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The views of midwives on The opTimal rouTe of delivery
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StreSzczenie
Wstęp. Poród fizjologiczny jest uznawany za optymalny sposób ukończenia ciąży, zarówno dla matki, jak i dziecka. mimo to coraz bardziej powszechną metodą rozwią-
zania staje się cięcie cesarskie. odsetek cięć cesarskich w ostatnich latach w Polsce sięga nawet 50%.
Cel. ocena preferencji co do sposobu ukończenia ciąży w opinii położnych.
Materiał i metody. W badaniu wzięło dobrowolny udział 100 położnych pracujących w trzech rzeszowskich szpitalach. metodą zastosowaną w pracy był autorski ano-
nimowy kwestionariusz ankiety. uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej.
Wyniki. Poród naturalny jest optymalnym sposobem ukończenia ciąży według 89% położnych. W tej grupie 71% badanych odbyło poród tą drogą. Prawie 64% ankieto-
wanych opowiadających się za porodem operacyjnym to położne z wywiadem cięcia cesarskiego ze wskazań nagłych oraz 18,18% – po odbyciu cięcia cesarskiego elek-
tywnego. Wśród położnych aprobujących cięcie cesarskie 54,55% to położne chcące uniknąć bólu porodowego; 45,45% położnych opowiadających się za porodem tą 
drogą uznaje, iż służy on dobru dziecka. 
Wnioski. Badane położne są świadome korzyści, jakie daje kobiecie i noworodkowi poród naturalny. niepokojącym jest fakt, że  w badanej grupie znalazły się położne, 
które uważają, iż cięcie cesarskie jest dobrym sposobem na uniknięcie bólu porodowego i jest korzystniejsze dla dziecka.

Słowa kluczowe: położna, droga porodu, poród naturalny, cięcie cesarskie.

aBStract
Introduction. childbirth is considered a physiological optimum manner of termination of the pregnancy for both mother and child. despite this increasingly common me-
thod of solution becomes caesarean section. the percentage of caesarean sections in recent years in Poland went to 50%.
Aim. the aim at the study was investigate midwife’s preferences concerning the mode of delivery.
Material and methods. the study was voluntary and consisted of 100 midwives working in 3 hospitals in the city of rzeszow. they were interviewed using a self-devised 
questionnaire and the collected data was analysed.
Results. natural childbirth is the optimal route to complete a pregnancy for 89% of midwives. in this group, 71% of respondents delivered in this way. almost 64% of re-
spondents who were in favour of operational delivery, were midwives with a medical history of an emergency cesarean section and 18.18% after an elective caesarean sec-
tion. 54.55% of midwives who want to avoid labour pain and 45.45% of women taking into account the welfare of their child prefer caesarean section.
Conclusions. Studed midwives are aware of the benefits of natural birth for them and the newborn. a worrying is that there are midwives in the study group who believe 
that caesarean section is a good way to avoid labor pain and is better for the child than vaginal birth.
Keywords: midwife, route of delivery, natural childbirth, caesarean section.

Wstęp
Poród należy rozpatrywać w ujęciu interdyscyplinarnym, 
ponieważ ma on istotny wymiar nie tylko biologiczny, ale 
również humanistyczny, psychologiczny, filozoficzny oraz 
kulturowy. Poród naturalny w ujęciu humanistycznym za-
spokaja potrzebę więzi i bezpieczeństwa dziecka, chroni 
je przed infekcjami, a także wpływa na kształtowanie się 
opiekuńczych postaw rodziców wobec dziecka. Według 
psychologów zmiana środowiska z wewnątrzmacicznego 
na pozamaciczne wywiera już podczas narodzin istotny 
wpływ na psychikę dziecka, dlatego należy dążyć do tego, 
by był to proces w jak największym stopniu naturalny [1].

Postęp medycyny sprawił, że coraz częściej dochodzi 
do rozwiązania ciąży w sposób operacyjny. W większo-
ści przypadków cięcie cesarskie wynika z położniczych 
wskazań, ale nierzadko taki sposób ukończenia porodu 
jest nadużywany i tłumaczony wskazaniami pozapołoż-
niczymi. Pojawiającym się coraz częściej wskazaniem do 
operacyjnego ukończenia ciąży jest „cięcie cesarskie na 
życzenie”. W Polsce częstość tego zabiegu bez wskazań 
medycznych wynosi ok. 6–50% i dotyczy głównie placó-
wek prywatnych. Wg Międzynarodowej Federacji Gineko-
logów i Położników (FIGO) nie ma jednak pewności, czy 
wykonywanie cięcia cesarskiego bez wskazań medycz-
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nych jest lepszym rozwiązaniem dla rodzącej niż poród na-
turalny. Za cesarskim cięciem przemawiają względy natury 
psychologicznej, głównie lęk o dziecko, lęk przed bólem 
porodowym, negatywne doświadczenia związane z po-
przednim porodem lub podobne doświadczenia bliskich, 
strach przed uszkodzeniem tkanek, szczególnie przed na-
cięciem lub pęknięciem krocza i pochwy. Obecnie coraz 
częściej kobiety i ich partnerzy chcą mieć wpływ na termin 
przyjścia na świat swego dziecka, dlatego również z tego 
powodu wyrażają chęć rozwiązania ciąży cięciem cesar-
skim. Jednak wykonanie cięcia cesarskiego bez wskazań 
medycznych dotyczących matki lub płodu, albo obojga 
jest uznawane za błąd w sztuce lekarskiej. Pomimo zgody 
pacjentki na zabieg to lekarz ponosi pełną odpowiedzial-
ność za wykonanie cięcia cesarskiego [2–4].

Przebyty poród naturalny lub cięcie cesarskie wpły-
wają na indywidualne nastawienie i przekonanie kobiet co 
do zalet oraz wad danego sposobu ukończenia porodu. 
W przypadku położnych niebagatelne znaczenie ma także 
posiadana przez nie fachowa wiedza, która również mo-
dyfikuje i kształtuje ich osobistą opinię odnośnie prefero-
wanego sposobu ukończenia ciąży.

Cel pracy
Celem pracy była identyfikacja czynników wpływających 
na poglądy położnych odnośnie optymalnej drogi porodu.

Materiał i metody
Do badania za pomocą autorskiego anonimowego kwe-
stionariusza ankiety włączonych zostało 100 położnych 
pracujących na oddziałach neonatologicznych, ginekolo-
gicznych, położniczych i traktach porodowych w trzech 
rzeszowskich szpitalach: w Szpitalu Miejskim im. Jana 

Pawła II, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fry-
deryka Chopina oraz w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. 
Świętej Jadwigi Królowej. Respondentki przed włączeniem 
do badań zostały poinformowane o ich celu oraz anoni-
mowości; po wyrażeniu ustnej zgody położne zostały 
włączone do badania. Badanie przeprowadzono w okresie 
od listopada 2013 roku do końca stycznia 2014 roku.

Analiza statystyczna zebranego materiału przepro-
wadzona została w programie STATISTICA 10.0. Wybrane 
korelacje poddano analizie statystycznej z wykorzysta-
niem odpowiednich testów (chi-kwadrat Pearsona i testu 
U Manna-Whitneya), przyjmując poziom istotności staty-
stycznej jako p < 0,05. 

Wyniki badań
Średnia wieku badanych położnych wynosiła 41,1 roku. 
Kobiety były głównie mieszkankami wsi (45% położnych) 
oraz miast liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców (37% 
położnych). Respondentki prezentowały przede wszyst-
kim wykształcenie wyższe (44% ogółu) oraz licencjackie 
(28% ogółu). Wykształcenie średnie miało 28% bada-
nych. Zdecydowana większość, bo aż 92%, położnych 
była mężatkami. Dużo mniejszy odsetek stanowiły panny 
(6% położnych) i rozwódki (2% położnych). Swoje warun-
ki socjalno-bytowe 81% położnych określiło jako dobre. 
Dane prezentuje tabela 1.

Badane położne w zdecydowanej większości są zwo-
lenniczkami naturalnego ukończenia ciąży. Tylko 11% an-
kietowanych opowiedziało się za cięciem cesarskim.

Z przeprowadzonych badań wynika, że chęć uniknięcia 
bólu porodowego wpływała znacząco (p < 0,01) na prefe-
rencje co do rodzaju zakończenia ciąży wśród położnych. 
W badanej grupie 54,55% respondentek, które zdecydo-

Tabela 1. Dane socjodemograficzne badanych położnych

Czynniki socjalno-demograficzne Liczba/procent

Miejsce zamieszkania
wieś 45

miasto pon. 100 tys. mieszk. 18
miasto pow. 100 tys. mieszk. 37

Wiek średnia ± odch. stand. 41,1 ± 9,2

Wykształcenie

podstawowe 0
średnie 28
licencjat 28
wyższe 44

Stan cywilny
panna 6

mężatka 92
rozwódka 2

Warunki socjalno-bytowe

bardzo dobre 13
dobre 81

dostateczne 6
złe 0
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wałyby się obecnie na cesarskie cięcie, kierowałoby się 
m.in. właśnie chęcią uniknięcia bólu porodowego. Dane 
prezentuje rycina 2.

Badania pokazują, że na wybór przez położne optymalnej 
drogi porodu wpływała istotnie chęć ułatwienia noworod-

kowi przyjścia na świat (p = 0,0000). Ankietowane wybiera-
jące cięcie cesarskie na czynnik ten wskazywały w 45,45%. 
Zaledwie 5,62% zwolenniczek porodu naturalnego również 
brało go pod uwagę, ale mimo to pozostały wierne pochwo-
wej drodze porodu. Dane pokazuje rycina 3.

 

               Tabela I. Dane socjo- demograficzne badanych położnych. 

Czynniki socjalno – demograficzne Liczba/procent 

 

Miejsce zamieszkania 

Wieś 45 

miasto pon. 100 tys. mieszk. 18 

miasto pow. 100 tys. mieszk. 37 

Wiek średnia ± odchyl. standard. 41,1 ± 9,2 

 

 

Wykształcenie 

podstawowe  0 

średnie  28 

Licencjat 28 

Wyższe 44 

 

Stan cywilny 

Panna 6 

Mężatka 92 

Rozwódka 2 

 

 

Warunki socjalno - bytowe 

bardzo dobre 13 

Dobre 81 

dostateczne 6 

Złe 0 

 

 

Badane położne w zdecydowanej większości są zwolenniczkami naturalnego 

ukończenia ciąży. Tylko 11% ankietowanych opowiedziała się za cięciem cesarskim. 

 

 
          Ryc. 1. Obecne preferencje co do sposobu porodu. 
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Rycina 1. Obecne preferencje co do sposobu porodu

Rycina 2. Wpływ chęci uniknięcia bólu porodowego na obecne preferencje położnych  
co do rodzaju porodu (p = 0,0084)

Z przeprowadzonych badań wynika, że chęć uniknięcia bólu porodowego wpływała 

znacząco (p<0,01) na preferencje co do rodzaju zakończenia ciąży wśród położnych. 54,55% 

badanych, które zdecydowałyby się obecnie na cesarskie cięcie kierowałaby się między innymi 

właśnie chęcią uniknięcia bólu porodowego. Dane prezentuje rycina 2. 
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Z kolei chęć uniknięcia negatywnych skutków wyni-
kających z przebiegu porodu naturalnego nie wpływała 
istotnie na wybór przez ankietowane preferowanego ro-
dzaju zakończenia ciąży (Rycina 4).

Wiek nie był czynnikiem wpływającym na wybór pre-
ferowanego rodzaju zakończenia ciąży wśród położnych. 
Nieco częściej jednak położne w wieku powyżej 35 lat 
(71,91% grupy) uznawały poród naturalny za optymalny 

Rycina 4. Zależność pomiędzy chęcią uniknięcia negatywnych skutków wynikających z przebiegu 
porodu naturalnego a preferowaną drogą ukończenia ciąży (p = 0,8935)

Rycina 5. Wiek ankietowanych a preferowany rodzaj porodu (p = 0,1339)

Rycina 6. Preferencje dotyczące rodzaju porodu wśród kobiet z różnym BMI (p = 0,0025)
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sposób, młodsze częściej były zwolenniczkami cięcia ce-
sarskiego. Dane prezentuje rycina 5.

Istotnym czynnikiem warunkującym preferencje doty-
czące rodzaju porodu wśród położnych było BMI. Zwolen-
niczki cięcia cesarskiego to zarówno osoby z wagą w nor-
mie i otyłością I stopnia, jak i wszystkie położne z otyłością 
III stopnia. Dane pokazuje rycina 6.

Na aktualne stanowisko położnych wobec rodzaju po-
rodu wpływała istotnie ilość odbytych porodów. Położne 
aprobujące cesarskie cięcie odbyły w większości w prze-
szłości 1 poród. Z kolei położne, które urodziły co najmniej 
2 dzieci, wybrałyby poród naturalny (Rycina 7). 

Czynnikiem wpływającym na poglądy położnych na te-
mat drogi ukończenia ciąży miał sposób odbytego porodu.  
Zwolenniczki porodu naturalnego w 70,79% dotychczaso-
we ciąże zakończyły w sposób naturalny. Dane zaprezen-
towano na rycinie 8.

Z przeprowadzonych badań wynika, że na wybór 
optymalnej drogi porodu zupełnie nie wpływa doświad-

czenie bólu porodowego. Co ciekawe, odsetek położnych 
oceniających ból porodowy jako mocny (8–10 pkt. w ska-
li VAS) to uczestniczki zarówno porodu naturalnego, jak 
i operacyjnego. Dane prezentuje rycina 9.

Dyskusja
Przeprowadzone badania wykazały, że bez wątpienia naj-
bardziej preferowanym przez położne sposobem ukoń-
czenia ciąży jest poród naturalny (89% ankietowanych 
wybrało taką drogę porodu). Na taki wynik wpłynęła nie-
wątpliwie wynikająca z wykonywanego zawodu oraz wła-
snej autopsji praktyczna wiedza położnych na temat ko-
rzyści, jakie daje poród naturalny kobiecie i noworodkowi.

Według Nowackiego i Pańszczyka jedną z nadrzęd-
nych wartości dla pacjentek dokonujących wyboru cięcia 
cesarskiego jest chęć uniknięcia bólu porodowego [5]. 
W niniejszej pracy czynnik ten wpłynął wysoce istotnie 
statystycznie na preferencje odnośnie rodzaju porodu  
(p = 0,0084).

Rycina 7. Preferencje dotyczące rodzaju porodu a ilość odbytych porodów (p = 0,0279)

Rycina 8. Preferencje dotyczące rodzaju porodu a sposób ukończenia ciąży (p = 0,0006)
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Z przeprowadzonych badań wynika, że respondent-
ki, wybierając sposób porodu, kierują się także dobrem 
swojego dziecka. Z badań Nowackiego i Pańszczyka wy-
nika, że przyszłe matki niezależnie od wielu czynników 
w pierwszej kolejności oczekują właśnie urodzenia zdro-
wego dziecka i z tego powodu wyrażają swoje pozytywne 
nastawienie do porodu operacyjnego [5]. Troska o urodze-
nie zdrowego dziecka jest również znacząco powiązana 
z preferencjami wobec cięcia cesarskiego w badaniach 
Fuglenes i wsp. – i to zarówno wśród nieródek, jak i wie-
loródek [6].

Chęć uniknięcia negatywnych skutków wynikających 
z przebiegu porodu naturalnego nie wpływała istotnie na 
obecne preferencje respondentek odnośnie rodzaju po-
rodu. Podobnie w badaniach Fuglenes i wsp. strach przed 
porodem nie miał wpływu na wybór przez ankietowane 
cięcia cesarskiego [6]. Z kolei u Nowackiego i Pańszczyka 
czynnik ten był trzecim w kolejności decydującym o uzna-
niu przez respondentki cięcia cesarskiego za preferowany 
sposób ukończenia ciąży [5].

Wiek nie okazał się w grupie położnych czynnikiem 
wpływającym na preferencje co do sposobu ukończenia 
ciąży. Badania nad aktualnymi tendencjami i czynnikami 
wpływającymi na decyzje o wykonywaniu cięcia cesar-
skiego prowadzili również Nowacki i Pańszczyk. Okazuje 
się, że przede wszystkim kobiety w wieku 26–35 i powy-
żej 35 lat były przekonane o pozytywnych następstwach 
cięcia cesarskiego. Wg autorów pracy pogląd ten wynikał 
z doświadczenia życiowego oraz nabytej przez przedsta-
wicielki tych grup wiekowych wiedzy na temat operacyj-
nego ukończenia ciąży [5].

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza nie wskazu-
je na istotną statystycznie zależność pomiędzy wykształ-

ceniem a wyborem określonego sposobu ukończenia 
ciąży. W pracy Karlström i wsp. respondentki z wyższym 
wykształceniem stanowiły większość, jeśli chodzi o prefe-
rowanie porodu naturalnego [7].

Okazuje się, że istotnym statystycznie czynnikiem wa-
runkującym wybór określonego rodzaju porodu w grupie 
położnych było BMI. Podobne badania prowadzili także 
Karlström i wsp. Zdecydowana większość zbadanych przez 
nich respondentek z każdego przedziału BMI preferowała 
poród naturalny [7]. 

Ilość przebytych porodów wpłynęła istotnie staty-
stycznie na obecne preferencje co do sposobu ukończe-
nia ciąży. Grupę położnych wybierających cięcie cesar-
skie zdominowały kobiety rodzące jeden raz (72,73% tej 
grupy). Odmienne wyniki uzyskali inni autorzy. W pracy 
Fuglenes i wsp. tylko 6% badanej grupy kobiet preferu-
je cięcie cesarskie. Za takim sposobem ukończenia ciąży 
opowiadały się w tym przypadku częściej wieloródki [6]. 
Także badania Karlström i wsp. pokazują, że cięcie cesar-
skie cieszy się większą aprobatą ze strony wieloródek. 
Mimo to – jak pokazują autorzy zarówno przytoczonych 
prac, jak i niniejszej – największa liczba respondentek pre-
feruje poród naturalny [7].

Rodzaje przebytych porodów zostały poddane anali-
zie statystycznej w celu wykazania korelacji między nimi 
a obecnymi preferencjami respondentek odnośnie sposo-
bu ukończenia ciąży. Wyniki pokazują, że na obecne pre-
ferencje co do sposobu ukończenia ciąży istotny wpływ 
ma doświadczenie z przebytych porodów. W badaniach 
Karlström i wsp. z ogólnej liczby 637 kobiet z porodem 
naturalnym w wywiadzie aż 94,82% nadal preferuje ten 
sposób ukończenia ciąży. Poród naturalny znajduje tu 
również grono zwolenniczek wśród kobiet, które przebyły 

Rycina 9.  Preferencje dotyczące rodzaju porodu a nasilenie bólu porodowego (p = 0,6578)

 
Ryc. 8. Preferencje dotyczące rodzaju porodu a sposób ukończenia ciąży 
(p=0,0006). 
 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, że na wybór optymalnej drogi porodu zupełnie nie 

wpływa doświadczenie bólu porodowego. Co ciekawe, odsetek położnych oceniających ból 

porodowy jako mocny ( 8–10 pkt w skali VAS) to zarówno uczestniczki porodu naturalnego 

jaki operacyjnego. Dane prezentuje rycina 9. 

 

 
Ryc. 9. Preferencje dotyczące rodzaju porodu a nasilenie bólu porodowego 
(p=0,6578). 
 
 

 

Dyskusja 

 

Przeprowadzone badania wykazały, że bez wątpienia najbardziej preferowanym przez 

położne sposobem ukończenia ciąży jest poród naturalny (89% ankietowanych wybrało taką 

drogę porodu). Na taki wynik wpłynęła niewątpliwie wynikająca z wykonywanego zawodu 

70,79%

18,18%20,22%

72,73%

8,99% 9,09%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

poród naturalny cięcie cesarskie

poród drogami natury cięcie cesarskie

poród naturalny i cięcie cesarskie

4,49%
0,00%

26,97%

36,36%

68,54% 63,64%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

poród naturalny cięcie cesarskie

0-3 pkt 4-7 pkt 8-10 pkt



Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu

215

cięcie cesarskie, bowiem 62,86% tej grupy również opo-
wiada się za porodem pochwowym [7]. Dunn i O’Herlihy 
podają, że poród naturalny preferuje 89% respondentek 
rodzących tylko i wyłącznie naturalnie oraz aż 94% ko-
biet, które przeszły cięcie cesarskie po przebytym poro-
dzie drogą pochwową [8]. Podobne wyniki uzyskali Kudish 
i wsp. – spośród kobiet z porodem naturalnym w wywia-
dzie aż 91,29% nadal preferuje taką drogę porodu. Wyso-
ki odsetek jego zwolenniczek znajduje się także w grupie 
respondentek, które przebyły cięcie cesarskie (72,73% 
grupy) [9].

