej) [12]. Napię-
te pasmo ulega rozluźnieniu podczas uciśnięcia. 
Miejscowe krążenie zostaje odcięte, aż do cza-
su, kiedy ucisk zostanie zwolniony, a wtedy utle-
nowana krew raptownie dopływa do miejsca uci-
sku [13]. Istnieje ryzyko pogorszenia symptomów 
pacjenta, związane z oddziaływaniem na włókna 
A delta, które mogą drażnić komórki centralne-
go układu nerwowego, ale w takich przypadkach 
wykorzystuje się mikromasaż w celu wyciszenia 
bodźca bólowego [14].

Technika Energizacji Mięśniowych (Musc-
le Energy Technique) i inne techniki stre-
tchingu – te techniki pozwalają powrócić mię-
śniom do ich naturalnych pozycji spoczynkowych. 
Według Travell i wsp. (1999), taka pozycja jest nie-
zbędna, jeśli chce się przeciwdziałać powstawa-
niu punktów spustowych [13]. Technika Energi-
zacji Mięśniowych to metoda działania na tkanki 
miękkie, w której pacjent wykonuje ruch w ściśle 
określonym kierunku, z umiarkowaną siłą, prze-
ciwko oporowi terapeuty. Składowymi tej techniki 
są dwie metody: Poizometryczna Relaksacja Mię-
śni (PIR) oraz Metoda Hamowania Zwrotnego (RI). 
Pierwsza z nich polega na izometrycznym skurczu 
mięśnia, który znajduje się w pozycji maksymalne-
go rozciągnięcia i jest oporowany przez terapeu-
tę, przez 5 do 7 sekund z wykorzystaniem 20% 
siły maksymalnej pacjenta, a następnie, pogłębie-
niu przez terapeutę zakresu ruchu. Druga polega 
na skurczu antagonistów z wykorzystaniem 20% 
siły maksymalnej, przeciwko oporowi terapeuty, 
przez 7 sekund. Hanten i wsp. (2000) porównali 
wyniki dezaktywacji punktów spustowych mięśnia 
czworobocznego dzieląc pacjentów na dwie gru-
py. Pierwsza leczona była tylko metodami stret-
chingowymi, natomiast druga, oprócz stretchin-
gu, poddawana była terapii uciskowej (hamujący 
ucisk punktu spustowego). Obie grupy zanotowa-
ły pozytywne zmiany odczuć bólowych, jednak 
lepsze rezultaty uzyskano w grupie drugiej [15].

Rozluźnianie Powięziowe (Myofascial Rele-
ase Technique) – technika rozciągania powięzi, 
która jest pomocna u niektórych grup pacjentów. 
Polega na zastosowaniu równomiernego, niezbyt 
głębokiego ucisku w poprzek tkanek, wykona-
nego oburącz, w przeciwnych kierunkach, który 
ma za zadanie rozciągnąć i uelastycznić powięź. 
Po upływie około 90 do 120 sekund powięź ule-
ga wydłużeniu, tkanka staje się bardziej miękka 
i podatna na rozciąganie. Na skutek rozciągnię-
cia, zwiększenia ukrwienia oraz dotlenienia tkan-
ki, następuje dezaktywacja punktu spustowego, 
podobnie jak to miało miejsce w przypadku Musc-
le Energy Technique [16].

Ochładzanie i rozciąganie – metoda wykony-
wana za pomocą kostek lodu lub sprayów ochła-
dzających tkanki, która według Simonsa i wsp. 
(1999) wraz ze stretchingiem przynosi najlep-
sze efekty w eliminowaniu punktów spustowych 
[13]. Polega na ochładzaniu tkanki powierzchow-
nej przed lub podczas biernego rozciągania mię-
śnia. Niska temperatura działa na włókna A delta, 
co prowadzi do modyfi kacji odczuć bólowych [14]. 
Ochładzanie ma za zadanie zniwelować odczu-
cia bólowe, a rozciąganie – likwidację punktu spu-
stowego. Kiedy odczuwanie bólu zmniejsza się, 
terapeuta biernie rozciąga mięsień przez 20–30 
sekund, co prowadzi do dezaktywacji punktu [17].