Analiza zgromadzonego materiału dostarcza niespo-
dziewanych informacji na temat preferowanego sposobu 
porodu w zależności od stopnia odczuwania bólu poro-
dowego. Okazuje się, że czynnik ten nie wywarł wpły-
wu na obecne przekonania respondentek. Kwestia bólu 
porodowego poruszona została także w publikacji Dunn 
i O’Herlihy – badaniu poddano grupę kobiet rodzących 
naturalnie po cięciu cesarskim i kończących ciążę ope-
racyjnie po uprzednim porodzie naturalnym. Satysfakcja 
z przebytego obecnie porodu przy nasileniu bólu w skali 
VAS ≥ 8 była większa w grupie rodzącej naturalnie (74% 
grupy). Zadowolenie z cięcia cesarskiego wyraziło jedynie 
50% kobiet [8].

Preferencje badanych co do sposobu ukończenia ciąży 
wynikają z wielu czynników. Położne z racji wykonywa-
nego zawodu mają wiedzę pozwalającą na obiektywny 
wybór najlepszego ich zdaniem rodzaju porodu. Zdaniem 
położników ukończenie porodu drogami natury wiąże się 
z korzystnymi aspektami medycznymi oraz psychologicz-
nymi. Pozwala uniknąć wielu powikłań, jakie mogłyby po-
jawić się po cięciu cesarskim, ale przede wszystkim, dzięki 
możliwości przystąpienia do wczesnej pielęgnacji nowo-
rodka, wpływa na rozwój pozytywnej więzi uczuciowej 
między matką a dzieckiem [10].

Wnioski
1. Położne w zdecydowanej większości są zwolenniczka-

mi naturalnego ukończenia ciąży.
2. Przebyty poród i liczba porodów istotnie wpływają na 

obecne preferencje respondentek odnośnie optymal-
nej drogi porodu.

3. Ponad połowa położnych, która obecnie zdecydowa-
łaby się na cięcie cesarskie, kierowałaby się w wyborze 
głównie chęcią uniknięcia bólu porodowego. 

4. Respondentki z otyłością III stopnia preferowały cięcie 
cesarskie jako sposób porodu.

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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StreSzczenie
Wstęp. okres okołomenopauzalny jest czasem, w którym oprócz typowych objawów somatycznych, wynikających z niedoboru estrogenów, pojawiają się równie mocno 
nasilone dolegliwości emocjonalne. Wszystkie te symptomy mogą istotnie obniżać jakość życia kobiet w tym okresie.
Cel. ocena wybranych parametrów stanu bio-psycho-społecznego kobiet w wieku okołomenopauzalnym.
Materiał i metody. Przebadano 300 kobiet, mieszkanek powiatu tarnowskiego w wieku 45–55 lat, rekrutowanych w sposób losowy. zastosowano standaryzowany kwe-
stionariusz – indeks Kupermanna. W analizie użyto testu chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji Pearsona.
Wyniki. Średni wiek badanych wynosił 50,57 roku, średni wiek pierwszej miesiączki – 13,82 roku. dolegliwości menopauzalne dotyczą 68% badanych, w tym 45% ogółu 
manifestuje zespół objawów o ciężkim nasileniu. im starsza wiekiem badana, tym częściej pojawiały się dolegliwości menopauzalne w postaci bezsenności, wahania na-
strojów, nocnych potów. dolegliwości te obniżają wszystkie płaszczyzny jakości życia badanych. Wykazano związek pomiędzy stanem cywilnym ankietowanych kobiet 
a otrzymywanym wsparciem przy występujących dolegliwościach menopauzalnych.
Wnioski. ze względu na częste występowanie zespołu objawów menopauzalnych o ciężkim nasileniu konieczna jest pogłębiona edukacja kobiet na temat sposobów łago-
dzenia dolegliwości. Wystąpienie pierwszych objawów menopauzy powinno skłaniać kobiety do szukania fachowej pomocy, z kolei personel medyczny powinien wzmoc-
nić akcje informacyjne służące zdrowiu kobiety w wieku średnim. Postuluje się, by kampanie edukacyjne dla kobiet miały nie tylko aspekt terapeutyczny, ale także były 
ukierunkowane na poprawę ich jakości życia. 

Słowa kluczowe: menopauza, dolegliwości, zdrowie kobiet.

aBStract
Introduction. Perimenopause is a time when in addition to typical somatic symptoms resulting from estrogen deficiency women experience equally severe emotional pro-
blems. all these symptoms may significantly impair the quality of life for women during this period.
Aim. assessment of selected biopsychosocial parameters of women’s condition during perimenopausal period.
Material and methods. the study group consisted of 300 female residents of the tarnów district, aged 45-55, randomly recruited. the method was standardized qu-
estionnaire of Kuperman index. the analysis used chi-square test and Pearson correlation coefficient.
Results. on average the subjects were 50.57 years old, and the mean age of the first menstruation was 13.82 years. menopause related problems were reported by 68% 
of the subjects, including 45% of all the respondents experiencing a spectrum of severe symptoms. the older the subject the more frequent menopause related problems 
such as insomnia, mood swings and night sweats. Such problems negatively impact the subjects’ quality of life at all levels. the subjects’ marital status has been shown to 
correlate with the support obtained by the women experiencing menopause related symptoms.
Conclusions. due to the frequent incidence of severe menopause symptoms it is necessary to educate women in detail about methods of reducing such problems. Wo-
men should look for specialist support after they experience the first symptoms of menopause, and medical personnel should intensify information campaigns designed 
to improve health of middle aged women. it is postulated that educational campaigns designed for women should not only focus on therapeutic aspects but also on en-
hancing the quality of their lives. 

Keywords: menopause, health problems, women’s health.

Wstęp
Okres okołomenopauzalny jest w życiu kobiety czasem, 
w którym ze względu na szereg zmian, jakie zachodzą 
w organizmie, kobiety mogą przeżywać rozmaite trudno-
ści. Obserwujemy zwiększoną świadomość kobiet na te-
mat swojego zdrowia dzięki edukacji społecznej, łatwemu 

dostępowi do Internetu, możliwości i dostępności badań 
lekarskich. Przy tym warunki gospodarcze i społeczne 
wymagają od kobiet utrzymania dobrego zdrowia, a co 
za tym idzie – satysfakcji z życia. Niestety okres okołome-
nopauzalny wiąże się z występowaniem uciążliwych dole-
gliwości – zarówno somatycznych, jak i psychologicznych. 
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Jakość życia pogarszają zarówno objawy fizjologiczne, jak 
i psychologiczne, a to wpłynąć może na odczuwalną sa-
tysfakcję z życia i poziom samooceny [1]. Rosnąca długość 
życia, obowiązek aktywności zawodowej wśród kobiet 
minimum do 65. roku życia, a także stale rosnący odse-
tek kobiet wykształconych, niezależnych i czynnych spo-
łecznie i rodzinnie sprawiają, iż problemy zdrowotne tego 
okresu i sposoby radzenia sobie z nimi stały się tak istotne 
dla współczesnej kobiety [2, 3]. 

Cel pracy 
Celem pracy była ocena wybranych parametrów stanu 
bio-psycho-społecznego kobiet w wieku okołomenopau-
zalnym.

Materiał i metody 
Przebadano 300 kobiet, mieszkanek powiatu tarnowskie-
go w wieku 45–55 lat, rekrutowanych do badania w sposób 
losowy. Badanie przeprowadzono w okresie marzec–maj 
2015 r. W pracy zastosowano standaryzowany kwestiona-
riusz – indeks Kupermanna, służący do oceny dolegliwości 
menopauzalnych, oraz autorski kwestionariusz ankiety. 
Indeks Kupermanna zawiera 11 najczęściej występujących 
objawów menopauzalnych; respondent określa, czy nasi-
lenie danego objawu jest lekkie, średnie, ciężkie, czy też 
objaw nie występuje wcale. Każda odpowiedź jest punk-
towana zgodnie z wytycznymi instrukcji (Tabela 1).

W zależności od uzyskanego wyniku można stwier-
dzić fakt występowania objawów okołomenopauzalnych 
i określić stopień ich nasilenia.

Użyty w badaniu autorski kwestionariusz ankiety za-
wierał pytania dotyczące wieku, miejsca zamieszkania, 
wykształcenia, sytuacji socjalno-bytowej, przeszłości gi-
nekologiczno-położniczej oraz wiedzy na temat meno-
pauzy i sposobów radzenia sobie z występującymi dole-
gliwościami. 

Całość zebranego materiału poddano analizie przy 
użyciu programu statystycznego IBM SPSS Statistics 22.0. 
Zastosowano test chi-kwadrat oraz współczynnik korelacji 
Pearsona. 

W obliczeniach przyjęto poziom istotności 0,05.

Wyniki
Średni wiek badanych wynosił 50,57 roku (SD = 3,88) 
i wahał się od 41 do 62 lat. Natomiast pierwsza miesiączka 
u badanych wystąpiła w wieku średnio 13,82 (SD = 1,62) 
– wiek ten wahał się w przedziale od 9 do 18 lat. Media-
na wynosiła 14 lat, a więc połowa ankietowanych miała 
pierwszą miesiączkę w wieku młodszym, a połowa – 
w starszym niż 14 lat (Tabela 2). 

Analiza testem Kuppermana wykazała, że u 68% wy-
stępują dolegliwości menopauzalne, w tym aż 45% ba-
danych manifestuje zespół objawów o ciężkim nasileniu 
(Rycina 1).

Rodzaj objawu Brak objawu (w pkt.) Nasilenie lekkie (w pkt.) Nasilenie średnie (w pkt.) Nasilenie ciężkie (w pkt.)

uderzenia gorąca 0 4 8 12
nadmierne poty 0 2 4 6
zaburzenia snu 0 2 4 6
nadmierna nerwowość 0 2 4 6
nastrój depresyjny 0 1 2 3
zawroty głowy 0 1 2 3
brak energii 0 1 2 3
bóle stawów 0 1 2 3
bóle głowy 0 1 2 3
zaburzenia rytmu serca 0 1 2 3
parestezje 0 1 2 3

Tabela 1. Punktacja stosowana w teście Kupermanna

Zmienne x s Me Min. Maks. c25 c75
wiek 
respondentek   50,57   3,88     50 41 62 48 54

wiek pierwszej 
miesiączki   13,82 1,62     14 9 18 13 15

Tabela 2. Wiek respondentek oraz wiek wystąpienia pierwszej miesiączki
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Rycina 1. Ocena stopnia nasilenia dolegliwości menopauzalnych testem Kupermanna

Rycina 2. Korelacja Spearmana pomiędzy wiekiem a częstością występowania dolegliwości
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Tab.2. Wiek respondentek oraz  wiek wystąpienia pierwszej miesiączki. 
Zmienne 
 

x  s Me Min Max c25 c75 

Wiek 
respondentek 

  50,57   3,88     50 41 62 48 54 

Wiek pierwszej 
miesiączki   13,82 1,62     14 9 18 13 15 

 

          Analiza testem Kuppermana wykazała, że u 68% występują dolegliwości 

menopauzalne, w tym aż 45% badanych manifestuje zespół objawów o ciężkim nasileniu 

(ryc.1.). 

 

45%

6,33%

16,67%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Zespół objawów o ciężkim nasileniu

Zespół objawów o średnim nasileniu

Zespół objawów o lekkim nasileniu

Brak objawów wskazujacych na 
przekwitanie

 
Ryc.1. Ocena stopnia nasilenia dolegliwości menopauzalnych testem Kupermanna. 
 

 Kolejno badane poproszono o ocenę występujących dolegliwości menopauzalnych. 

Ocenę dokonywano na skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza czynnik „nigdy”, 3- „bardzo często”. 

Respondentkom najczęściej dokuczały nocne poty. Średnia ocena częstości ich występowania 

wynosiła 2,18. Równie często wskazywano na: napady lęku/paniki, bóle stawów i mięśni, 

bezsenność, zmiany w miesiączkowaniu, wahania nastrojów, zmiany w obrębie skóry i 

drażliwość. Najrzadziej występował spadek libido (tab.3.).  

 
 
Tab.3. Występowanie dolegliwości okołomenopauzalnych wśród badanych oraz wpływ tych 
dolegliwości na jakość życia kobiet. 
 
 
 

x  s Me Min Max c25 c75 

Dolegliwości 

Dolegliwości x s Me Min. Maks. c25 c75
nocne poty 2,18 0,97 2 0 3 2 3
bezsenność 1,79 0,96 2 0 3 1 3
drażliwość 1,56 0,96 2 0 3 1 2
zmiany w miesiączkowaniu 1,7 0,92 2 0 3 1 2
wahania nastrojów 1,66 1,08 2 0 3 1 3
napady lęku/paniki 1,86 0,79 2 0 3 2 2
wzrost masy ciała 1,06 1,04 1 0 3 0 2
bóle głowy 0,92 0,92 1 0 3 0 2
bóle stawów i mięśni 1,82 1,22 2 0 3 1 3
obniżenie sprawności 
umysłowej 0,68 0,84 0 0 3 0 1

zmiany okolic intymnych 1,1 0,97 1 0 3 0 2
spadek libido 0,46 0,77 0 0 3 0 1
zmiany w obrębie skóry 1,6 1,17 2 0 3 0 3

Tabela 3. Występowanie dolegliwości okołomenopauzalnych wśród badanych oraz wpływ tych dolegliwości na jakość życia kobiet
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Nocne poty 2,18 0,97 2 0 3 2 3 
Bezsenność 1,79 0,96 2 0 3 1 3 
Drażliwość 1,56 0,96 2 0 3 1 2 
Zmiany w miesiączkowaniu 1,7 0,92 2 0 3 1 2 
Wahania nastrojów 1,66 1,08 2 0 3 1 3 
Napady lęku/paniki 1,86 0,79 2 0 3 2 2 
Wzrost masy ciała 1,06 1,04 1 0 3 0 2 
Bóle głowy 0,92 0,92 1 0 3 0 2 
Bóle stawów i mięśni 1,82 1,22 2 0 3 1 3 
Obniżenie sprawności umysłowej 0,68 0,84 0 0 3 0 1 
Zmiany okolic intymnych 1,1 0,97 1 0 3 0 2 
Spadek libido 0,46 0,77 0 0 3 0 1 
Zmiany w obrębie skóry 1,6 1,17 2 0 3 0 3 
 

Wykazano, że wiek wpływa istotnie na częstość występowania 9 spośród 13 

analizowanych dolegliwości (p<0,05). Im starsza wiekiem badana tym częściej pojawiały się  

dolegliwości menopauzalne, manifestowane głównie jako bezsenność, wzrost masy ciała, 

wahania nastrojów, nocne poty (ryc.2.). Nie wykazano natomiast korelacji pomiędzy sytuacją 

socjalno-bytową, czy wykształceniem badanych a nasileniem dolegliwości (p>0,05). 

r=0,176

r=0,174

r= 0,15

r= 0,146

r= 0,142

r= 0,12

r= 0,115

r= 0,114

r= 0,042

r= 0,038

r= -0,009

0,038

-0,009

-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Bezsenność

Wzrost masy ciała

Wahania nastrojów

Nocne poty

Drażliwość

Zmiany w miesiączkowaniu

Bóle głowy

Zmiany okolic intymnych

Spadek libido

Zmiany w obrębie skóry

Bóle stawów i mięśni

Napady lęku/paniki

Obniżenie sprawności umysłowej

Współczynnik korelacji z wiekiem
Wpływ istotny                  Wpływ nieistotny

 

Ryc.2. Korelacja Spermana pomiędzy wiekiem a częstością występowania dolegliwości. 
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Badane poproszono o ocenę występujących dole-
gliwości menopauzalnych. Oceny dokonywano na skali 
od 0 do 3, gdzie 0 oznacza czynnik „nigdy”, a 3 – „bar-
dzo często”. Respondentkom najczęściej dokuczały nocne 
poty. Średnia częstość ich występowania to 2,18. Równie 
często wskazywano na: napady lęku/paniki, bóle stawów 
i mięśni, bezsenność, zmiany w miesiączkowaniu, wahania 
nastrojów, zmiany w obrębie skóry i drażliwość. Najrza-
dziej występował spadek libido (Tabela 3). 

Wykazano, że wiek istotnie wpływa na częstość wy-
stępowania 9 spośród 13 analizowanych dolegliwości  
(p < 0,05). Im starsza wiekiem badana, tym częściej po-
jawiały się dolegliwości menopauzalne, manifestowane 
głównie jako bezsenność, wzrost masy ciała, wahania na-
strojów, nocne poty (Rycina 2). Nie wykazano natomiast 
korelacji pomiędzy sytuacją socjalno-bytową czy wykształ-
ceniem badanych a nasileniem dolegliwości (p > 0,05).

Korelacja pomiędzy stopniem nasilenia dolegliwości 
menopauzalnych a poszczególnymi płaszczyznami jakości 
życia badanych wykazała, iż wśród badanych występuje 
istotnie obniżenie jakości życia w każdej z analizowanych 
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 Korelacja pomiędzy stopniem nasilenia dolegliwości menopauzalnych a 

poszczególnymi płaszczyznami jakości życia badanych, wykazała iż wśród badanych 

występuje istotnie obniżenie jakości życia w każdej z analizowanych płaszczyzn (p<0,05). 

Najwyraźniej jednak zaznacza się to w sferze funkcjonowania rodzinnego (r = -0,7) (ryc.3.). 

  

Współczynnik korelacji z nasileniem dolegliwości

Rodzinna
Zawodowa
Społeczna

r = -0,7
r = -0,681
r = -0,623

-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0

Wpływ istotny Wpływ nieistotny  
Ryc.3. Wpływ dolegliwości okołomenopuzalnych na poszczególne sfery jakości życia kobiet. 

 

 Kolejno badane zapytano o definiowanie pojęcia menopauza, w większości- 64% 

ogółu wskazało właściwą odpowiedź. Niemal wszystkie badane znają objawy typowe dla 

menopauzy wśród których najczęściej wymieniono: uderzenia gorąca 98,33%, nocne poty 

78,33%, zmiany w miesiączkowaniu 66,33%, bezsenność 54,00%, drażliwość 67%, bóle 
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płaszczyzn (p < 0,05). Najwyraźniej jednak zaznacza się to 
w sferze funkcjonowania rodzinnego (r = -0,7) (Rycina 3).

Badane zapytano o definiowanie pojęcia „menopau-
za”; w większości – 64% ogółu – wskazano właściwą od-
powiedź. Niemal wszystkie badane znają objawy typowe 
dla menopauzy; najczęściej wymieniono: uderzenia gorąca 
(98,33%), nocne poty (78,33%), zmiany w miesiączkowa-
niu (66,33%), bezsenność (54,00%), drażliwość (67%), 
bóle głowy (45,00%).

Aby poradzić sobie z dolegliwościami, 107 ankietowa-
nych (35,67%) stosuje suplementy diety, 34,33% – hor-
monalną terapię zastępczą, 25,33% nic nie stosuje. Wy-
kazano zależność pomiędzy sytuacją socjalno-bytową 
a stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Im 
lepsza sytuacja materialna badanych, tym częściej stoso-
wana jest HTZ (p < 0,05) (Rycina 4).

Wykazano związek pomiędzy stanem cywilnym ankie-
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lei mężatki najczęściej wskazały, że nigdzie nie znajdują 
wsparcia lub znajdują je u partnera, natomiast wdowy naj-
częściej nie otrzymują potrzebnego wsparcia (Tabela 4). 

Dyskusja
Menopauza jako fizjologiczny etap w życiu kobiety jest 
przedmiotem wielu badań, co jest wynikiem systematycz-
nie zwiększającej się długości życia kobiet na całym świe-
cie. Dane demograficzne podają, że każdego roku około 
25 milionów kobiet przechodzi menopauzę. Wskazuje to 
wyraźnie zwiększającą się liczbę kobiet w wieku powyżej 
50. roku życia. Szacuje się, że do roku 2030 kobiety w okre-
sie okołomenopauzalnym stanowić będą około 20% całej 
populacji [1]. Badania Bielawskiej-Batorowicz i wsp. dowo-
dzą, że kobietom okres okołomenopauzalny kojarzy się 
z negatywnymi zmianami, zarówno w funkcjonowaniu, 
jak i relacjach z otoczeniem [4]. 

W badaniu własnym średni wiek ankietowanych kobiet 
wynosił 50,57 roku, co jest zgodne z innymi doniesienia-
mi polskimi, w których autorzy wskazują na 51. rok życia 
kobiety jako wiek wystąpienia ostatniego krwawienia mie-
sięcznego. Biorąc pod uwagę fakt, iż średnia wieku prze-
żywalności kobiet polskich wyniosła w 2012 roku 81 lat, aż 
30 lat przypada na okres pomenopauzalny [3]. Autorzy 
badania przeprowadzonego w Szwecji wyraźnie wskazu-
ją, iż jakość życia kobiet powyżej 45. roku życia obniża się 
z powodu dolegliwości okołomenopauzalnych, takich jak 
uderzenia gorąca, zaburzenia układu moczowo-płciowe-
go i zaburzenia snu. Szczególną rolę przypisują uderze-
niom gorąca, które dotykają ich zdaniem 75% kobiet [5]. 
Mediana czasu trwania uderzeń gorąca jest szacowana na 
okres 4–5 lat [6]. Istnieją doniesienia mówiące o tym, że 
mogą one pojawić się u kobiet nawet 10 lat po menopauzie 
i trwać do końca życia [7]. W badaniu własnym w popula-
cji kobiet tarnowskich wykazano, iż respondentkom naj-
częściej dokuczały w funkcjonowaniu codziennym ude-
rzenia gorąca. Średnia ocena częstości ich występowania 
wynosiła 2,18. Pokrywa się to z doniesieniami Herber-Gast 

i wsp., którzy definiują uderzenia gorąca oraz występowa-
nie nocnych potów jako zespół objawów motorycznych, 
będących wynikiem zaburzeń termoregulacji [8]. W ba-
daniu własnym równie często obserwowano: wahania 
nastrojów, bóle głowy, nocne poty, drażliwość, zmiany 
w miesiączkowaniu, spadek libido i bezsenność. Rzadziej 
natomiast – zmiany w obrębie skóry. Wyniki badań wła-
snych częściowo pokrywają się z badaniami przeprowa-
dzonymi przez Skrzypulec i wsp. na terenie województwa 
śląskiego – wykazano, że najczęściej występującymi do-
legliwościami okołomenopauzalnymi są uderzenia gorąca 
oraz nocne poty [2]. Podobne badania przeprowadzone 
na terenie województwa podkarpackiego przez Barnaś 
i wsp. wykazały, iż najczęstszą dolegliwością okołome-
nopauzalną są uderzenia gorąca i nadmierna drażliwość. 
Najrzadziej występującą dolegliwością w badaniach tych 
były bóle mięśni i stawów [9]. Podobne wyniki prezentują 
Ghazanfarpour i wsp., którzy w badaniach na grupie 349 
losowo dobranych kobiet po menopauzie wykazali, iż naj-
częstszymi dolegliwościami były bóle stawów i mięśni. 
Wysokie wyniki badane osiągnęły także w aspekcie wy-
stępowania dolegliwości wazomotorycznych, fizycznych 
i seksualnych. Jak podkreślają autorzy badania, postawa 
kobiet wobec menopauzy wyraźnie wpływała na czę-
stość występowania u nich nocnych potów, zaburzeń snu 
i pamięci [10]. Z kolei ponad połowa (57,2%) z grupy 1547 
przebadanych kobiet koreańskich odczuwała dolegliwości 
wazomotoryczne w stopniu łagodnym (N = 508), średnim 
(N = 240) i nasilonym (N = 137) [11]. 

Należałoby zwrócić uwagę, iż aby prawidłowo roz-
poznać okres okołomenopauzalny i towarzyszące mu 
dolegliwości, niezbędna jest podstawowa wiedza z za-
kresu fizjologii organizmu kobiety i zachodzących w nim 
zmian. W przeprowadzonym badaniu znaczna część – 
99% – spośród 300 respondentek zadeklarowała, że wie, 
co to jest menopauza, z czego 64% podało prawidłową 
definicję menopauzy. Biorąc pod uwagę, że 46% ankieto-
wanych ma wykształcenie wyższe, 24% – średnie, wynik 

Od kogo otrzymuje Pani wsparcie 
w menopauzie? Stan wolny Zamężna Wdowa p

n %* n %* n %*
Od męża/partnera 7 28,00% 78 34,82% 0 0,00% p < 0,001
Od córki 2 8,00% 12 5,36% 6 11,76% p = 0,244
Od przyjaciółki 3 12,00% 15 6,70% 15 29,41% p < 0,001
Od specjalisty ginekologa 13 52,00% 49 21,88% 5 9,80% p < 0,001
Nigdzie nie znajduję wsparcia 2 8,00% 98 43,75% 29 56,86% p < 0,001

* Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż było to pytanie wielokrotnego wyboru

Tabela 4. Otrzymywane wsparcie w zależności od stanu cywilnego badanych
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ten nie jest zadowalający. Badania przeprowadzone przez 
Wyderkę i wsp. na terenie Łodzi wśród 120 ankietowanych 
kobiet wykazały, iż wszystkie znały znaczenie terminu 
„menopauza” i 90% potrafiło prawidłowo wskazać ob-
jawy okołomenopauzalne w postaci uderzeń gorąca czy 
drażliwości [12]. Zakłada się, że posiadanie przez kobiety 
wiedzy na temat fizjologii menopauzy idzie w parze z po-
stawami pro-zdrowotnymi i łagodzeniem występujących 
dolegliwości. Wśród 300 ankietowanych 103 kobiety 
(34,33%) stosują HTZ, 107 kobiet (35,67%) sięga po su-
plementy diety, a 76 kobiet (25,33%) nie stosuje nic, by 
złagodzić występujące dolegliwości. Doniesienia naukowe 
jednoznacznie wskazują, iż zastępcza terapia hormonalna 
redukuje objawy okołomenopauzalne, a co za tym idzie 
– może poprawiać jakość życia. Adler i wsp. w swoich ba-
daniach wykazali, iż zastosowanie hormonalnej terapii za-
stępczej zmniejszyło w stopniu umiarkowanym lub silnym 
częstość uderzeń gorąca. Ponadto wykazali tendencję 
spadkową dolegliwości w postaci bólów głowy, zaburzeń 
snu oraz objawów suchości pochwy [13]. Terapia hor-
monalna, w monoterapii lub w połączeniu z estrogenem 
progestagenów, jest najbardziej skuteczną formą leczenia 
dolegliwości menopauzalnych; ogranicza skalę uderzeń 
gorąca nawet do 75% [5]. Należy jednak pamiętać, że 
po opublikowaniu wyników badań WHI aplikacja leków 
w postaci HTZ spadła diametralnie [14, 15]. Aktualnie 
HTZ jest zalecana w najniższej, skutecznej dawce, przez 
jak najkrótszy okres, tylko w przypadku umiarkowanych 
i ciężkich uderzeń gorąca [16]. 

W badaniach własnych 65% kobiet określających swoją 
sytuację materialną jako bardzo dobrą stosuje hormonalną 
terapię zastępczą, natomiast 36% kobiet stosuje w celu ła-
godzenia dolegliwości okołomenopauzalnych suplementy 
diety dostępne bez recepty. Niezadowalające jest to, że aż 
26% ankietowanych kobiet nie podejmuje żadnych dzia-
łań, aby złagodzić dolegliwości okołomenopauzalne. Fakt 
ten dziwi, zważywszy na szeroko zakrojoną w mediach 
kampanię marketingową suplementów diety łagodzących 
objawy okołomenopauzalne, na dostępność pism kobie-
cych, gdzie systematycznie pojawiają się artykuły o meno-
pauzie, i na dostęp do bezpłatnych porad lekarza gineko-
loga, który jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji 
o menopauzie i sposobach radzenia sobie z dolegliwościa-
mi okołomenopauzalnymi. Północnoamerykańskie Towa-
rzystwo Menopauzy w zagadnieniach poświęconych psy-
chologiczno-społecznym aspektom menopauzy zwraca 
uwagę, że nie tylko działanie diagnostyczne i terapeutycz-
ne jest ważne, ale także aspekt psychologiczny [16]. 

W badaniu własnym wykazano, iż nasilenie dolegliwo-
ści istotnie obniża wszystkie sfery jakości życia, najmocniej 

koreluje z płaszczyzną rodzinną. Przegląd pochodzących 
z baz medycznych 108 badań dotyczących menopauzy 
i doświadczeń kobiet w tym obszarze, przeprowadzony 
przez Hoga i wsp., wykazał, iż doświadczenie/postrzega-
nie menopauzy zależy od przekonań i wartości panujących 
w otoczeniu społeczno-kulturowym kobiet. Analiza po-
staw kobiet jednoznacznie wskazuje, iż badane postrze-
gają menopauzę jako fizjologię, w kategoriach zysków 
i strat. Dlatego też strategie wsparcia powinny uwzględ-
niać oczekiwania kobiet i być prowadzone wielotorowo 
[17]. W badaniu własnym aż 43% spośród 300 respon-
dentek nigdzie nie znajduje wsparcia. Analizując zależność 
między stanem cywilnym a poczuciem otrzymywanego 
wsparcia, wykazano, iż badane stanu wolnego najczęściej 
mogą liczyć na specjalistę ginekologa, w dalszej kolejności 
na partnera. Niepokojące jest to, iż mężatki i wdowy naj-
częściej wskazały, że nigdzie nie znajdują wsparcia. Część 
mężatek może liczyć na swojego partnera. Podobne wyniki 
prezentują Yanikkerrem i wsp., którzy wykazali, iż kobiety 
deklarujące negatywne relacje z mężem miały zdecydo-
wanie bardziej nasilone objawy naczynioruchowe, gorsze 
funkcjonowanie psychospołeczne i fizyczne. Podobny 
rozkład odpowiedzi wystąpił także w grupie kobiet, które 
miały złe relacje z dziećmi [18]. Ciekawe wyniki prezentu-
ją Ghazanfarpour i wsp., którzy wykazali, iż stan cywilny 
i poziom wykształcenia męża były jedynymi czynnikami 
demograficznymi mającymi wpływ na nasilenie objawów 
menopauzy u kobiet [10]. 

Wnioski
1. Ze względu na częste występowanie zespołu obja-

wów menopauzalnych o ciężkim nasileniu konieczna 
jest pogłębiona edukacja kobiet na temat sposobów 
łagodzenia dolegliwości.

2. Wystąpienie pierwszych objawów menopauzy po-
winno skłaniać kobiety do szukania fachowej pomo-
cy, z kolei personel medyczny powinien wzmocnić 
akcje informacyjne służące zdrowiu kobiety w wieku 
średnim.

3. Postuluje się, by kampanie edukacyjne dla kobiet miały 
nie tylko aspekt terapeutyczny, ale także były ukierun-
kowane na poprawę ich jakości życia. 
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StreSzczenie
Wstęp. zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym mogą przyczyniać się do zaburzeń rozwoju wielu obszarów życia. trening tomatisa poprzez zwiększenie uwagi słucho-
wej może wpływać na polepszenie rozwoju wielu sfer życia dziecka. 
Cel. celem analizy było poznanie subiektywnej opinii rodziców na temat efektów metody tomatisa u ich dzieci oraz dostarczenie wiedzy na temat sfer rozwoju dziecka, 
w których nastąpiły największe zmiany. 
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 33 rodziców, których dzieci uczestniczyły w treningu uwagi słuchowej w poznańskim centrum tomatisa. etap pierwszy tre-
ningu obejmował 15 spotkań po 2 godziny dziennie, w sumie 30 godzin terapii. etap drugi stanowiło 8 spotkań, 15 godzin treningu. między pierwszym i drugim etapem na-
stępowała przerwa, która trwała 4–8 tygodni. W ostatnim dniu drugiego etapu opiekunowie dzieci zostali proszeni o uzupełnienie „oceny subiektywnej rodzica”. 
Wyniki. W każdej ze sfer rodzice zauważyli poprawę funkcjonowania. najwięcej rodziców zaobserwowało zmiany w sferze językowej oraz społecznej (60% rodziców), 
następnie w motorycznej (52% rodziców), a najmniej zmian zauważono w poziomie energii (41% rodziców). rodzice najwyżej ocenili wzrost kompetencji w zakresie lep-
szej kontroli wypowiedzi oraz lepszej koncentracji uwagi. również wysoko zostały ocenione płynność, wyrazistość wypowiedzi oraz bogactwo słownictwa. zaobserwo-
wano także wyższy poziom motywacji do nauki, pracy i nawiązywania kontaktów rówieśniczych. 
Wnioski. u znacznej większości dzieci rodzice zaobserwowali pozytywne zmiany w rozwoju w wielu obszarach funkcjonowania. trening uwagi słuchowej metodą to-
matisa wpływa zatem na ogólne wsparcie rozwoju dziecka, począwszy od doskonalenia możliwości intelektualnych, przez rozwój komunikacji, na ożywieniu aktywnego 
uczestnictwa w kontaktach społecznych skończywszy. niezbędne są kolejne badania pozwalające na weryfikację wyników oraz nowych hipotez.

Słowa kluczowe: zaburzenia rozwojowe, metoda tomatisa, rozwój dziecka.

aBStract
Introduction. Problems with auditory processing may contribute to abnormalities of many areas of life. tomatis’ training by increasing auditory awareness can influen-
ce improvement of development in many spheres of life. 
Aim. the aim of the analysis was to investigate the subjective opinion of parents about the effects of the tomatis’ method of their children and to provide knowledge abo-
ut the areas of child development, where the biggest changes have occurred. 
Material and methods. the study involved 33 parents whose children participated in training of auditory attention in Poznan tomatis centre. the first stage of training 
consisted of 15 meetings (two hours per day), for a total of 30 hours of treatment. the second stage consisted of 8 meetings, 15 hours of training . Between the first and 
second stage was a break for 4–8 weeks. on the last day of the second stage of children’s parents were asked to complete the “parent subjective evaluation.” 
Results. most of the breast cancer survivors correctly indicated the risk factors of the disease (oral contraceptives, childlessness or first pregnancy after age 34, late me-
nopause, early menarche, hormonal imbalance), as opposed to the healthy females (statistically significant). the vast majority of both groups (86% survivors, 92% heal-
thy) knew that Brca mutation carriage increases the chances of developing cancer.
Conclusions. the vast majority children’s parents observed positive changes in development in many areas of functioning. tomatis attention auditory training method the-
refore affects the overall support the child’s development of intellectual capacity through the development of communication, willing to active participation in social con-
tacts. Further studies are needed to for verification of results and new hypotheses.

Keywords: developmental disorders, the tomatis method, child development.

Wstęp
W rozwoju człowieka od samego początku ogromną rolę 
odgrywa zmysł słuchu, który przy współpracy z innymi 
zmysłami pozwala na eksplorację i poznanie otaczającego 
świata. Słuch ma znaczenie nie tylko dla samego kształto-
wania mowy dziecka, ale również dla jego całościowego 
rozwoju. Dźwięk pozwala na stały kontakt z przestrzenią, 

w której się znajdujemy [4]. Prawidłowy odbiór dźwię-
ków otoczenia, w tym mowy ludzkiej, wspiera i umoż-
liwia orientowanie się w sytuacji i wydarzeniach (nawet 
tych rozgrywających się poza zasięgiem naszego wzroku), 
rozbudzanie ciekawości, kształtowanie się kontaktów 
emocjonalnych, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa oraz 
sterowanie innymi zmysłami, w tym zmysłem wzroku. 
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Trudności w przetwarzaniu słuchowym mają kluczowe zna-
czenie dla osiągnięć szkolnych dziecka, a przez to dla jego 
poczucia kompetencji, samooceny i relacji rówieśniczych 
[11]. Objawy zaburzeń uwagi słuchowej dotyczą więc wielu 
sfer funkcjonowania dziecka i przejawiają się w różnych za-
chowaniach – od trudności w słuchaniu receptywnym i eks-
presyjnym, po zakłócenia funkcji motorycznych, poziomu 
energii i postaw społecznych (Tabela 1) [8, 9].

Zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym mogą powo-
dować złe przetwarzanie bodźców proprioceptywnych 
(informacja o ruchu, położeniu własnego ciała w prze-
strzeni oraz części ciała względem siebie, nadruchliwość), 
problemy z koordynacją wzrokowo-ruchowo-słuchową, 
słabą pamięć ruchową i problemy z motoryką małą, wol-
ne tempo pracy, szybką męczliwość i złe przetwarzanie 
informacji o ruchu. Ponadto mogą pojawić się problemy 
z koncentracją uwagi, szybkie rozpraszanie, trudności 
w skupieniu się, z płynnością mowy, zapamiętywaniem, 
rozpoznawaniem różnic fonemowych i dźwięków blisko 
brzmiących, a w dalszych konsekwencjach również różne 
zaburzenia zachowania oraz trudności w relacjach spo-
łecznych [2, 6, 13]. Dodatkowe trudności mogą wystąpić 

w czasie pracy w grupie, zwłaszcza wtedy, kiedy jest ha-
łas i dużo bodźców. W odpowiedzi na trudności związane 
z przetwarzaniem słuchowym powstał trening uwagi słu-
chowej Tomatisa.

Metoda Tomatisa, zwana także metodą stymulacji 
audio-psycho-lingwistycznej lub treningiem słuchowym, 
opiera się na wspieraniu funkcji słuchowej. Powstała jesz-
cze w latach 50. [1] zeszłego wieku. W wyniku wieloletniej 
pracy z muzykami operowymi Alfred Tomatis rozpoczął 
poszukiwania metod rehabilitacji w sytuacji utraty słuchu. 
Badania doprowadziły go do ważnego odkrycia, że ucho 
i głos są połączone, a słuch pełni istotną funkcję przy 
tworzeniu i wydawaniu głosu [15]. Ważnym zagadnieniem 
w metodzie Tomatisa jest rozróżnienie pomiędzy słucha-
niem (listening) a słyszeniem (hearing), gdzie to pierwsze 
odnosi się do prostego, pasywnego, niewymagającego 
zaangażowania odbioru dźwięku, a to drugie związane 
jest z procesem aktywnym [1]. Aktywność polega tutaj 
na umiejętności, motywacji i intencjonalności w skupianiu 
uwagi na dźwięku. Zaburzenia słuchania mogą być zwią-
zane nie tylko z organicznymi uszkodzeniami ośrodków 
odpowiedzialnych za nie, ale także mogą być wynikiem 

Słuchanie receptywne,  
skierowane na zewnątrz  
(do otaczającego świata)

• mylenie podobnie brzmiących słów
• konieczność częstego powtarzania poleceń
• nieumiejętność spełniania wieloczłonowych poleceń
• zaburzenia koncentracji 
• nadwrażliwość na dźwięki
• błędna interpretacja pytań i poleceń

Słuchanie ekspresyjne,  
skierowane do wewnątrz  

(kontrola własnych wypowiedzi) 

• mylenie liter lub odwracanie ich kolejności 
• nieumiejętność czystego śpiewania
• problemy z płynnością  i wyrazistością wypowiedzi
• nadużywanie stereotypowych wyrażeń
• monotonne wypowiedzi
• ubogie słownictwo
• problemy z czytaniem na głos
• problemy z głoskowaniem
• słabe rozumienie tekstu czytanego

Funkcje motoryczne

• problemy z organizacją, strukturą 
• mylenie strony prawej i lewej
• brak poczucia rytmu
• niewyraźne pismo
• mieszana dominacja

Poziom energii

• skłonności do ulegania przygnębieniu (uwaga do różnicowania z depresją)
• poczucie przytłoczenia codziennymi obowiązkami
• trudności z porannym wstawaniem
• męczliwość
• nadaktywność

Postawy społeczne

• niedojrzałość
• brak motywacji do nauki/pracy
•   negatywne nastawienie do nauki/pracy
• mała tolerancja na frustrację
• tendencja do wycofywania się
• drażliwość

Tabela 1. Objawy zaburzeń uwagi słuchowej w różnych sferach funkcjonowania dziecka [8]
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nieprawidłowości w funkcjonowaniu określonych struk-
tur. Aktualnie teoria metody Tomatisa mówi o stymulacji 
mielinizacji nerwowych dróg słuchowych, co przyczynia 
się do poprawy przetwarzania sygnałów słuchowych [7]. 
Dodatkowo stymulacja słuchowa skutkuje poprawą inte-
gracji pomiędzy różnymi systemami sensorycznymi oraz 
harmonijną równowagą pomiędzy sympatycznym a para-
sympatycznym układem nerwowym [16]. Pierwszym miej-
scem oddziaływania metody jest wzgórze, które stanowi 
część międzymózgowia i jest punktem przecięcia dróg 
doprowadzających i przesyłających informacje [10]. Dzięki 
połączeniom jąder wzgórza ze sobą oraz innymi częściami 
mózgu (zwłaszcza z korą, móżdżkiem, prążkowiem i pod-
wzgórzem) miejsce to stanowi złożony ośrodek, w którym 
informacje są łączone i zestawiane ze sobą oraz mogą na 
siebie wpływać, dodatkowo nabierając charakteru emo-
cjonalnego. Ponadto związane są ze stanami uwagi, snu 
i czuwania [5, 12]. Ucho i głos są ściśle powiązane z funk-
cjonowaniem psychicznym i emocjonalnym. Oddziały-
wanie na poprawę tych pierwszych skutkuje całościowo 
lepszym funkcjonowaniem osoby, zarówno w sferach 
poznawczych, jak i psychicznych [17]. Trening uwagi słu-
chowej metodą Tomatisa ma na celu uelastycznienie pracy 
mięśni ucha, poprawne wykształcenie uwagi słuchowej, 
a przez to – ulepszenie funkcjonowania w różnych sferach 
życia [3, 10, 14]. 