Nakłucia igłą – doskonale eliminują punk-
ty spustowe, ale prowadzą także dość często do 
krwotoków wewnątrz tkanek i niosą ryzyko uszko-
dzenia nerwów. Jest to jedna z technik inwazyj-
nych, więc wykonywana musi być z uwagą przez 
specjalnie wyszkolonych terapeutów. Polega na 
zastosowaniu serii nakłuć punktu spustowego 
pod różnym kątem, aż do wyeliminowania lokal-
nej reakcji skurczowej na wkłucie igły. Pierwszym 
naukowcem, który użył tej techniki do dezaktywa-
cji punktów spustowych był pochodzący z Cze-
chosłowacji Karel Lewit (1979). Po terapii zastoso-
wanej u 241 pacjentów z mięśniowo-powięziowymi 
punktami spustowymi, w latach 1975–1976, opu-
blikował raport dotyczący tej metody [18]. Od tam-
tego czasu stała się ona niezmiernie popular-
na i często stosowana przez wielu specjalistów 
[17]. Hong (1994) wykazał jednak, że zazwyczaj 
po upływie 2 do 8 godzin po terapii pojawia się 
uczucie „głębokiego” pieczenia w miejscu nakłu-
cia trwające do 24 godzin, co niewątpliwie stanowi 
skutek uboczny i przeznacza tę terapię dla ludzi 
dobrze znoszących ból [19]. 

Wstrzyknięcia środków przeciwbólowych – 
pozwalają eliminować punkty, są składową nakłu-
cia i działania środków przeciwbólowych. Gupta 
i wsp. (2003) testowali działanie lidokainy, ketorola-
ku i sterydów wstrzykniętych w punkty spustowe. 
Podzielili oni pacjentów na dwie grupy. Pierwsza 
z nich obejmowała 47 osób ze zdiagnozowanymi, 
aktywnymi punktami spustowymi. Leczeni byli tyl-
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ko lidokainą wstrzykiwaną w punkty. Druga grupa 
liczyła 42 osoby i leczona była kombinacją lido-
kainy, ketorolaku i sterydów. Przez 7 dni pacjenci 
zaznaczali na skali odczuwania bólu (VAS – Visual 
Analogue Scale) swoje wrażenia bólowe, a następ-
nie przychodzili na kontrole przez okres od mie-
siąca do 3 miesięcy. Pacjenci leczeni kombinacją 
lidokainy, ketorolaku i sterydów mieli znacznie lep-
szą kontrolę bólu i zmniejszenie symptomów bólo-
wych niż ci, którzy leczeni byli tylko lidokainą. Nie-
stety pełne ustąpienie symptomów odnotowano 
tylko u 27% osób przyjmujących lidokainę i u 39% 
osób przyjmujących kombinację leków [20]. 
Podobne rezultaty otrzymali Garvey i wsp. (1989), 
którzy leczyli samymi nakłuciami, bez wstrzykiwa-
nia środków przeciwbólowych. Warto zauważyć 
jednak fakt, że nie samo działanie leków odgrywa-
ło w tej terapii istotną rolę, gdyż efekt bezbólowy 
był dłuższy niż okres działania środka, a co cie-
kawe, tak samo dobre rezultaty osiąga się przez 
wstrzyknięciu leku przeciwbólowego, jak zwykłe-
go roztworu soli kuchennej [21].

Laser – tylko nieznaczna ilość dowo-
dów naukowych potwierdza korzyści tej terapii 
w leczeniu bólu wywołanego punktami spustowy-
mi [7]. Huguenin (2004) analizował wpływ terapii 
laserowej na punkty spustowe i stwierdził, że bar-
dzo mało źródeł ukazuje pozytywne oddziaływa-
nie promieni lasera [22]. Olavi i wsp. (1989) przed-
stawili wykaz takich źródeł [23], jednak kolejni 
z badaczy – Waylonis i wsp. (1988) – stwierdzili, 
że większość źródeł nie ma solidnych podstaw 
naukowych [24]. 

Ultradźwięki – niektórzy autorzy proponu-
ją tę metodę leczenia mięśniowo-powięziowych 
bólów, jednak nie ma obecnie żadnych dowodów 
naukowych potwierdzających jej skuteczność [25]. 
Badania nad skutecznością tej terapii u pacjen-
tów z punktami spustowymi szyi i barku prowadzili 
Gam i wsp. (1998). Podzielili oni badanych na dwie 
grupy. Pierwsza z nich leczona była ultradźwięka-
mi z zestawem ćwiczeń domowych i masażem, 
a druga fałszywą imitacją ultradźwięków z zesta-
wem ćwiczeń domowych i masażem. U obu grup 
uzyskano znaczną poprawę, jednak nie stwier-
dzono jakiegokolwiek wpływu ultradźwięków na 
zwiększenie efektywności terapii [26].

Pole magnetyczne – wydaje się być bez-
pieczne i potencjalnie efektywne [17]. Badania na 
Uniwersytecie w Tennessee wykazały korzyści 
w leczeniu punktów spustowych polem magne-
tycznym. Spośród pacjentów z chronicznymi 
bólami miednicy, którzy nosili aktywne magnesy 
(zastosowane na punkty spustowe mięśni brzu-
cha) aż 60% odnotowało spadek odczuć bólo-
wych o ponad 50%. Im dłuższa terapia, tym lep-
sze efekty. [27]. 