Trening uwagi słuchowej jest stosunkowo nową me-
todą, dlatego istnieje silna potrzeba potwierdzenia jego 
skuteczności oraz wyszczególnienia obszarów, gdzie jego 
wpływ będzie największy. Prezentowane badanie jest czę-
ścią szerszych badań prowadzonych w Centrum Treningu 
Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu w ramach 
grantu „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompeten-
cji dzieci z deficytami”. Celem prezentowanej analizy było 

poznanie subiektywnej opinii rodziców na temat efektów 
terapii Tomatisa u ich dzieci oraz dostarczenie wiedzy na 
temat sfer rozwoju dziecka, w których zdaniem rodziców 
nastąpiły największe zmiany. 

Materiał i metody
Treningi organizowane są dla ludzi borykających się z róż-
nymi problemami. Spośród osób zgłaszających się do 
poznańskiej placówki Tomatisa wyszczególniono dzieci, 
u których podczas badań uwagi słuchowej wynik testu 
wskazywał na podobne problemy. Należały do nich zabu-
rzenia przetwarzania słuchowego, nadwrażliwość słucho-
wa, lewostronna dominacja ucha, zaburzenia lokalizacji 
źródła dźwięku, nieprawidłowa selekcja dźwięku, zabu-
rzona kontrola mowy własnej, słaba pamięć słuchowa, 
męczliwość i przerzutność uwagi słuchowej. W badaniu 
wzięło udział 33 rodziców, których dzieci uczestniczyły 
w treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa w poznań-
skim Centrum w 2010 roku. Każde z dzieci odbyło dwa 
etapy treningu słuchowego. Etap pierwszy obejmował 15 
spotkań po 2 godziny dziennie, w sumie 30 godzin terapii. 
Etap drugi stanowiło 8 spotkań, 15 godzin treningu. Etap 
drugi opierał się na aktywnej pracy z mikrofonem. Mię-
dzy pierwszym i drugim etapem nastąpiła trwająca 4–8 
tygodni przerwa. W ostatnim dniu drugiego etapu opie-
kunowie dzieci zostali poproszeni o uzupełnienie „oceny 
subiektywnej rodzica”. Opisywane rezultaty nie są koń-
cowym efektem terapii, ponieważ ostateczne zmiany po 
całym treningu zachodzą jeszcze w przeciągu 3 do 4 mie-
sięcy od momentu zakończenia drugiego etapu treningu. 

W celu precyzyjnego określenia zmian, jakie mo-
gły zajść u dzieci uczestniczących w treningu Tomatisa, 
w kwestionariuszu uwzględniono cztery sfery rozwoju 
dziecka: sferę językową, społeczną, motoryczną oraz po-

Sfera językowa Sfera społeczna Sfera motoryczna Poziom energii
• lepsza kontrola własnych 
   wypowiedzi
• bogatsze słownictwo
• głoskowanie

• wykonywanie  
   wieloczłonowych poleceń
• lepsza koncentracja uwagi
• większa pewność siebie
• większa śmiałość
• otwarcie na kontakty  
   z innymi
• brak tendencji do 
   wycofywania się
• mniejsza drażliwość
• wyższy poziom motywacji 
   do nauki i pracy

• lepsze poczucie rytmu
• wyraźniejsze pismo
• niemylenie strony prawej 
   z lewą
• lepsza orientacja  
   w przestrzeni

• brak problemów  
   z porannym wstawaniem
• mniejsza męczliwość
• brak nadaktywności
• brak przygnębienia
• mniej nieadekwatnych  
   reakcji emocjonalnych

• poprawa płynności czytania 
   na głos
• poprawa płynności  
   i wyrazistości wypowiedzi
• brak mylenia podobnie 
   brzmiących słów
• dokładniejsze precyzowanie  
  przekazywanych treści
• potrzeba kontaktu  
   werbalnego

Tabela 2. Sfery rozwoju dziecka oraz konkretne umiejętności badane w ramach treningu Tomatisa
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ziom energii, a wśród nich wyróżniono specyficzne kom-
petencje (Tabela 2). 

W każdej z wymienionych sfer zostały dodatkowo wy-
odrębnione zachowania i umiejętności, jakie mogły ulec 
zmianie na skutek odbycia treningu. Rodzice uzupełniający 
formularz zostali poproszeni o ocenę potencjalnych zmian 
u dzieci poprzez wybór następujących określeń: A) „Tak” 
i wskazanie punktu od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza ustąpienie 
problemu, sukces osiągnięty w 100%), B) „Bez zmian” oraz 
C) „Nie dotyczy”. Subiektywna ocena rodziców pozwoliła 
na zaobserwowanie zmian w ogólnym funkcjonowaniu 
dziecka w codziennym życiu, poza warunkami testowymi 
badania.

Wyniki
Poddano szczegółowej analizie oceniane sfery rozwoju 
dziecka, w których na skutek przeprowadzenia trenin-

gu uwagi słuchowej metodą Tomatisa nastąpiły zmiany. 
Analiza ta miała na celu wyszczególnienie umiejętności 
dziecka w zakresach, w których zdaniem rodziców zaszły 
najbardziej zauważalne zmiany. Rycina 1 przedstawia roz-
kład punktowy w poszczególnych kompetencjach i sferach 
rozwoju dziecka.

Na podstawie subiektywnej oceny rodziców wywnio-
skować można, że najsilniejsze zmiany, wiążące się ze 
znacznym ustąpieniem trudności w sferze rozwoju dziec-
ka, dotyczyły lepszej kontroli wypowiedzi oraz lepszej kon-
centracji uwagi (obie po 137 punktów). Badani dostrzegli 
również lepszą płynność i wyrazistość wypowiedzi u dzieci 
(130 punktów). Zdaniem rodziców znacznie zmieniło się 
także słownictwo dzieci, które stało się bogatsze (129 
punktów), a treści zaczęły być przekazywane precyzyjniej 
(127 punktów). Na tym samym, również wysokim pozio-
mie (118 punktów) oceniona została większa pewność 

 

 

Rycina 1. Podsumowanie rozkładu punktowego w poszczególnych kategoriach



Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców

227

siebie oraz wyższy poziom motywacji do nauki i pracy. 
Kolejnymi aspektami, które zdaniem rodziców poprawiły 
się znacząco, były płynność czytania na głos, otwarcie się 
na kontakty z innymi oraz większa śmiałość (wszystkie po 
107 punktów). W sferze społecznej zauważono u uczest-
ników terapii mniejszą drażliwość (105 punktów). Kolejną 
zmianą, która została oceniona taką samą ilością punk-
tów, była zmiana dotycząca głoskowania oraz lepszego 
poczucia rytmu. Nieco mniejszą zmianę zaobserwowali 
rodzice w obszarze potrzeby kontaktu werbalnego oraz 
lepszej orientacji w przestrzeni. Zauważono również, że 
dzieci rzadziej mylą stronę prawą z lewą. Mniej punktów 
rodzice przyznali takim twierdzeniom jak: wykonywanie 
wieloczłonowych poleceń, brak problemów z porannym 
wstawaniem, mylenie podobnie brzmiących słów czy lep-
szy kontakt wzrokowy w rozmowie. Najmniej zauważalne 
zmiany, zdaniem rodziców, miały związek z poziomem 
energii dziecka. Należały do nich mniejsza męczliwość, 
mniejsza liczba nieadekwatnych reakcji emocjonalnych, 

mniejsze przygnębienie czy mniejsza nadaktywność (naj-
mniej punktów – 62).

Ze względu na dużą szczegółowość wskaźników i trud-
ności, jakie mogły wystąpić przy tak precyzyjnej ocenie 
poprawy funkcjonowania dziecka, analizie poddano zmia-
ny wskazywane przez rodziców w całościowych sferach 
rozwoju (tj. językowej, społecznej, motorycznej oraz po-
ziomie energii), bez podziału na poszczególne kompeten-
cje, oraz liczbę rodziców wskazujących na zmiany w danej 
sferze. Największe zmiany zostały zaobserwowane w sfe-
rze językowej i społecznej dziecka (Rycina 2, Tabela 3 
oraz Rycina 3 i Tabela 4). 

Spośród wszystkich badanych aż 60% rodziców wska-
zywało na poprawę w obu tych obszarach. W sferze języ-
kowej 21% rodziców nie zauważyło zmian. Pozostała część 
określiła tę sferę jako niezwiązaną z trudnościami, z jakimi 
przyszło dziecko, lub nie zaznaczyła odpowiedzi. 

W przypadku sfery społecznej 27% rodziców nie zaob-
serwowało zmian, a pozostała część (4 osoby) uznała ten 

 

 

 

 

 

Tabela 3.  Rozkład liczbowy i procentowy subiektywnej oceny poprawy sfery językowej u dziecka

Poprawa Brak poprawy Nie dotyczy Brak odpowiedzi
f 17 6 4 2
% 60 21 14 5

Tabela 4. Rozkład liczbowy i procentowy subiektywnej oceny poprawy sfery społecznej u dziecka

Poprawa Brak poprawy Nie dotyczy Brak odpowiedzi
f 20 9 2 2
% 61 27 7 5

Rycina 2. Wyniki subiektywnej oceny poprawy sfery językowej  
u dziecka
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obszar za niedotyczący problemów dziecka lub wstrzyma-
ła się od odpowiedzi.

Następnie poddano analizie ocenę poprawy sfery mo-
torycznej u dziecka (Rycina 4, Tabela 5). W tym przypad-

ku 52% rodziców zaobserwowało lepsze funkcjonowanie 
dziecka w zakresie poczucia rytmu, orientacji w przestrze-
ni, czytelności pisma oraz rozróżniania strony prawej i le-
wej. Zaledwie 28% rodziców nie zaobserwowało poprawy 

 

 

 

 

Tabela 5. Rozkład liczbowy i procentowy subiektywnej oceny poprawy sfery motorycznej u dziecka

Poprawa Brak poprawy Nie dotyczy Brak odpowiedzi
17 9 5 2
52 28 14 5

Rycina 3. Wyniki subiektywnej oceny poprawy sfery społecznej  
u dziecka

Rycina 4. Wyniki subiektywnej oceny poprawy sfery motorycznej 
u dziecka

Tabela 6. Rozkład liczbowy i procentowy subiektywnej oceny poprawy poziomu energii u dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa Brak poprawy Nie dotyczy Brak odpowiedzi
14 11 4 5
42 32 12 14
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Rycina 5. Wyniki subiektywnej oceny poprawy poziomu energii 
u dziecka

 

 

 

oraz łącznie aż prawie 20% uznało, że ten obszar nie doty-
czy ich dziecka lub wstrzymało się od odpowiedzi.

Na koniec poddano analizie liczbę rodziców zauważa-
jących poprawę poziomu energii u dzieci (Rycina 5, Ta-
bela 6). Tutaj zaobserwowano najmniej zmian. Aż 42% 
rodziców stwierdziło lepsze funkcjonowanie w tych ob-
szarach, a 32% nie dostrzegło zmian. W sumie aż 26% 
badanych nie odnosiło się do wyników, oznaczając, że 
trudności w poziomie energii nie dotyczą dziecka (12%) 
lub nie zaznaczyło odpowiedzi (14%).

Dyskusja wyników
Zaprezentowane dane zostały uzyskane na podstawie 
subiektywnych ocen rodziców, wyniki wskazują więc nie 
tyle na rzeczywistą efektywność terapii, ile na jej postrze-
ganą skuteczność, przez co zaobserwowana poprawa 
może być wynikiem efektu placebo. Kolejnym elementem 
zakłócającym wyniki może być mała liczebność grupy ba-
danej, w której nawet małe zmiany mają odzwierciedlenie 
w wysokich wartościach procentowych. Oceny rodziców 
mogły być również związane z oczekiwaniami dotyczą-
cymi terapii oraz uporczywością niektórych deficytowych 
obszarów, tj. rodzice, którzy mieli nadzieję na uzyskanie 
poprawy w pewnych, ściśle określonych sferach życia, np. 
związanych z nadaktywnością (a tutaj zmiany były naj-
mniej zauważalne), mogli nie zwrócić uwagi na poprawę 
w innych, które w ich odczuciu mogły nie być tak istot-
ne. Rodzice mogli też mieć trudność w odniesieniu się do 
niektórych elementów; prawdopodobnie nie mieliby z tym 
problemu specjaliści. Dotyczy to np. głoskowania (rodzice 

mogą nie kontrolować postępów dziecka w tym zakresie), 
niemylenia podobnych słów, braku tendencji do wycofy-
wania się (rodzice mogą nie mieć okazji obserwacji dziecka 
wśród rówieśników, taki wskaźnik czasami lepiej mogą 
ocenić nauczyciele) oraz innych elementów, które zostały 
poddane ocenie, a które mogą stanowić problem w zro-
zumieniu lub fachowej ocenie. Mylące również mogły być 
kategoryczne stwierdzenia, jak np. „brak nadaktywności” 
oraz „brak męczliwości” – ustosunkowanie się do tych za-
gadnień mogło powodować opór. Problem z odniesieniem 
się do wybranych kwestii może odzwierciedlać się w naj-
niższych wynikach punktowych. 

Wnioski
Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania oce-
ny subiektywnej rodzica, można stwierdzić, iż u znacznej 
większości dzieci nastąpiły pozytywne zmiany w rozwoju 
na skutek przeprowadzonego treningu uwagi słuchowej 
metodą Tomatisa. Zdaniem rodziców najbardziej zauwa-
żalne zmiany u ich dzieci zaszły w sferach językowej oraz 
społecznej. Te dwie sfery rozwoju dziecka zostały ocenio-
ne najwyżej, a u części dzieci problemy związane z funk-
cjonowaniem w tych sferach całkowicie ustąpiły. Nieco 
mniej spektakularne, aczkolwiek zauważalne zmiany ro-
dzice obserwowali w sferze motorycznej oraz poziomie 
energii dziecka. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa 
wpływa zatem na ogólne wsparcie rozwoju dziecka, roz-
wój możliwości intelektualnych, rozwój komunikacji, słu-
chanie ze zrozumieniem, zwiększenie zasobu słownictwa, 
płynności wypowiedzi oraz elokwencji. Większość dzieci 
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stała się bardziej śmiała i chętna do kontaktów z innymi. 
Możliwe, że poprawa funkcjonowania w jednym obszarze 
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Introduction. chronic gastric and duodenal ulcer disease remains the most common chronic disease of the alimentary tract. helicobacter pylori infection, non-steroid an-
ti-inflammatory agents’ administration, stress, smoking or alcohol are numbered among risk factors of the disease. 
Aim. the aim of the research was an attempt to answer the question: is there a demand for health education among patients with chronic gastric and duodenal ulcer di-
sease and if so, what range of operation does it concern?
Material and methods. the research was conducted among patients with chronic gastric and duodenal ulcer disease. the examined group consisted of 140 women and 
140 men of various age. in the research the knowledge of patients concerning: risk factors, disease complications, diet rules, ability to cope with stress, avoiding stimulants 
and desire to deepen knowledge concerning chronic peptic ulcer disease, was taken into consideration. the main research instrument was self-made questionnaire. 
Results. the results of the research demonstrated relatively good knowledge of questioned persons on the subject of chronic peptic ulcer disease. however, in some 
aspects there is a necessity to complete educational actions in the field of: disease complications, stress coping, avoiding stimulants and most of all taking the responsibi-
lity for one’s health. differences between the knowledge of healthy life style and actual pro healthy behaviour were observed. respondents evaluated their knowledge as 
sufficient for living with the disease nonetheless, they wished to deepen knowledge concerning chronic peptic ulcer disease.

Keywords: chronic gastric and duodenal ulcer diseases, education.

StreSzczenie
Wstęp. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy należy do najczęstszych schorzeń przewodu pokarmowego. do czynników ryzyka choroby zalicza się przede wszyst-
kim zakażenie helicobacter pylori, przyjmowanie niesterydowych środków przeciwzapalnych, stres, palenie tytoniu czy też alkohol. 
Cel. celem podjętych badań była próba odpowiedzi na pytanie: czy wśród osób dotkniętych chorobą wrzodową istnieje zapotrzebowanie na edukację zdrowotną, a je-
żeli istnieje, to jakiego zakresu działań dotyczy?
Materiał i metody. Badania przeprowadzone zostały wśród pacjentów chorujących na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. grupa badawcza liczyła 140 kobiet 
i 140 mężczyzn w różnych grupach wiekowych. W pracy wzięto pod uwagę wiedzę pacjentów dotyczącą: czynników ryzyka, powikłań choroby, zasad odżywiania, umie-
jętności radzenia sobie ze stresem, unikania używek, jak również chęci pogłębienia wiedzy dotyczącej choroby wrzodowej. Podstawowym narzędziem badawczym w tej 
pracy był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. Wyniki badań wykazały stosunkowo wysoką wiedzę ankietowanych na temat choroby wrzodowej. aczkolwiek w niektórych aspektach konieczne jest uzupeł-
nienie działań edukacyjnych w zakresie: powikłań choroby, walki ze stresem, unikania używek, a przede wszystkim brania odpowiedzialności za własne zdrowie. zaobser-
wowano różnicę pomiędzy posiadaną wiedzą pacjentów na temat zdrowego stylu życia a faktycznym zachowaniem prozdrowotnym. respondenci ocenili dotychczasową 
wiedzę jako wystarczającą do życia z chorobą, pomimo tego wyrażali chęć pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej choroby wrzodowej.

Słowa kluczowe: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, edukacja.

Introduction
Over recent years an alarming increase in the occurrence 
of peptic ulcer and duodenum ulcer among both men and 
women can be observed. The present times can be cha-
racterized by a remarkable acceleration of the pace of life, 
natural habitat pollution, stress related to socio-economi-
cal factors, workaholism, inadequate nutrition and the use 
of drugs and stimulants. All mentioned factors affect the 

number of occurrence of chronic diseases, including peptic 
ulcer and duodenum ulcer. 

Peptic ulcer disease is a systemic illness that belongs to 
the most common diseases of gastrointestinal tract. It is 
a chronic disease characterized by frequent relapses and 
exacerbations [1].

The prevalence of the disease in various countries is 
estimated to be from 5% to 10% of the adult population, 
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and in Poland, according to CSO (GUS) data, the indicator 
is approximately at the level of 6.2%. Among employees 
of industrial facilities this figure is 7%, while in the rural 
areas 5.3%. On a basis of statistical data it can be noted 
that peptic ulcer and duodenum ulcer are more frequent 
among men. The disease can appear at no particular age. 
Nevertheless, it affects primarily young people in the pro-
duction period. The highest percentage of occurrence of 
the disease can be observed among people in the age gro-
up between 20 and 50 years old [1, 2]. 

Peptic ulcer is a very serious problem not only from 
medical, but also from social point of view since it results 
in significant disturbance in the functioning of a person at 
the professional and psycho-sociological level. 

A disease process consists of several factors. Helico-
bacter pylori infection, smoking, excessive consumption 
of alcohol, stress, insufficient nutrition, as well as taking 
non-steroidal non-inflammatory drugs are the most rele-
vant factors. 

Sometimes people act as if their health was of no value 
for them. They often take actions which lead to the emer-
gence of the disease or which prolong its duration. Every 
man is responsible for his own health because the way we 
live, how we cope with stressful situations, how we rest 
and nourish affects our health. Therefore, it is necessary 
to inform people what is harmful for them, how they can 
avoid inimical factors, and how to deal with them.

Thus, the task of the peptic ulcer education will be 
to provide information related to factors influencing the 
formation of ulcers, general principles of nutrition, the 
knowledge of possible complications, pharmacological 
treatment, the recommended lifestyle, a possibility to cope 
with pain and prevention of disease relapses, but mostly, 
to develop responsibility for one’s health. 

Properly conducted educational activities will enhance 
the prevention of disease relapses, help to alleviate distur-
bing symptoms and teach people how to “live” with the 
disease.

The aim of the study was to identify the need for edu-
cation of patients with dysfunctions of gastrointestinal 
tract as well as to assess whether the scope of expressed 
need for information corresponds with the actually exi-
sting lack of knowledge among respondents. 

 
Material and methods
In order to answer the above questions and to assess the 
level of knowledge and behaviors affecting the course of 
peptic ulcer and duodenum ulcer disease among patients, 
a questionnaire survey among 280 people has been con-
ducted. 

The primary research tool was a questionnaire prepa-
red by the author consisting of 3 parts. I part – a certificate, 
included socio-demographical data of respondents (age, 
gender), II part included questions related to the disease, 
its duration and the occurrence of disease symptoms. III 
part included questions devoted to the knowledge of re-
spondents and the need for education. The survey was 
preceded by a preliminary interview that aimed to obtain 
an approval to take part in the study. The rules of answe-
ring the questions included in the questionnaire were also 
explained. Respondents were informed about the anony-
mity of the research and that the results would be used 
only for scientific purposes. 

Results
The study included a total number of 280 participants (140 
women and 140 men, aged between 50 and 75 years old, 
the average age was 59.8 years), with diagnosed peptic 
ulcer and duodenum ulcer disease. The duration time of 
the disease among respondents ranged from 2.5 year to 10 
years and more. Both inhabitants of the city (56.8%) and 
of rural areas (43.2%) took part in the survey (Table 1).  
A vast majority of respondents was of high-school, vo-
cational and primary school education – 63.6%, and only 
36.4% was of higher education (Table 2). The largest gro-
up was represented by pensioners – 41.4%. The characte-
ristics of the studied group has been presented in Table 3. 

Marital status of the respondents . Among the largest 
group of respondents 192 (68.6%) were persons being 
married. The least people – 26 (9.3%) were unmarried.  
A significant percentage of respondents 22.1% remained 
single because of the death of one spouse (Table 4).

Analyzing the professional activity of the respon-
dents demonstrated that less than half – 116 (41.4%) of 
all respondents received retire or disability pension. Almost 
every fourth person, circled box – intellectual work, and 
the remaining 35% of respondents considered their work 
as a physical (Table 5).

More than a half of respondents (67.1%), evaluated so 
far obtained knowledge as sufficient to deal with the di-
sease. Women prevailed in this group – 115 – 82.1%, men 
accounted for 52.1%. Taking all respondents into conside-
ration, a significant percentage evaluated their knowledge 
as insufficient – 22.5%. The largest group among them 
were men. Self-evaluation of knowledge among women 
was considerably higher since only 15.8% felt dissatisfac-
tion with their knowledge. The remaining 10.4% of re-
spondents was not able to evaluate their knowledge rela-
ted to the disease. For the question about the necessity of 
endoscopy most of respondents (81.25%) answered po-
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Table 1. Place of residence of respondents

Place of residence
Males Women Together

N % N % N %
A city to 20 000 inhabitants 65 46.2 77 55.0 142 50.7
A city with more than 20 000 
inhabitants 11 7.9 6 4.2 17 6.1

Rural areas 64 45.7 57 40.7 121 43.2
Together 140 100 140 100.0 280 100.0

Table 2. Education level

Education level
Males Women Together

N % N % N %
Basic 37 26.4 29 20.7 66 23.6
Basic profession 48 34.3 23 16.4 71 25.4
Secondary 20 14.3 21 15.0 41 14.6
Higher 35 25.0 67 47.9 102 36.4
Together 140 100 140 100.0 280 100.0

Table 3. Age of examined patients

Ages (years)
Males Women Together

N % N % N %
50–55 33 23.6 53 37.8 86 30.8
56–60 31 22.1 25 17.9 56 20.0
61–65 26 18.6 32 22.9 58 20.7
66–70 34 24.3 16 11.4 50 17.8
71–75 16 11.4 14 10.0 30 10.7

Table 4. Civil status

Indications
Males Women Together

N % N % N %
Married 91 65.0 101 72.1 192 68.6
Single 11 7.9 15 10.8 26 9.3
Widower/
Widow 38 27.1 24 17.1 62 22.1

Together 140 100.0 140 100.0 280 100.0

Table 5. Professional activity

Knowledge
Males Women Together

N % N % N %
Physical work 75 53.5 23 16.4 98 35.0
Intellectual work 11 7.9 55 39.3 66 23.6
Pension 54 38.6 62 44.3 116 41.4
Together 140 100.0 140 100.0 280 100.0
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sitively, including 43.75% who stated that it is “absolutely 
necessary”. The same number of respondents – 43.75% 
stated that it is “rather necessary”. Only 3.75% answered 
that it is “rather not necessary”. Remaining respondents 
(8.25%), did not have an opinion about the necessity of 
this examination. Authors were interested if patients are 
able to point out the factors responsible for development 
of peptic ulcer disease. From the conducted study and its 
analysis it can be concluded that most of respondents can 
enumerate a few risk factors of peptic ulcer disease. Most 
often mentioned are: stress (65%), bad nutrition (62.5%), 
smoking (60%). Few respondents (13.75%) mentioned ta-
king non-steroidal anti-inflammatory drugs as a risk factor. 
A similar percentage (15%), pointed for Helicobacter pylori 
bacteria. The fact that 16.25% did not know any risk fac-
tors is very disturbing. 

In the opinion of 43.75%, of respondents, stress was 
the most frequent cause of increasing the symptoms of 
peptic ulcer disease. Among other causes that result in 
complaints, respondents most often mentioned improper 
nutrition – according to 41.25%, including one in four men 
and one in three women. “Bad nutrition” was understood 
as food difficult to digest, cold meals, consumed at diffe-
rent and irregular hours, eaten in a hurry. A following re-
ason mentioned by 16.8 % of respondents was the use of 
stimulants: coffee, alcohol, cigarettes. Men constituted the 
majority in this group, whereas women were in minority. 
The following cause, according to respondents (23.75%), 
was an irregular intake of anti-ulcer drugs. In this respect 
answers of men and women were similar (W – 22.5%,  
M – 25%) (Table 6). The surprising fact is that 65% of re-
spondents indicated that heavy physical work reduces the 
pain associated with the disease. The remaining 35 % of 
people found the following hard physical work as the cau-
se of intensification of symptoms (Table 5). 

The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs as  
a factor in the escalating problems indicated only 7.5 % of 
respondents. In the group of men as much as 5 % were 
unable to identify any factors that cause discomfort asso-
ciated with peptic ulcer disease (Table 6).

A proper and skilful dealing with stress, according to 
35% of respondents, had the greatest impact on reduc-
tion of symptoms associated with peptic ulcer disease. 
In the group of women 41.4% was of this opinion and in 
the group of men – 28.6%. When patients were asked to 
assess the impact of stress on the course of peptic ulcer 
disease, the largest percentage – 91.25% of patients, was 
able to notice the negative effects of stress. In this group, 
a definitely negative effects of stress was noticed by 67.5% 
of women compared to relatively small number of men – 

35%. Rather negative opinions on stress were presented 
mostly by men – 52.5%, compared to women – 27.5%. Ac-
cording to 5% of respondents, stress does not play a rele-
vant role in the course of peptic ulcer disease, while 3.75% 
did not have a particular opinion on that subject. Another 
important factor, according to 28.2% of respondents, was  
a regular intake of medicines. A proper nutrition has a signi-
ficant impact on the reduction of symptoms of the disease 
for 23.2% of respondents. More of these answers were 
marked by women rather than men. As stated by 16.8% of 
participants, avoiding any stimulants has a relieving effect 
on the symptoms of the disease. Women represented sli-
ghtly smaller group – 15% in comparison to men – 18.6%. 
Moreover, for 13.6% of all respondents unconventional 
treatment methods influenced the reduction of symptoms 
of the disease (Table 6).

For the question about the knowledge of applied drugs 
a majority of respondents (55%), stated that they remem-
ber the names of pharmacological agents and is slightly 
familiar with their action. In this group, a majority was 
constituted by women – 72.5%, whereas men constituted 
37.5%. The same percentage of men – 37.5%, was able to 
name only some of medicines they used (Table 7). 

The authors were also interested in nutrition habits of 
patients and in the way they prepared their meals. A vast 
majority of respondents (66.25%), preferred fried, smoked 
and baked food. In this group men were in majority (80%), 
there were significantly less women (52.5%). Other people 
preferred boiled, stewed, baked in parchment paper me-
als. 47.5% of women answered in that way compared to 
20% of men. The analysis of the data shows that most of 
respondents was familiar with meals that were allowed in 
peptic ulcer and duodenum ulcer disease diet, and which 
meals should be avoided (Table 8). 

From the data presented in table 9 it can be concluded 
that after a diagnosed peptic ulcer and duodenum ulcer 
disease a majority of respondents (57.5%) did not change 
the current diet. In this group men constituted 70%, and 
women 45%. Remaining participants (42%) have changed 
their eating habits. In this group women were in majority 
(55%), compared to men (30%). 

Table 10 indicates that most of respondents provided 
at least a few sources of obtaining information about pep-
tic ulcer disease, and 63.2% of participants got the know-
ledge from a doctor. A fact that for 8.9% of respondents 
self-observation and personal experience were another 
sources of information is considerably surprising. More 
than a half of patients gained their knowledge about the 
disease from conversations with a nurse. Widely availa-
ble literature was the source of information for 17.1% of 
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Table 6. Knowledge on factors decreasing pain

Answers
Males Women Together

N % N % N %
Dealing with stress 40 28.6 58 41.4 98 35
Proper nutrition 19 13.6 46 32.9 65 23.2
Regular intake of drugs 29 20.7 30 21.4 79 28.2
Moderate physical activity 20 14.3 12 8.6 32 11.4
Avoidance of stimulants 26 18.6 21 15.0 47 16.8
Unconventional treatment 
methods 20 14.3 18 12.9 38 13.6

Non-steroidal anti-
inflammatory drugs 126 90.0 134 95.7 260 92.8

Other 1 0.7 2 1.4 3 1.1
Results do not sum up to 100% since more than one answer has been marked

Table 7. Shortage of knowledge

A lack of knowledge  
in terms of

Males Women Together
N % N % N %

Causes of a disease 38 27.1 36 25.7 74 17.5
Proper nutrition principles 61 43.6 31 22.1 92 33.7
Prevention of possible complications 71 57.9 50,7 36.4 122 33.7
A proper lifestyle 15 10.7 15 10.7 30 21.4
Pharmacotherapy 11 7.9 9 6.4 20 14.3
A possibility to fight the pain 35 25.0 27 19.3 62 44.3
Prevention of relapses of a disease 24 17.1 23 16.4 47 33.6
I’m not interested in it 9 6.4 4 2.9 13 9.3

Results do not sum up to 100% since more than one answer has been marked

Table 8. Way of preparing meal

Meal preparation
Males Women Together

N % N % N %
Fried, roasted, smoked 112 80.0 73 52.1 185 66.4
Boiled, stewed, baked 28 20.0 67 47.9 95 33.6

Table 9. Change  of diet caused by the disease

Answers
Males Women Together

N % N % N %
Yes 42 30.0 77 55.0 119 42.5
No 98 70.0 63 45.0 161 57.5
Together 140 100.0 140 100.0 280 100.0

Table 10. Sources of information concerning the disease

Sources of information
Males Women Together

N % N % N %
Widely available literature 14 10.0 34 24.3 48    17.1
TV programs 16 11.4 16 11.4 32 11.4
Doctor 83 59.3 94 67.1 177 63.2
Nurse 58 41.4 72 51.4 155 55.4
Other people with a disease 6 4.3 12 8.6 18 6.0
Self-observation 11 7.9 14 10.0 25 8.9
Family members - - 1 9.7 1 0.7
I don’t look for any information 12 8.6 1 0.7 3 1.1

Results do not sum up to 100% since more than one answer has been marked
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respondents. Another information sources for 11.4% of 
patients were TV programs related to medical subjects.  
3 people from all respondents did not use any accessible 
sources of information about the disease. 

83.7% of respondents confirmed that they would like 
to be provided with more information about peptic ulcer 
disease, while remaining participants (16.3%), did not 
exhibit such interest (22.5% of men and 10% of women). 
The highest percentage of participants (43.6%), wanted 
to expand their knowledge about the disease in the area 
of possible complications prevention. The knowledge re-
lated to the nutrition and preferable diets would like to 
deepen 32.9% of respondents. Slightly less respondents, 
respectively 22.1% and 21.4%, would like to gain more 
information on how to deal with the pain and a proper 
lifestyle (Table 7). 

Discussion 
The purpose of health education is to create proper attitu-
des towards health and to provide knowledge necessary to 
maintain this health. The quality of patient care and self-
care of patients depends mainly on the level of knowledge 
possessed and represented by medical staff. The knowled-
ge transferred to patients helps to create healthy behaviors 
and to eliminate destructive behaviors. 

According to scientists, the main factor that enhances 
the development of ulcers is Helicobacter pylori bacteria 
which occurs in a majority of patients suffering from pep-
tic ulcer and duodenum ulcer disease. It produces several 
factors that are toxic to mucous membrane ant its pro-
tective barrier. As the infection prolongs, an inflammation 
develops, it results in erosions, and consequently ulcers ap-
pear. An important role of Helicobacter pylori in the patho-
genesis of peptic ulcer disease is indispu Table. However, it 
should be also noted that peptic ulcers may appear among 
people not infected by the bacteria, it might likewise hap-
pen that ulcers will never develop and appear among in-
fected people [1–3, 11–16].

According to numerous authors, non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs), are the second after Heli-
cobacter pylori most common factor causing ulcer disease. 
These ulcers frequently do not result in clinical symptoms, 
thus among nearly 60% of people only complications are 
considered as the first sign of the damage of gastrointe-
stinal tract. S. Rosenstock and others in their work [17], 
presented the results of their survey conducted on a group 
of patients between 1982–1994; they indicated that for 
the main risk factors resulting in peptic ulcer disease we 
can include: Helicobacter pylori infection (odds ratio 4.3), 
smoking (odds ratio 12.7), an excessive intake of alcohol 

(odds ratio 2.4) and the use of weak tranquilizers (odds 
ratio 3.0). On the other hand, according to the authors, the 
use of non-steroidal anti-inflammatory drugs does not in-
creases the risk of the disease (odds ratio 0.4). Moreover, 
a protective effect of physical activities and consumption 
of small amounts of wine or beer has been proved. These 
factors increase protection against peptic ulcer disease. 

Opinions related to other risk factors as stress, strong 
coffee, tea are divided and much less attention is paid to 
them [4, 5].

The most controversial factor that appeared in the 
study is smoking. As stated by several people who took 
part in the study, smoking was one of the most frequen-
tly mentioned factors that enhance the development of 
ulcers. Some people argue that smoking has no influence 
on the occurrence of peptic ulcer disease, however, there 
are researchers who represent a completely different opi-
nion [1, 6].

According to a vast majority of respondents, the most 
relevant factor that predisposes the formation of peptic 
ulcer disease and triggers the pain is stress. Nonetheless, in 
the medical literature opinions on the importance of stress 
are divided. Some of the authors presented the relation-
ship between overstimulation of the central nervous sys-
tem and the creation of ulcers. It has been observed that 
people characterized by a personality model type A, it me-
ans people highly ambitious in terms of professional and 
material issues, with a tendency to be competitive, living in 
a rush, willing to work in spite of fatigue, who tend to react 
aggressively, are more prone to suffer from peptic ulcer di-
sease in comparison to people with opposite traits. Thus, 
it can be assumed that with personality type A are a risk 
factor for peptic ulcer disease. It has been widely accepted 
that the etiology of peptic ulcer disease is multi-factorial. 
The data on the impact of individual risk factor are rare. 
In the study [17], it has been proved that among Danish 
adults physical activity helps to protect against peptic ulcer 
disease in people infected by H pylori. 

On the other hand, a group of Taiwanese scientists as-
sessed the risk of osteoporosis in patients suffering from 
peptic ulcer disease, using Cox proportional hazards mo-
del. The study was conducted on a group of 27.132 par-
ticipants aged between 18–70 years old. Osteoporosis 
was diagnosed in 9.35% of respondents with peptic ulcer 
disease, whereas in a group without peptic ulcer disease 
in 8.33%. A relationship between peptic ulcer disease and 
the risk of osteoporosis has been indicated [18].

In addition, the occurrence of stress ulcer in patients 
who experienced severe mental traumas, accidents, burns, 
immobilizations has been observed. However, stress as 
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factor responsible for the development of duodenum 
ulcer has not been proved. It plays an important role in the 
development of the disease since it worsens it’s course, 
nevertheless, by several researchers it is not considered as  
a factor that directly causes the occurrence of ulcer [1, 7].

From the conducted self-study it can be concluded that 
numerous respondents indicated an improper nutrition as 
a following risk factor for peptic ulcer disease. Food hard 
to digest, alcohol, strong coffee cause dyspeptic symptoms 
and are considered to be factors modifying the course of 
the disease. It has not, however, been proved that irratio-
nal nutrition is a causative and direct factor resulting in  
a creation of ulcer disease. Previously, there were impor-
tant views on the dietary treatment but now it is believed 
that diet has only a supporting effect on pharmacological 
treatment. Some authors point out that nowadays diet has 
no significant value on the level of pharmacotherapy, and 
the use of modern drugs allows patients to eat everything. 
Nonetheless, there are meals that increase or decrease the 
level of stomach juice production and drugs are prescribed 
for only particular period of time, not for an entire life. It 
is believed, however, that people cannot be left in a false 
belief that diet or stimulants have no impact on the dise-
ase because patients themselves report pains after dietary 
mistakes and errors. 

Since the detection of H pylori bacteria there is a ten-
dency to pay less attention to other risk factors. Although 
Helicobacter pylori is the most relevant factor, it is not the 
only one. Remaining risk factors as: stress, non-steroidal 
anti-inflammatory drugs, alcohol, cigarettes, coffee, im-
proper nutrition are very important because they can sim-
ply be avoided and eliminated [9–16].

It is commonly known that one of possible ways of ra-
ising the health awareness is education devoted to health 
issues. Health education among patients suffering from 
peptic ulcer disease is extremely desirable since it affects 
mainly young people in the working age. Every disease is 
connected with physical, mental and social disturbances. 

In the present paper the knowledge of patients related 
to risk factors, complications of the disease, the principles 
of nutrition, the ability to deal with stress, avoidance of 
stimulants, as well as a desire to gain information about 
peptic ulcer disease has been taken into account. 

Presented and discussed studies suggest that know-
ledge of patients in terms of peptic ulcer disease is rela-
tively large. In some aspects, however, it is necessary to 
supplement educational activities, especially devoted to 
complications of the disease, stress management, avo-
iding stimulants, but mainly in developing a responsibility 
for one’s own health. 

Most of respondents was familiar with the rules of 
peptic ulcer disease diet, and yet they did not apply it. Simi-
larly, nearly all patients were aware of the negative impact 
of stimulants, however, some of them used them. A fact 
that despite a broad knowledge on the subject of peptic 
ulcer disease most patients expressed a desire to deepen it 
seems to be encouraging. 

Health education should be fundamental at work of 
medical staff and be an integral part the healthcare of pa-
tients suffering from peptic ulcer disease. 

It is especially important for the nursing staff, as for 
people who spend a lot of time with patients, observe 
them and recognize their needs. An identification of pa-
tients’ needs, including educational needs, is one of the 
most important tasks of medical staff. The effect of edu-
cational process depends on the staff itself since they are 
responsible for all particular phases of it (diagnosis, plan-
ning, realization, evaluation). Appropriately selected me-
thods, means, as well as the way of delivering the infor-
mation play a significant role in this process. The results of 
education depend on the commitment of recipients, their 
level of knowledge, an attitude to acquire the knowledge 
and motivation to do so [7].

Frequently it can be observed that people who live in 
favorable conditions, who possess an adequate level of 
knowledge display various destructive unhealthy beha-
viors. Very often they appreciate the value of health when 
they experience the disease, suffering, and even life-thre-
atening situations. It should be noted that widely under-
stood health education would be more beneficial than an 
expensive treatment, especially when it comes to people 
of working age. 