Efekt psychologiczny – Karakurum i wsp. 
(2001), lecząc napięciowy ból głowy spowodowa-

ny punktami spustowymi, wykazali, że nakłucia 
igłą powodują takie samo zmniejszenie odczuć 
bólowych i zakresu ruchomości odcinka szyjne-
go, jak pozorowane wkłuwanie igły [28]. W innych 
badaniach, 33% pacjentów, którzy poddani zosta-
li terapii z użyciem niedziałającego pola magne-
tycznego, odnotowało taki sam spadek bólu, jak 
pacjenci leczeni poprawnie działającym polem 
magnetycznym [27]. Thorsen i wsp. (1992), bada-
jąc wpływ terapii laserowej na punkty spustowe, 
wykazali, że użycie niedziałającego lasera przy-
niosło nawet lepsze efekty, niż użycie lasera dzia-
łającego poprawnie [29]. Może to świadczyć o bra-
ku skuteczności niektórych z tych metod, jednak 
zastanawiać może też fakt, że niektórzy pacjenci 
odczuli wyraźną poprawę po samym „wyobraże-
niu sobie” działania danej terapii. Jak duże znacze-
nie ma więc czynnik emocjonalny i psychiczny? 
Moseley (2004) wykazał, że u niektórych pacjen-
tów z chronicznym bólem symptomy mogą być 
zwiększone poprzez właśnie „wyobrażenie sobie” 
ruchu uszkodzonej struktury [30]. Jeśli psychika 
odgrywa tak duża rolę i wiadomo jest, że wpływa 
na aktywność punktów spustowych, to okiełzna-
nie jej powinno być pierwszym krokiem w podej-
mowanych terapiach punktów spustowych. 

Podsumowując, należy zauważyć, że nie ma 
jednej konkretnej metody, która byłaby niezawod-
nie skuteczna w pracy na punktach spustowych. 
Należy pamiętać, że żadna z technik nie odnosi 
samodzielnie tak dobrych efektów jak zastosowa-
nie kombinacji różnych metod [17].
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REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC
W „POLSKIM PRZEGLĄDZIE NAUK O ZDROWIU”

Redakcja „Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu” publikuje prace oryginalne, poglądowe, opracowania 
kazuistyczne, sprawozdania z uczestnictwa w zjazdach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu: medy-
cyny, w tym fi zjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicznego, promocji i profi laktyki zdrowia, problematyki zarzą-
dzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.
Przygotowanie manuskryptu
1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim i przesłany do redakcji w 2 identycznych egzemplarzach 

w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD lub przenośnej pamięci USB (pendrive).
2. Przyjmowane będą prace napisane w edytorze tekstu Microsoft Word.
Strona tytułowa manuskryptu
Strona tytułowa artykułu powinna posiadać następujący układ:
1. Tytuł (w języku polskim i angielskim).
2. Imiona, nazwiska i tytuły naukowe autorów.
3. Nazwa jednostki, w której praca została wykonana oraz imię, nazwisko, tytuł kierownika jednostki.
4. Pełny adres korespondencyjny głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem ma-

ilowym).
Streszczenia i słowa kluczowe

Do pracy powinno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające nie więcej niż 250 
słów oraz od trzech do pięciu słów kluczowych również w języku polskim i angielskim.

W przypadku pracy oryginalnej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: wstęp, cel pracy, mate-
riał i metody, wyniki, wnioski (introduction, aim of the study, material and methods, results, conclusions).
Układ pracy
1. Tekst prac oryginalnych powinien posiadać budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: 

wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.
2. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych 5 stron, in-

nych – 2 strony.
3. Prace powinny być napisane na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wiersza-

mi, czcionką 12 punktów (Times New Roman).
4. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczony w na-

wiasach kwadratowych. Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy).
W przypadku czasopism obowiązuje układ: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopi-

sma, rok, zeszyt, tom, numery pierwszej i ostatniej strony. W przypadku cytowania rozdziału z książki należy 
podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł 
książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numery pierwszej i ostatniej strony rozdziału.

Powołując się na fragmenty książek należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki, 
nazwiska redaktorów (jeśli występują), wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer strony.

W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac niecytowanych w tekście pracy.
Ryciny i tabele

Ryciny i tabele należy wydrukować na oddzielnej stronie. Na odwrocie należy podać numer ryciny lub tabeli, 
nazwisko autora i tytuł pracy. W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer i tytuł.
Wymagania i prawa wydawcy
1. Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wszystkich autorów, że manuskrypt nie był wcześniej publiko-

wany, oraz że nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
2. Praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
3. Redakcja może dokonywać zmian, bez uzgadniania z autorem, dotyczących stylistyki, usunięcia powtórzeń 

oraz przesunięć tabel i rycin.

Adres redakcji:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
(Sekretariat Dyrektora)