To sum up, the results of the study showed a relatively 
high level of knowledge of respondents concerning the is-
sue of peptic ulcer disease. Nevertheless, in some aspects 
it seems to be necessary to supplement the educational 
activities in the following areas: complications of the dise-
ase, stress management, avoiding stimulants and primarily 
in terms of taking responsibility for one’s own health. A dif-
ference between the level of knowledge of patients about 
the rules of healthy lifestyles and an actual following of 
these rules has been observed. Respondents assessed their 
current knowledge as sufficient to live effectively with the 
disease, nonetheless, their expressed a desire to deepen 
their knowledge related to peptic ulcer disease. 

Conclusions
1. Most of respondents was able to name at least one 

factor that has a negative impact on the course of pep-
tic ulcer disease
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2. A vast majority of participants possessed a sufficient 
knowledge about the symptoms of peptic ulcer dise-
ase

3. Further education in terms of complications of the di-
sease and their prevention is necessary

4. Patients should be taught to take responsibility for their 
own healthy behaviors.
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StreSzczenie
Wstęp. nadciśnienie tętnicze jest przewlekłym schorzeniem układu krążenia; spowodowane jest w głównej mierze nieprawidłowym stylem życia. częstość nadciśnienia 
tętniczego wzrasta wraz z wiekiem. 
Cel. określenie zależności pomiędzy poczuciem własnej skuteczności a umiejscowieniem kontroli zdrowia, jako wyznacznika w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 95 osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego, będących pod stałą opieką w gminnej Przychodni w Bukowcu 
(województwo kujawsko-pomorskie); wykorzystano Skalę uogólnionej Własnej Skuteczności (gSeS) i Wielowymiarową Skalę umiejscowienia Kontroli zdrowia (mhlc-B) 
w adaptacji juczyńskiego.
Wyniki. Pacjenci chorujący na nadciśnienie tętnicze nieznacznie różnią się od siebie poczuciem własnej skuteczności oraz rodzajem umiejscowienia kontroli zdrowia. naj-
wyższy wynik wewnętrznego wymiaru kontroli zdrowia odnotowano w grupie o wysokich wynikach poczucia własnej skuteczności. znaczna część chorych charakteryzu-
je się wysokim poczuciem własnej skuteczności i tym samym wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia, co świadczy o dużej świadomości zdrowotnej pacjentów 
i poczuciu, że sami są w stanie poradzić sobie w wielu trudnych sytuacjach. 
Wnioski. na podstawie uzyskanych wyników badań trafnie można rozpoznać potrzeby zdrowotne tej grupy osób. W konsekwencji zostaną stworzone celowane progra-
my psychoedukacyjne, które przyczynią się do radykalnej zmiany stylu życia, doprowadzając do oczekiwanej poprawy stanu zdrowia.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, poczucie własnej skuteczności, umiejscowienie kontroli zdrowia.

aBStract
Introduction. hypertension is a chronic disease of the circulatory system, caused by improper lifestyle. its frequency increases with age.
Aim. determination of the effect between the sense of self-efficacy and locus of health control as a determinant in maintaining optimal health.
Material and methods. the study was conducted in a group of 95 people diagnosed with high blood pressure, which are under constant care in the municipal clinic in Bu-
kowiec (Kujawsko-Pomorskie), using the generalized Self efficacy Scale (gSeS) and multidimensional health locus of control Scale (mhlc-B) by zygfryd juczyński .
Results. Patients suffering from hypertension are slightly different from each other in a sense of self-efficacy and the type of locus of health control. the patients with a hi-
gher sense of self-efficacy practice the best results in health checkups. a significant portion of patients is characterized by a high sense of self-efficacy and the internal lo-
cus of health control, which indicates high awareness of the health of patients and the feeling that they are able to cope with many difficult situations.
Conclusions. Based on the results of the tests, it is possible to identify the health needs of this group of people. consequently, this will result in targeted psychoeducatio-
nal programms, which will contribute to a radical change in lifestyle, leading to the expected health improvement. 

Keywords: hypertension, self-efficacy, health locus of control.

Wstęp
Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem przewlekłym, 
w dużej mierze uwarunkowanym nieprawidłowym stylem 
życia. Istotne jest, aby pacjent w momencie zdiagnozowa-
nia choroby stosował się do wskazówek terapeutycznych 
oraz przyjął odpowiednie zachowania zdrowotne. To, 
czy będzie przestrzegał zaleceń, zależy od jego własne-
go przekonania o umiejscowieniu kontroli zdrowia oraz 
poczucia własnej skuteczności. Pacjenci prezentujący 
wewnętrzny wymiar kontroli zdrowia uważają, że odpo-
wiedzialność za swoje zdrowie mają tylko oni. Cechujący 

się zewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia odpo-
wiedzialnością za stan swojego zdrowia obarczają czynni-
ki zewnętrzne, w tym personel medyczny. Trzecia grupa 
pacjentów uważa, że to przypadek odgrywa kluczową 
rolę w ich stanie zdrowia. Poczucie własnej skuteczności 
to siła przekonania, iż jest się w stanie zrealizować okre-
ślone działanie lub osiągnąć wyznaczone sobie cele [1]. 
Im silniejsze poczucie własnej skuteczności oraz związane 
z nim oczekiwanie, tym większe przekonanie o możliwości 
osiągnięcia przez pacjenta dobrych wyników [1]. Wysokie 
poczucie własnej skuteczności zmniejsza lęki i zahamowa-



240

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (48) 2016

nia związane z działaniem. Im silniejsze jest oczekiwanie 
własnej skuteczności, tym większa wytrwałość w dążeniu 
do celu, nawet w obliczu przeszkód. Wysiłek wkładany 
w działanie jest większy, gdy ma się przekonanie, że po-
trafi się osiągnąć cel [1]. Zarówno umiejscowienie kontroli 
zdrowia, jak i poczucie własnej skuteczności są głównymi 
determinantami zachowań zdrowotnych [2]. Celem pracy 
było określenie zależności pomiędzy poczuciem własnej 
skuteczności a umiejscowieniem kontroli zdrowia, jako 
wyznacznika w utrzymaniu optymalnego stanu zdrowia. 
Zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi są przyczyną wielu 
problemów w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ogra-
niczają możliwości realizacji założonych celów życiowych 
oraz powodują utratę wielu form aktywności życiowej.

Materiał i metody badawcze
Zaprezentowane badania stanowią wycinek szerszego 
projektu analizującego jakość życia osób z rozpoznaniem 
schorzeń przewlekłych. Badania przeprowadzono w okre-
sie od maja 2015 do maja 2016 roku w grupie 95 osób 
z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego, będących pod 
stałą opieką Gminnej Przychodni Bukowiec (wojewódz-
two kujawsko-pomorskie). Na przeprowadzenie badań 
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Collegium Medicum 
w Bydgoszczy (KB/271/2015). Wykluczono chorych psy-
chicznie oraz osoby z cechami demencji. W przeprowa-
dzonych badaniach wykorzystano Wielowymiarową Skalę 
Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC-B) autorstwa 
Wallston i De Vellis, Skalę Uogólnionej Własnej Skutecz-
ności (GSES) autorstwa Schwarzer, Jerusalem, obie skale 
w adaptacji Juczyńskiego [3], oraz ankietę konstrukcji wła-
snej odnoszącą się do różnych aspektów naszego życia 
(dane demograficzne i związane ze schorzeniem). 

Skala MHLC-B zawiera 18 stwierdzeń i ujmuje przeko-
nania dotyczące zgeneralizowanych oczekiwań w trzech 
wymiarach umiejscowienia kontroli zdrowia: wewnętrzne 
(W) – kontrola nad własnym zdrowiem zależy ode mnie; 
wpływ innych (I) – własne zdrowie jest wynikiem oddzia-
ływania innych, zwłaszcza personelu medycznego; przy-
padek (P) – o stanie zdrowia decyduje przypadek czy inne 
czynniki zewnętrzne. Badany wyraża swój stosunek do 
przedstawionych stwierdzeń na 6-stopniowej skali. Zakres 
wyników dla każdej ze skal obejmuje przedział od 6 do 36 
punktów. Im wyższy wynik, tym silniejsze przekonanie, że 
dany czynnik ma wpływ na stan zdrowia [3]. 

GSES zawiera 10 stwierdzeń opisujących radzenie so-
bie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Postrzeganie 
własnej skuteczności może być wyznacznikiem zamiarów 
w obszarze zdrowia i nie tylko. Im większe poczucie wła-
snej skuteczności, tym wyższe cele stawiają sobie ludzie 

i bardziej angażują się w to, co robią, mimo przeciwności 
losu. Suma punktów od 10 do 40 jest ogólną miarą stopnia 
własnej skuteczności. Im wyższy wynik, tym większe po-
czucie własnej skuteczności [3]. 

Do opisu zmiennych wykorzystano statystyki opisowe 
(średnia arytmetyczna, minimum, maksimum, odchylenie 
standardowe) oraz rozkłady zmiennych. Badanie związ-
ków przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji 
Spearmana. Za istotne statystycznie przyjęto wartości te-
stu spełniające warunek, że p < 0,05. Analizy wykonano 
za pomocą pakietu statystycznego STATISTICA 10.0 

Wyniki badań
Analiza danych pokazuje, że średnia wieku respondentów 
wynosiła niespełna 58 lat, przeważały kobiety (68,4%), 
większość miała wykształcenie średnie (40,0%) i zawo-
dowe (32,0%), pozostawała w związkach małżeńskich 
(67,4%), posiadała potomstwo (84,2%) i mieszkała na 
wsi (67,4%). Z pracy zawodowej utrzymywało się 48,6%, 
z emerytury – 20,0%, a z renty – 19,0%. Większość osób 
chorowała poniżej 5 lat (35,8%). Średnia wartość BMI ba-
danych wyniosła 27,36 punktu – nadwaga (42,1%), co 5. 
regularnie uprawiał sport (22,1%), 76,8% nie paliło tyto-
niu, 83,2% przestrzegało zaleceń terapeutycznych.

Ze wszystkich wymiarów umiejscowienia kontroli zdro-
wia (Tabela 1) najwyższe wartości punktowe otrzymano 
w wymiarze kontroli wewnętrznej (25,43 punktu), najniższe 
– w wymiarze przypadku (21,98 punktu). Największą liczbę 
wyników wysokich otrzymano w wymiarze wpływu innych 
(58,9%), najmniejszą – w wymiarze wewnętrznym (49,5%). 

Podjęto próbę ustalenia, czy umiejscowienie kontroli 
zdrowia, a w dalszej kolejności poczucie własnej skutecz-
ności zróżnicowane są poprzez zmienne, takie jak: płeć, 
grupy wiekowe, miejsce zamieszkania, czas chorowania 
na nadciśnienie tętnicze i wskaźnik BMI. Wyższe wyniki 
wewnętrznego wymiaru kontroli zdrowia odnotowano 
w grupie kobiet. W wymiarze wpływu innych oraz przy-
padku wyższe wyniki uzyskali mężczyźni. Wyniki uzyska-
ne przez kobiety i mężczyzn porównano z wynikami grupy 
normalizacyjnej kobiet i mężczyzn (Tabela 2). W przypad-
ku kontroli wewnętrznej mężczyźni z grupy badanej uzy-
skali niższy wynik od grupy normalizacyjnej średnio o 1,26 
punktu. Jeśli chodzi o wpływ innych oraz wpływ przypadku 
– wyniki wyższe od grupy normalizacyjnej (odpowiednio: 
wpływ innych o 3,04 punktu i wpływ przypadku o 3,36 
punktu). W kontroli wewnętrznej i wpływie innych kobiety 
z grupy badanej uzyskały wyniki wyższe od grupy normali-
zacyjnej (odpowiednio: kontrola wewnętrzna o 0,92 punk-
tu, wpływ innych o 0,38 punktu). We wpływie przypadku 
uzyskały wynik niższy o 0,05 punktu. Najwyższy wynik 
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wymiaru wewnętrznego uzyskano w grupie wiekowej 
41–50 lat oraz do 40 lat, najniższy – w grupie wiekowej 
51–60 lat. Najwyższy wynik w wymiarze wpływu innych 
uzyskano u respondentów w wieku powyżej 60 lat i 51–60 
lat, najniższy – w wieku 41–50 lat. Wreszcie w wymiarze 
przypadku najwyższy wynik uzyskano w grupie wiekowej 
powyżej 60 lat oraz 51–60 lat, najniższy – w grupie wie-
kowej 41–50 lat. Wyższe wyniki wymiaru wewnętrznego 
odnotowano wśród mieszkańców miasteczka (gminny 
ośrodek zdrowia). Z kolei w wymiarze wpływu innych oraz 
wpływu przypadku – wśród mieszkańców wsi. Wyższe 
wyniki wewnętrznego wymiaru kontroli zdrowia odnoto-
wano w grupie osób niemających dzieci. Podobnie w wy-
miarze wpływu przypadku. W wymiarze wpływu innych 
wyższe wyniki uzyskali mający dzieci. Najwyższe wyniki 
wymiaru kontroli wewnętrznej odnotowano w grupie cho-
rujących 5–10 lat, najniższe – wśród chorujących powyżej 
10 lat. Najwyższe wyniki wymiaru kontroli wpływu innych 
odnotowano w grupie chorujących 5–10 lat, najniższe – 
wśród chorujących poniżej 5 lat. Najwyższe wyniki wy-
miaru kontroli wpływu przypadku odnotowano w grupie 
chorujących powyżej 10 lat, najniższe – wśród chorujących 
poniżej 5 lat. Najwyższy wynik wymiaru wewnętrznego 
odnotowano w grupie z wartością prawidłową BMI, naj-
niższy – w grupie z otyłością. W wymiarze wpływu innych 
najwyższy wynik odnotowano w grupie z nadwagą, naj-
niższy – wśród osób o prawidłowej wartości BMI. W wy-
miarze wpływu przypadku największy wynik odnotowano 
w grupie z nadwagą, najniższy – wśród prawidłowej war-
tości BMI. 

W dalszym kroku analizie poddano GSES (Tabela 3). 
Ze wszystkich obszarów poczucia własnej skuteczności 
najwyżej ocenili badani poczucie: „niezależnie od tego, co 
mnie spotyka, potrafię sobie z tym poradzić” (3,22 punk-

tu), „gdy jestem w kłopotliwej sytuacji, na ogół wiem, co 
robić” (3,12 punktu) i „zawsze jestem w stanie rozwiązać 
trudne problemy, jeśli tylko wystarczająco się staram” 
(3,08 punktu). Najniżej ze wszystkich pozycji oceniono 
poczucie: „jestem przekonany, że skutecznie poradziłbym 
sobie z niespodziewanymi wydarzeniami” (2,94 punktu) 
oraz „potrafię zachować spokój w obliczu trudności, gdyż 
mogę polegać na swoich umiejętnościach radzenia sobie” 
(2,89 punktu) i „jeśli ktoś mi się sprzeciwia, mam sposoby, 
aby osiągnąć to, co chcę” (2,86 punktu). Wynik średni po-
czucia własnej skuteczności wyniósł 30,31 punktu (75,8%), 
co świadczy o wysokim poziomie poczucia własnej sku-
teczności, na granicy poziomu przeciętnego. Odchylenie 
standardowe stanowi ponad 13,5% wartości średniej, co 
świadczy o przeciętnym zróżnicowaniu wyników (od 18 do 
40 punktów). Najliczniejszą grupę stanowili badani o wy-
sokim poziomie poczucia własnej skuteczności (66,3%). 
Najmniej liczną – o niskim poziomie (9,5%).

Podjęto próbę ustalenia, czy poczucie własnej sku-
teczności zróżnicowane jest wcześniej wytypowanymi 
zmiennymi. Wyższy poziom poczucia własnej skuteczno-
ści odnotowano w grupie mężczyzn. To poziom wysoki, 
na granicy poziomu przeciętnego. Wynik kobiet był prze-
ciętny, na granicy wysokiego. Najwyższy poziom poczu-
cia własnej skuteczności odnotowano wśród badanych 
w wieku do 40 lat. To wynik wysoki, podobnie jak w grupie 
wiekowej 41–50 lat oraz powyżej 60 lat. Najniższy wynik 
odnotowano wśród respondentów w wieku 51–60 lat, 
wynik przeciętny. Nieznacznie wyższy poziom poczucia 
własnej skuteczności uzyskano w grupie mieszkańców 
miasteczka (gminny ośrodek zdrowia). W obu grupach 
poziom był wysoki, na granicy przeciętnego. Nieznacznie 
wyższy poziom poczucia własnej skuteczności odnotowa-
no w grupie posiadających dzieci. W obu grupach poziom 

Tabela 1. Średnie i mediany umiejscowienia kontroli zdrowia

W I P
średnia SD mediana średnia SD mediana średnia SD mediana
25,43 4,993 25,0 23,45 6,633 24,0 21,98 5,324 22,0

Tabela 2. Porównanie średnich wyników badanych grup

Umiejscowienie kontroli zdrowia Kontrola wewnętrzna Wpływ innych Wpływ przypadku
grupa płeć N średnia SD średnia SD średnia SD

normalizacyjna
mężczyźni 310 26,33 5,31 21,06 5,16 19,81 4,56
kobiety 456 24,68 5,64 22,77 5,36 21,48 5,00

badana
mężczyźni 30 25,07 4,81 24,10 6,06 23,17 3,84
kobiety 65 25,60 5,10 23,15 6,91 21,43 5,83
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był wysoki, na granicy przeciętnego. Najwyższy poziom 
poczucia własnej skuteczności odnotowano wśród ba-
danych chorujących poniżej 5 lat oraz wśród badanych 
z wartością prawidłową BMI. 

Wyniki GSES pozostawały w istotnej statystycznie, ni-
skiej korelacji z wynikami wymiaru wewnętrznego kontroli 
zdrowia (Tabela 4). Najwyższy wynik wymiaru wewnętrz-
nego (Tabela 5) odnotowano w grupie o wysokich wyni-
kach poczucia własnej skuteczności, najniższy – w grupie 
o wynikach niskich. W wymiarze wpływu innych najwyż-
szy wynik odnotowano w grupie o wynikach niskich GSES, 
najniższy – w grupie o wynikach przeciętnych. W wymia-
rze wpływu przypadku wyższy wynik odnotowano w gru-
pie o wynikach przeciętnych, niższy – w grupie o wynikach 
wysokich. 

Dyskusja
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych przyczyn cho-
rób sercowo-naczyniowych, stanowiąc zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie duży problem medyczny, społeczny 
i ekonomiczny [4]. Rozpoznanie u pacjenta nadciśnienia 
tętniczego wymusza na nim zmianę dotychczasowego 

stylu życia, stosowania się do zaleceń medycznych oraz 
przestrzegania określonych zachowań zdrowotnych [5]. Za 
zmianę dotychczasowego stylu życia uznaje się nie tylko 
stosowanie odpowiedniej diety, aktywności fizycznej, ale 
także świadomość oraz wiedzę dotyczącą jednostki cho-
robowej. Celem badań było określenie zależności pomię-
dzy poczuciem własnej skuteczności a umiejscowieniem 
kontroli zdrowia, jako wyznacznika w utrzymaniu opty-
malnego stanu zdrowia. Większość wśród osób biorących 
udział w badaniu stanowiły kobiety, respondenci w prze-
dziale wiekowym powyżej 60. roku życia, gdzie średni wiek 
zachorowania na nadciśnienie tętnicze przypada na około 
30.–40. rok życia [5]. Zarówno poczucie własnej skutecz-
ności, jak i umiejscowienie kontroli zdrowia są głównymi 
determinantami zachowań zdrowotnych. Wynik wysoki 
GSES świadczy o podejmowaniu przez ludzi zachowań 
prozdrowotnych. Badania wykazały, że najwyższy wskaź-
nik wyników wysokich wewnętrznego wymiaru kontroli 
zdrowia odnotowano w grupie o wynikach wysokich po-
czucia własnej skuteczności. Oznacza to, że osoby, które 
ponoszą odpowiedzialność za swoje zdrowie oraz charak-
teryzujące się wyższym spostrzeganiem własnej skutecz-

Tabela 3. Średnie wyniki pozycji kwestionariusza GSES

Lp. Pozycja N Średnia SD Ufność
-95,0%

Ufność
+95,0% Min. Maks. Q25 Mediana Q75

1
Zawsze jestem w stanie rozwiązać 
trudne problemy, jeśli tylko 
wystarczająco się staram

95 3,08 0,595 2,96 3,21 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0

2 Jeśli ktoś mi się sprzeciwia, mam 
sposoby, aby osiągnąć to, co chcę 95 2,86 0,646 2,73 2,99 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0

3 Łatwo jest mi trzymać się swoich 
celów i je osiągnąć 95 3,01 0,555 2,90 3,12 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0

4
Jestem przekonany, że skutecznie 
poradziłbym sobie z niespodziewanymi 
wydarzeniami

95 2,94 0,616 2,81 3,06 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0

5
Dzięki swojej pomysłowości potrafię 
dać sobie radę w nieoczekiwanych 
sytuacjach

95 3,07 0,531 2,97 3,18 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0

6
Potrafię rozwiązać większość 
problemów, jeśli włożę w to 
odpowiednio dużo wysiłku

95 3,07 0,672 2,94 3,21 1,0 4,0 3,0 3,0 4,0

7
Potrafię zachować spokój w obliczu 
trudności, gdyż mogę polegać na 
swoich umiejętnościach radzenia sobie

95 2,89 0,707 2,75 3,04 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0

8
Gdy zmagam się z jakimś 
problemem, zwykle znajduję kilka 
rozwiązań

95 3,03 0,609 2,91 3,16 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0

9 Gdy jestem w kłopotliwej sytuacji, 
na ogół wiem, co robić 95 3,12 0,599 2,99 3,24 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0

10 Niezależnie od tego, co mnie spotyka, 
potrafię sobie z tym poradzić 95 3,22 0,568 3,11 3,34 2,0 4,0 3,0 3,0 4,0



Poczucie własnej skuteczności a umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego

243

ności, częściej stosują się do zachowań prozdrowotnych, 
są bardziej świadome odpowiedzialności za własny stan 
zdrowia oraz konsekwentnie dążą do wyznaczonych so-
bie celów. Ponadto pacjenci o wysokim poczuciu własnej 
skuteczności cechują się wysoką motywacją do działania. 
W literaturze podobne wnioski wypływają z badań Ju-
czyńskiego, który wykazał występowanie statystycznie 
znamiennej zależności między wynikami skali własnej sku-
teczności a wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdro-
wia oraz nasileniem zachowań zdrowotnych [3]. W bada-
niach przeprowadzonych w grupie czynnych zawodowo 
strażaków wykazano, że cechują się oni zarówno wyso-
kim poczuciem własnej skuteczności, jak i wewnętrznym 
umiejscowieniem kontroli zdrowia [6]. Pomimo tego, iż 
w tej grupie badawczej brano pod uwagę skalę MHLC-A 
(dla zdrowych), wynik jest ciekawy, ponieważ zarówno pa-
cjenci z nadciśnieniem tętniczym, jak i strażacy cechują się 
wysokim GSES i wewnętrznym umiejscowieniem kontroli 
zdrowia. Wynik ten świadczy o tym, że nie tylko zdrowi lu-
dzie wierzą w swoje możliwości osiągnięcia wyznaczonego 
sobie celu, ale także chorzy przewlekle, którzy z biegiem 
czasu akceptują sytuację, w której się znaleźli i umieją so-
bie z nią poradzić. Z analizy kwestionariusza MHLC typu B 
(dla chorych) wynika, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
nie różnią się znacząco pod względem wyników umiejsco-
wienia kontroli zdrowia. Pacjenci prezentujący wewnętrz-
ny wymiar kontroli zdrowia uważają, że odpowiedzialność 
za swoje zdrowie mają tylko oni. Chorzy cechujący się 
zewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia odpo-
wiedzialnością za stan swojego zdrowia obarczają czynniki 
zewnętrzne, w tym personel medyczny. Trzecia grupa to 
grupa pacjentów, którzy uważają, że to przypadek odgry-
wa kluczową rolę w ich stanie zdrowia [3].

Najwyższy wynik wewnętrznego umiejscowienia kon-
troli zdrowia uzyskały osoby w grupie wiekowej 41–50 lat 

oraz osoby do 40. roku życia, osoby chorujące na nadci-
śnienie tętnicze poniżej 5 lat oraz pacjenci z prawidłową 
wartością BMI. Respondenci o zewnętrznym umiejscowie-
niu kontroli zdrowia to osoby w grupie wiekowej 51–60 lat 
oraz powyżej 60. roku życia, chorzy chorujący na nadci-
śnienie 5–10 lat. Wynikać może to z faktu, iż osoby starsze 
gorzej radzą sobie same w codziennym funkcjonowaniu, 
przez co częściej zdane są na pomoc osób trzecich i tym 
samym uzależniają swój stan zdrowia od nich. Podobne 
wnioski można wysunąć na podstawie badań innej grupy 
osób z nadciśnieniem tętniczym, gdzie największą liczbę 
wyników wysokich wymiaru wpływu innych osiągnęli ba-
dani w wieku powyżej 70. roku życia. Największy wynik 
wewnętrznego umiejscowienia kontroli zdrowia wykazu-
ją badani w wieku 51–60 lat oraz chorujący poniżej 5 lat 
[7]. Z analizy zarówno tych badań, jak i badań własnych 
wynika, że osoby, które krótko chorują, przekonane są, 
że same poradzą sobie z chorobą, nie potrzebują pomocy 
innych i tym samym pomniejszają ich rolę w swoim życiu. 
W literaturze polskiej znaleziono pracę Opuchlik i wsp., 
którzy badali pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz 
chorobą niedokrwienną serca oraz z rozpoznanym tylko 
nadciśnieniem tętniczym [8]. Badania te wykazały, że oso-
by cierpiące tylko na nadciśnienie tętnicze cechują się we-
wnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia, natomiast 
respondenci z pierwszej grupy charakteryzowali się silnym 
przekonaniem o wpływie innych osób na stan zdrowia [8]. 
Z badań wynika, że osoby z więcej niż jedną chorobą mają 
zdecydowanie mniejszą siłę przekonania o własnych moż-
liwościach dotyczących odpowiedzialności za swój stan 
zdrowia. Porównując te badania z wynikami badań wła-
snych, można wnioskować, że osoby przewlekle chorujące 
od dłuższego czasu częściej charakteryzują się zewnętrz-
nym umiejscowieniem kontroli zdrowia. Z badań Juczyń-
skiego wynika, że osoby z rozpoznanym nadciśnieniem 

Tabela 4. Korelacje wymiarów kontroli zdrowia i typów z wynikami GSES

Wymiar N R t(N-2) p
kontrola wewnętrzna 95 0,248 2,471 0,015
wpływ innych 95 -0,042 -0,405 0,686
przypadek 95 -0,020 -0,195 0,846
typ 95 -0,026 -0,252 0,801

Tabela 5. Wyniki średnie wymiarów kontroli zdrowia w grupach wyników GSES

Wymiar Wewnętrzny Wpływu innych Wpływu przypadku
GSES średnia SD średnia SD średnia SD
niskie 22,22 6,16 26,78 5,29 22,00 5,79
przeciętne 24,30 4,88 22,13 6,84 22,09 4,24
wysokie 26,30 4,66 23,46 6,65 21,94 5,68
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tętniczym, bez chorób współistniejących, najczęściej de-
klarowały wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia, 
natomiast chorzy z chorobą wieńcową oraz nadciśnieniem 
tętniczym wyrażali zdecydowanie silniejsze przekonanie 
o wpływie innych osób (głównie personelu medycznego) 
na ich stan zdrowia [3]. Świadczyć może to o tym, że osoby 
z przynajmniej jedną chorobą współistniejącą gorzej radzą 
sobie w codziennym życiu, przez co czują się uzależnione 
od osób trzecich. Badania Kurpas i wsp. przeprowadzone 
w celu określenia umiejscowienia kontroli zdrowia w gru-
pie pacjentów z cukrzycą, chorobami układu krążenia 
oraz układu nerwowego wykazały, że pacjenci z choro-
bami układu krążenia charakteryzują się wewnętrznym 
umiejscowieniem kontroli zdrowia. Świadczy to o wysokiej 
autodyscyplinie oraz podejmowaniu zachowań prozdro-
wotnych [9]. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewle-
kłą, stanowiącą duży problem społeczny i zdrowotny, jest 
wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Badani jako gru-
pa prezentują wysoki poziom poczucia własnej skutecz-
ności, zaledwie 9,5% osób wykazywało niskie poczucie 
własnej skuteczności. Osoby o niskim GSES  to osoby 
chorujące dość długo na hipotensję oraz osoby starsze, 
które mają zdecydowanie mniejszą motywację do dzia-
łania. Może być to związane z wiekiem i uzależnieniem 
od osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu. Średni 
wynik GSES, jaki uzyskano w grupie badanej, to 30,31 
(75,8%) i w świetle badań przeprowadzonych przy uży-
ciu kwestionariusza GSES jest wynikiem wysokim. Juczyń-
ski w swoich badaniach uzyskał ogólny wskaźnik GSES 
27,32 [3] – jest to wynik zbliżony do przeciętnego wyniku. 
W związku z tym pacjenci z nadciśnieniem tętniczym cha-
rakteryzują się dość wysokim wynikiem. Poczucie własnej 
skuteczności ma istotny wpływ na przyjęcie zachowań 
prozdrowotnych. Jedną z głównych przyczyn powstania 
nadciśnienia tętniczego jest nieprzestrzeganie zdrowego 
stylu życia, w tym stosowanie używek, np. palenie papie-
rosów. Amerykańscy naukowcy, który badali studentów, 
wykazali, że osoby wykazujące wysokie poczucie własnej 
skuteczności palą znacznie mniej i rzadziej niż ich rówie-
śnicy cechujący się niskim poczuciem własnej skutecz-
ności [10], natomiast Andruszkiewicz i wsp. wykazali, że 
wyższy wskaźnik poczucia własnej skuteczności równa się 
większej motywacji do zaprzestania palenia tytoniu [11]. 
Jachimowicz i wsp. w grupie badawczej obejmującej pa-
lące papierosy pielęgniarki wykazali, że średni wynik GSES 
wyniósł 30,3 – charakteryzuje on wysokie poczucie wła-
snej skuteczności [12]. Świadczy to o wysokiej motywacji 
do zaprzestania palenia papierosów. W badaniach wła-
snych 23,2% pali papierosy i charakteryzuje się wysokim 
poczuciem własnej skuteczności. Grupa badana, tak jak 

w powyżej wymienionych badaniach, przy odrobinie chę-
ci i motywacji do rzucenia nałogu jest w stanie tego doko-
nać. Tym bardziej że zarówno w badaniach własnych, jak 
i w badaniach Jachimowicz i wsp. grupy badawcze cha-
rakteryzują się wewnętrznym umiejscowieniem kontroli 
zdrowia, a osoby te mają duże poczucie odpowiedzial-
ności za swoje zdrowie. Wrzesińska i wsp. przeprowadzili 
badania dotyczące oceny umiejscowienia kontroli zdrowia 
oraz poziomu poczucia własnej skuteczności i optymi-
zmu u chorych na stwardnienie rozsiane [13]. Chorzy na 
stwardnienie rozsiane w większości uważali, że ich stan 
zdrowia zależny jest od wpływu innych, głównie perso-
nelu medycznego. Około 60% badanych charakteryzo-
wało się wysokim nasileniem poczucia własnej skutecz-
ności. Badani chorujący od dłuższego czasu wykazywali 
tendencje do wewnętrznego umiejscowienia kontroli, na-
tomiast osoby chorujące krócej wykazywały zewnętrzne 
umiejscowienie kontroli zdrowia [13]. Stwardnienie rozsia-
ne, tak jak nadciśnienie, jest chorobą przewlekłą. O obu 
badaniach pacjenci wykazują się wysokim poczuciem 
własnej skuteczności, natomiast w badaniu Wrzesińskiej 
i wsp. chorzy cechują się zewnętrznym umiejscowieniem 
kontroli zdrowia; może to wynikać z faktu, iż stwardnie-
nie rozsiane to choroba postępująca, mniej rozpowszech-
niona niż nadciśnienie tętnicze i pacjenci po postawieniu 
diagnozy uzależniają swój stan zdrowia od innych osób 
(najczęściej personelu medycznego). Społeczeństwo nie 
zna podstawowych objawów, etiologii czy powikłań tej 
jednostki chorobowej. Mieszkańcy wsi (badania w gmin-
nym ośrodku zdrowia) wykazali wysoki poziom poczucia 
własnej skuteczności oraz charakteryzowali się wysokim 
wynikiem wewnętrznego umiejscowienia kontroli zdro-
wia; świadczy to o dużej świadomości zdrowotnej tych 
pacjentów, dobrym dostępie do świadczeń zdrowotnych 
oraz do wielu specjalistów. Istotny fakt jest taki, iż prze-
gląd literatury wskazuje, że autorzy zajmujący się bada-
niem osób z nadciśnieniem tętniczym najczęściej skupiają 
się na badaniu jednego aspektu choroby, rzadko korelują 
ze sobą wyniki zgromadzone za pomocą większej ilości 
narzędzi badawczych.

Z przedstawionych badań wynika, że osoby z rozpo-
znaniem nadciśnienia tętniczego w głównej mierze charak-
teryzują się wysokim poczuciem własnej skuteczności oraz 
wewnętrznym umiejscowieniem kontroli zdrowia. Wynika 
z tego, że większość z nich ma poczucie odpowiedzialno-
ści za swój stan zdrowia, ogrom motywacji do działania 
i stosowania się do zaleceń terapeutycznych i przyjęcia 
zachowań prozdrowotnych. Pacjenci ci przy odpowiedniej 
edukacji oraz współpracy z personelem medycznym są 
w stanie zmienić swoje zachowania antyzdrowotne. 
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Wnioski
1. Osoby z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym 

w główniej mierze stanowią grupę o wysokim poczu-
ciu własnej skuteczności (66,3%).

2. Wyższy poziom poczucia własnej skuteczności od-
notowano w grupie mężczyzn, badanych do 40. roku 
życia, z prawidłową wartością BMI, chorujących poni-
żej 5 lat. Im osoby dłużej chorują, tym niższe poczucie 
własnej skuteczności, a tym samym – niższe przekona-
nie o możliwości osiągnięcia celu.

3. Mieszkańcy wsi (gminny ośrodek zdrowia) wykaza-
li wysoki poziom poczucia własnej skuteczności oraz 
charakteryzowali się wysokim wynikiem wewnętrzne-
go umiejscowienia kontroli zdrowia; świadczy to o sil-
nej wytrwałości w dążeniu do celu, nawet w obliczu 
przeszkód, a także o dużej świadomości zdrowotnej 
pacjentów.

4. Większość chorych na nadciśnienie tętnicze uznaje, że 
to właśnie oni sami mają wpływ na własne zdrowie. 
Wewnętrzne umiejscowienie zdrowia charakterystycz-
ne jest dla pacjentów między 41. a 50. rokiem życia 
oraz pacjentów do 40. roku życia. Zewnętrzne umiej-
scowienie kontroli zdrowia prezentują chorzy między 
51. a 60. rokiem życia oraz pacjenci powyżej 60. roku 
życia.

5. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia cha-
rakterystyczne jest dla osób chorujących 5–10 lat; im 
pacjenci chorują dłużej, tym bardziej uzależniają swoje 
zdrowie od innych osób oraz przypadku.

6. Znaczna część chorych charakteryzuje się wysokim po-
czuciem własnej skuteczności i tym samym wewnętrz-
nym umiejscowieniem kontroli zdrowia, co świadczy 
o dużej świadomości zdrowotnej pacjentów i poczuciu, 
że sami są w stanie poradzić sobie w wielu trudnych 
sytuacjach.

7. Poczucie własnej skuteczności istotnie koreluje z umiej-
scowieniem kontroli zdrowia. Wynika z tego, że osoba 
cechująca się coraz wyższym poczuciem własnej sku-
teczności, a tym samym – wysoką świadomością od-
powiedzialności za stan swojego zdrowia jest gotowa 
do działania mimo przeszkód na drodze do osiągnięcia 
wyznaczonego sobie celu. Zdecydowanie łatwiej jest 
takiej osobie podejmować zachowania zdrowotne i ni-
welować wszystkie zachowania antyzdrowotne.
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StreSzczenie
Wstęp. Wysokie poczucie skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości warunkuje większe zaangażowanie i wytrwałość w redukcji masy ciała. z kolei wysokie natężenie 
kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała zwiększa prawdopodobieństwo nieprawidłowych zachowań żywieniowych.
Cel. analiza poziomu poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych dotyczących odżywiania się i regula-
cji masy ciała w grupie osób z nadwagą i otyłością (Bmi ≥ 25).
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 50 osób w wieku 24–66 lat z Bmi ≥ 25. W badaniu zastosowano Skalę Poczucia Własnej Skuteczności w redukcji nadwa-
gi (SPWr-rn) autorstwa ogińskiej-Bulik (im niższy wynik, tym wyższe poczucie skuteczności) oraz Skalę Kompensacyjnych Przekonań zdrowotnych (SKPz) autorstwa 
Knauper, rabiau, cohen i wsp. 
Wyniki. uśredniony wynik w SPWr-rn w całej grupie badawczej (n = 50) był na poziomie wysokim; m (średnia) = 3,1 (0,64 – odchylenie standardowe). Wyniki wyso-
kie uzyskało 64% (32) osób; m = 1,52 (0,32). Wyniki umiarkowane – 36% (18) osób; m = 2,66 (0,31). nikt nie uzyskał wyników niskich. uśredniony wynik w SKPz w całej 
grupie badawczej (n = 50) był na poziomie umiarkowanym; m = 3,26 (0,90). Wyniki wysokie uzyskało 26% (13) osób; m = 4,35 (0,33). Wyniki umiarkowane – 66% (33) 
osób; m = 3,21 (0,28). Wyniki niskie zaobserwowano u 8% (4) osób; m = 2,25 (0,29). 
Wnioski. Psychoedukacja oraz psychoterapia ukierunkowana na rozwój poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz zmianę przekonań dotyczących regula-
cji masy ciała oraz odżywiania się powinny być elementami interwencji psychologicznych w leczeniu nadwagi i otyłości.

Słowa kluczowe: otyłość, redukcja masy ciała, poczucie skuteczności, kompensacyjne przekonania zdrowotne.

aBStract
Introduction. the high self-efficacy in weight reduction is related to greater involvement and persistence in weight reduction. in turn, the high intensity of compensatory 
health beliefs related to dieting and body weight regulation increases the likelihood of abnormal eating behavior.
Aim. analysis of the level of self-efficacy in weight reduction, and the intensity of the diet-related compensatory health beliefs related to dieting and body weight regula-
tion in a group of overweight and obese patients (Bmi ≥ 25).
Material and methods. the study involved 50 people aged 24–66 years with Bmi ≥ 25. there were Self-efficacy Scale in Weight reduction (SeS-Wr) by oginska-Bulik 
(the lower the score the higher sense of efficacy) and compensatory health Beliefs Scale (chBS) by Knauper, rabiau, cohen et al. used in the study. 
Results. the average result of SeS-Wr in the entire research group (n = 50), was high m (mean) = 3.1 (0.64 standard deviation). 64% (32) of persons, m = 1,52 (0,32) had 
high results, 36% (18) of persons, m = 2,66 (0,31) – moderate. no one received the results of the low. the average result of chBS in the entire research group (n = 50), was 
moderate m(mean) = 3.26 (0.90 standard deviation). 8% (4) of persons, m = 2.25 (0.29) had low level of diet-related compensatory health beliefs; 66% (33) of persons, 
m = 3.21 (0.28) moderate and 26% (13) of persons, m = 4.35 (0.33) high.
Conclusions. Psychoeducation and psychotherapy aimed at developing of self-efficacy in weight-reduction and changing beliefs about the weight regulation and dieting 
should be elements of psychological interventions in the treatment of overweight and obesity.

Keywords: obesity, weight mass reduction, self-efficacy, compensatory health beliefs.

Poczucie skuteczności w redukcji nadwagi jest przekona-
niem człowieka o swojej zdolności do utraty obecnej masy 
ciała bądź utrzymania jej na niezmienionym poziomie [1]. 
Osoby o wysokim poczuciu własnej skuteczności wykazu-
ją większe zaangażowanie oraz wytrwałość w osiąganiu 

wyznaczonych celów [2]. Wysoki poziom poczucia sku-
teczności w redukcji nadwagi warunkuje zastosowanie 
lepszych strategii podczas wprowadzania oraz utrzymy-
wania niezbędnych zmian oraz powoduje szybszy po-
wrót do prawidłowych zachowań w sytuacji nawrotu [3]. 
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Z kolei do grupy dezadaptacyjnych przekonań człowieka, 
które powiązane są z przyrostem masy ciała, zaliczamy 
kompensacyjne przekonania zdrowotne dotyczące odży-
wiania się i regulacji masy ciała, np. „najem się słodyczy, 
a potem pójdę na siłownię” [4]. Kompensacyjne przeko-
nania zdrowotne związane z odżywianiem się i regulacją 
masy ciała można zdefiniować jako wiarę w to, że jedzenie 
niezdrowych, ale smacznych posiłków może być całkowi-
cie zrekompensowane przez zaangażowanie się w póź-
niejsze zdrowe aktywności. Niestety tego typu założenia 
nie sprawdzają się i prowadzą do szkodliwego dla zdrowia 
przejadania się [5]. 

Cel pracy
Celem pracy była analiza poziomu poczucia własnej sku-
teczności w redukcji nadwagi i otyłości oraz natężenia 
kompensacyjnych przekonań zdrowotnych związanych 
z odżywianiem się oraz regulacją masy ciała w grupie osób 
z nadwagą i otyłością (BMI ≥ 25).

Materiał i metody 
Komisja Bioetyczna przy Wydziale Nauk Medycznych Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udzieliła 
zgody na przeprowadzenie badań. W badaniu wzięło 
udział 50 osób. Średni wiek badanych wynosił 48,7 roku 
(25–68). Średni wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił 35,9 
(25–53,5). Do badania zostali włączeni pacjenci przeby-
wający na 2-tygodniowych turnusach odchudzających 
odbywających się w Oddziale Leczenia Otyłości w Miej-
skim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Wszyscy badani 
przebywali na turnusach odchudzających po raz pierwszy. 
Wszyscy pacjenci otrzymywali dietę 1200 kalorii, pozosta-
wali pod opieką personelu medycznego, psychologa, die-
tetyka, fizjoterapeuty. Badanie miało charakter grupowy, 

odbyło się na początku turnusu i było przeprowadzone 
przez psychologa podczas zajęć psychoedukacyjnych. 

W pracy zastosowano następujące narzędzia badawcze:
– Skalę Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nad-

wagi (SPWS-RN) autorstwa Ogińskiej-Bulik [1]. Skala ta 
służy do badania przekonań pacjenta na temat własnej 
skuteczności w redukcji masy ciała. Badany ustosunko-
wuje się do 10 stwierdzeń na 4-stopniowej skali i otrzy-
muje za swoje odpowiedzi określoną liczbę punktów: 
1. tak (1 punkt); 2. raczej tak (2 punkty); 3. raczej nie 
(3 punkty); 4. nie (4 punkty). Narzędzie jest skon-
struowane w ten sposób, że im niższy wynik pacjent 
zdobywa, tym wyższe jest jego poczucie skuteczności. 
Zakres punktów 1–1,9 jest traktowany jako wynik ni-
ski (wysokie poczucie skuteczności), 2–3 – jako wynik 
umiarkowany (umiarkowane poczucie skuteczności) 
oraz 3,1–4 – jako wynik wysoki (niskie poczucie sku-
teczności);

– Skalę Kompensacyjnych Przekonań Zdrowotnych 
(SKPZ) autorstwa Knauper, Rabiau, Cohen i wsp. [5]. 
Skala ta składa się ze stwierdzeń dotyczących: 1. stoso-
wania używek; 2. odżywiania się i regulacji masy ciała; 
3. higieny snu; 4. regulacji stresu. Badany ustosunko-
wuje się do stwierdzeń na 5-stopniowej skali i otrzy-
muje za swoje odpowiedzi określoną liczbę punktów: 
1. całkowicie się nie zgadzam (1 punkt); 2. częściowo 
się nie zgadzam (2 punkty); 3. ani się nie zgadzam, 
ani zgadzam (3 punkty); 4. częściowo się zgadzam 
(4 punkty); 5. całkowicie się zgadzam (5 punktów). 
Im wyższy wynik, tym więcej posiadanych kompen-
sacyjnych przekonań zdrowotnych. Zakres punktów 
1–2,2 jest traktowany jako wynik niski, 2,3–3,7 – jako 
wynik umiarkowany oraz 3,8–5 – jako wynik wysoki. 
Na potrzeby badania wykorzystano jedynie 5 stwier-

Płeć % (n)

kobiety
mężczyźni

72 (36)
28 (14)

Wiek % (n)
20–29 lat
30–39 lat
40–59 lat
50–59 lat
60 lat i powyżej

4 (2)
14 (7)
24 (12)
30 (15)
28 (14)

BMI % (n)
nadwaga (BMI: 25–29,9)
I stopień otyłości (BMI: 30–34,9)
II stopień otyłości (BMI: 35–39,9)
III stopień otyłości (BMI > 40)

12 (6)
34 (17)
32 (16)
22 (11)

Tabela 1. Grupa badawcza – charakterystyka
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dzeń dotyczących odżywiania się i regulacji masy ciała. 
Za zgodą autorek skala została poddana procedurze 
translacji oraz ocenie rzetelności za pomocą metody 
alfa Cronbacha. Wynik okazał się zadowalający (alfa 
Cronbacha = 0,697). 
Wyniki analizowano za pomocą programu statystycz-

nego SPSS 22.

Wyniki
Pierwszą zmienną analizowaną był poziom poczucia sku-
teczności w redukcji nadwagi i otyłości uczestników bada-
nia. Uśredniony wynik w Skali Poczucia Własnej Skutecz-
ności w Redukcji Nadwagi w całej grupie badawczej (n = 
50) był na poziomie wysokim M = 3,1 (0,64). 

Następnie analizowano poziom natężenia kompen-
sacyjnych przekonań zdrowotnych związanych z odży-
wianiem się oraz regulacją masy ciała osób badanych. 
Uśredniony wynik w zakresie natężenia kompensacyjnych 
przekonań zdrowotnych związanych z odżywianiem się 
oraz regulacją masy ciała (SKPZ) w całej grupie badaw-
czej (n = 50) był na poziomie umiarkowanym M = 3,26 
(0,90). 

Zauważono, że przy niskim poczuciu skuteczności 
w redukcji nadwagi i otyłości 24% (12) osób miało wysoki 
poziom kompensacyjnych przekonań zdrowotnych, 44% 
(22) osób – poziom umiarkowany, natomiast 2% (1) osób 
miało niski poziom tej zmiennej. Z kolei przy umiarkowa-
nym poczuciu skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości 
4% (2) osób miało wysoki poziom kompensacyjnych prze-
konań zdrowotnych, 22% (11) osób – poziom umiarkowa-
ny, natomiast 4% (2) osób miało poziom niski.

Przeprowadzona analiza korelacji przy użyciu współ-
czynnika korelacji rho-Spearmana pomiędzy poczuciem 
skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości, kompensa-
cyjnymi przekonaniami zdrowotnymi związanymi z odży-
wianiem się oraz regulacją masy ciała, wiekiem, indeksem 
masy ciała oraz płcią uczestników okazała się w każdym 
przypadku nieistotna statystycznie: p > 0,05. 

Dyskusja
Zaprezentowane badanie ukazało stosunkowo wysoką 
częstotliwość kompensacyjnych przekonań zdrowotnych 
związanych z odżywianiem się oraz regulacją masy ciała 
w grupie osób z nadwagą i otyłością. W przybliżeniu co 4. 
osoba badana miała wysokie natężenie kompensacyjnych 
przekonań zdrowotnych. Nieco rzadziej niż co 10. osoba 
miała wyniki na bezpiecznie niskim poziomie. Literatu-
ra przedmiotu wskazuje na istotne zależności pomiędzy 
siłą kompensacyjnych przekonań zdrowotnych pacjenta 
a prawdopodobieństwem podejmowania przez niego za-
chowań szkodzących zdrowiu, w tym prowadzących do 
wzrostu masy ciała [4, 5]. 

W zakresie poczucia skuteczności większość osób mia-
ła wynik wysoki świadczący o niskim poczuciu skutecz-
ności. Badania pokazują, że niskie poczucie skuteczności 
jest czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o przestrzeganie diety, 
wytrwałość i motywację w obniżaniu masy ciała [1–3]. 
Storm i wsp. [6] zauważyli, że szczególnie narażone na po-
rażkę w przestrzeganiu diety są osoby o niskim poczuciu 
skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości i jednocześnie 
posiadające wysoki poziom natężenia kompensacyjnych 
przekonań zdrowotnych związanych z odżywianiem się. 

Wyniki wysokie
% (n); M (SD)
64 (32); 1,52 (0,32)

Wyniki umiarkowane
% (n); M (SD)
36 (18); 2,66 (0,31)

Wyniki niskie
% (n); M (SD)
0

Tabela 2. Poziom poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości uczestników badania

Wyniki wysokie
% (n); M (SD)

26 (13); 4,35 (0,33)

Wyniki umiarkowane
% (n); M (SD)

66 (33); 3,21 (0,28)

 Wyniki niskie
% (n); M (SD)

8 (4); 2,25 (0,29)

Tabela 3. Poziom natężenia kompensacyjnych przekonań zdrowotnych związanych z odżywianiem się oraz 
regulacją masy ciała
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Wśród zbadanych pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości 
niemal co 4. osoba prezentowała takie zestawienie cech. 

Otrzymane wyniki podpowiadają zasadność włącze-
nia do programów leczenia otyłości psychoedukacji oraz 
terapii mających na celu rozwój poczucia skuteczności 
w zakresie redukcji nadwagi i otyłości oraz zmianę nie-
adaptacyjnych przekonań związanych z odżywianiem się 
i redukcją masy ciała. Praca zmierzająca do eliminacji tego 
typu przekonań zwiększa prawdopodobieństwo prze-
strzegania przez otyłych pacjentów zaleceń uzyskanych 
od personelu medycznego [2, 4, 5, 7]. Proponowanym 
podejściem terapeutycznym o udokumentowanej sku-
teczności w leczeniu nadwagi i otyłości jest psychoterapia 
poznawczo-behawioralna [8].

Wnioski
Psychoedukacja oraz psychoterapia ukierunkowana na 
rozwój poczucia skuteczności w redukcji nadwagi i otyłości 
oraz zmianę przekonań dotyczących regulacji masy ciała 
oraz odżywiania się powinny być elementami interwencji 
psychologicznych w leczeniu nadwagi i otyłości.
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StreSzczenie
Wstęp. upadki, zderzenia z podłożem czy pionową przeszkodą mogą spowodować uszkodzenia ciała, a w najgorszym przypadku doprowadzić nawet do śmierci. upad-
ki są zjawiskiem, którego nie da się wyeliminować z życia ludzkiego.
Cel. odpowiedź na pytanie: czy stan pobudzenia organizmu oraz ograniczenie widzialności są czynnikami, które istotnie modyfikują podatności na uszkodzenia ciała pod-
czas upadku młodych kobiet?
Materiał i metody. Badano 28 studentek (22–28 lat), które nie były dotychczas uczone bezpiecznych upadków. zastosowany test podatności na uszkodzenia ciała pod-
czas upadku (tPucPu) składa się z trzech zadań motorycznych, a wynik zawiera się między 0 (brak błędów) a 14 punktami (maksymalny wskaźnik błędów). tPucPu prze-
prowadzono czterokrotnie: przed wysiłkiem (oczy otwarte pomiar „a”, zasłonięte „B”) i po 45-minutowej sesji treningowej (oczy otwarte „c”, zasłonięte „d”).
Wyniki. Podczas prób „a” i „B” kobiety ujawniły bardzo wysoki (50%) i wysoki (50%) poziom PucPu (średni wynik: 8,5 i 8,1 pkt.). Po ukierunkowanych ćwiczeniach stu-
dentki znacząco zredukowały liczbę błędów (PucPu pomiary: „c” 6,1 i „d” 5,5 pkt.). Symulowane upadki przed sesją treningową przy zasłoniętych oczach („B”) u 86% 
kobiet nie powodują istotnych zmian liczby generowanych błędów, natomiast u 7% ta liczba znacząco wzrosła, a u kolejnych 7% znacząco się zmniejszyła. Po wysiłku róż-
nice w porównywanych okolicznościach nie były już tak widoczne. Prawdopodobnie dla około 10% populacji młodych kobiet nagła zmiana widzialności i utrata równowa-
gi są tak trudną sytuacją, że w takich okolicznościach kobiety te będą szczególnie narażone na rozległe uszkodzenia ciała podczas zderzenia z podłożem.
Wnioski. Ponieważ jedna sesja treningowa dostarcza bodźców istotnie modyfikujących zdolność poprawnego kierowania poszczególnymi częściami ciała podczas upad-
ku, zatem wdrożenie odpowiednich programów profilaktycznych może przynieść w krótkim czasie znaczące efekty.
 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo motoryczne, bezpieczne upadanie, dokumentowanie wysiłku fizycznego, test podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku, tre-
ning zdrowotny.

aBStract
Introduction. Falling, collision with the ground or a vertical obstacle may cause damage to the body, and in the worst case, even lead to death. Falls are a phenomenon 
that can not be removed from the human nature.
Aim. explain the question: whether the state stimulate the body and reducing visibility are factors that significantly modify susceptibility to injury during the fall of young 
women?
Material and methods. 28 students were tested (22–28 years), which were not yet taught safe falls. the used test of susceptibility to injury during the fall (tPucPu) con-
sists of three motor tasks and the result is between 0 (no errors) and 14 points (maximum error rate). tPucPu conducted four times: before exercise (eyes open measure-
ments “a “, obscured “B”) and after 45-minute training session (eyes open, and “c”, obscured, “d”).
Results. during the trial, “a” and “B” women showed very high (50%) and high (50%) PucPu level (average score: 8,5 – and 8,1 points). after a student-oriented exer-
cises significantly reduced the number of errors (PucPu measurements: “c” 6.1 and “d” 5.5 points). Simulated training session lows against the curtained eyes (“B”) in 
86% of women do not cause significant changes in the number of errors generated, while in 7% of this number has significantly increased and additional 7% significan-
tly decreased. after exercise in comparable circumstances, the differences were not as pronounced. Probably for about 10% of the population of young women, sudden 
change in visibility and loss of balance is so difficult situation, that in such circumstances they will be particularly vulnerable to extensive damage to the body during im-
pact with the ground.
Conclusion. as one training session provides incentives significantly modify the ability of the proper management of the various parts of the body during the fall, so the 
implementation of appropriate prevention programs can achieve significant results quickly.

Keywords: motor safety, safe going down, documenting the physical, a test of susceptibility to injury during a fall, training of health.

Wstęp
Z teoretycznego punktu widzenia i pragmatyki bezpiecz-
nego upadania upadek zamierzony lub przypadkowy jest 

rozumiany jako w pełni kontrolowane zdarzenie. To znaczy, 
że w sytuacji nagłej utraty równowagi osoba wytrenowa-
na natychmiast będzie kontrolować części ciała, zgodnie 



Struktura podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku w różnym stanie pobudzenia organizmu młodych kobiet zwyczajowo aktywnych fizycznie

251

z kierunkiem upadku (tył, bok, przód, kierunki pośrednie), 
pozostanie w postawie horyzontalnej lub powróci do po-
zycji wertykalnej po zderzeniu z podłożem lub jakąś prze-
szkodą [1, 2]. Jedną z głównych przyczyn utraty sprawno-
ści przez osoby starsze jest upadek. I choć dzieci upadają 
z większą częstotliwością niż osoby starsze (powyżej 65 
lat), to skutki w obu tych grupach są nieporównywalne [3, 
4]. Wynika to z faktu, iż osoby w starszym wieku ozna-
czają się bardzo wysoką niepełnosprawnością, poprzez 
m.in. postępujący ubytek masy kostnej, zwolnienie prze-
wodnictwa nerwowego czy zaburzenie reakcji ruchowych 
i czuciowych [5, 6].

Dane demograficzne są dowodem, iż ludzkość ciągle 
się starzeje. Prognozy demograficzne również na to wska-
zują. W Polsce, mimo iż ludność do 2050 roku zmniejszy 
się z 37,4 do 34,7 mln, liczba osób starszych będzie się 
zwiększać. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 
roku zakładają wzrost przeciętnego trwania życia. W 2050 
roku mężczyźni będą żyli średnio około 82–83 lat, a kobie-
ty – około 89 lat [7].

Epidemiologia uszkodzeń, które są spowodowane 
upadkiem u ludzi w różnym wieku, jest dobrze udoku-
mentowana. Dane CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom) ukazują upadek jako drugą z najważniejszych 
przyczyn niezamierzonej śmierci na świecie, wyprzedzają 
go tylko wypadki komunikacyjne [8]. Mniej więcej jednej 
na trzy osoby powyżej 65. roku życia zdarza się przynaj-
mniej raz w roku upaść [9, 10]. Podczas upadku bardzo 
często dochodzi do złamań: około 25% złamań w obrębie 
kręgosłupa, 90% w okolicach nasady bliższej kości udowej 
i 100% przedramienia. Na skutek złamania często osoby 
starsze wymagają długiej hospitalizacji, co sprzyja różnym 
infekcjom, zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych, powstawaniu odparzeń i odleżyn, co w konsekwen-
cji może doprowadzić do śmierci [11]. 

Cel badań
Celem badań jest odpowiedź na pytanie: czy stan pobu-
dzenia organizmu oraz ograniczenie widzialności są czyn-
nikami, które istotnie modyfikują podatności na uszkodze-
nia ciała podczas upadku młodych kobiet? 

Materiał i metody
Badaniami przeprowadzonymi w 2011 roku objęto 28 
zdrowych, młodych, aktywnych fizycznie kobiet w wieku 
22–28 lat, studentek fizjoterapii Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach. Żadna z kobiet wcześniej nie bra-
ła udziału w zajęciach bezpiecznego upadania. Wysokość 
ciała wynosiła 156 do 176 cm (x = 165, ± 5,29), masa ciała 
– 45 do 69 kg (x = 58, ± 6,93).

Metoda oparta jest na ogólnych założeniach pomiaru 
i dokumentowania obciążenia treningowego opracowa-
nych przez Jaskólskiego i Kalinę [12]. Zastosowana w pracy 
wersja jest autorskim opracowaniem Kaliny dostosowanym 
do potrzeb treningu zdrowotnego w fizjoterapii i w tzw. 
sporcie dla wszystkich (sport for all). Metoda dotyczy 
pomiaru i dokumentowania wysiłków ciągłych o zmiennej 
intensywności, czyli wysiłków, podczas których zakłada 
się, że przerwy odpoczynkowe między poszczególnymi 
ćwiczeniami nie będą trwać dłużej niż minutę. Te krótkie 
przerwy są konieczne do chwilowego przerwania danej 
pracy mięśniowej (zmiany intensywności wysiłku utożsa-
mianej z tempem i/lub rytmem skurczów mięśni), doko-
nania pomiaru tętna wysiłkowego, bieżącego dokumen-
towania wysiłku i innych czynności przygotowawczych do 
kolejnych ćwiczeń. Jeżeli natomiast jest to trening kiero-
wany, wówczas przerwę między ćwiczeniami lider (trener, 
instruktor) wykorzystuje także do pokazania i/lub opisu 
kolejnego ćwiczenia, skorygowania błędów itp.

Wyniki
Poziom podatności na uszkodzenia ciała  
podczas upadku młodych kobiet w różnym stanie 
pobudzenia organizmu i przy różnej widzialności 
Przed pobudzeniem organizmu młode kobiety – nieza-
leżnie od braku lub ograniczenia widzialności (oczy za-
słonięte) – wykazały, w sensie wyniku średniego, bardzo 
wysoki poziom podatności na uszkodzenia ciała podczas 
upadku (Rycina 1). Pod wpływem 45-minutowego pobu-
dzenia organizmu ćwiczeniami ukierunkowanymi na po-
prawę kontrolowania poszczególnych części ciała podczas 
upadku nastąpiła istotna poprawa; uzyskano średni wynik 
TPUCPU (średni wynik jest dowodem obniżenia się tej po-
datności do poziomu wysokiego). Młode kobiety istotnie 
statystycznie (p < 0,01) zmniejszyły liczbę błędów w kie-
rowaniu własnym ciałem podczas symulowanego upadku 
(pary pomiarów „A–C” i „B–D”) w porównywalnych wa-
runkach działania motorycznego.

Średnie arytmetyczne PUCPU mierzonej w warunkach 
pełnej widzialności i przy zasłoniętych oczach (odpowied-
nio przed „A–B” i po intensywnych 45-minutowych ćwi-
czeniach „C–D”) świadczą wprawdzie o dużym prawdopo-
dobieństwie ujawniania tej cechy na podobnym poziomie, 
jednakże współczynniki korelacji dowodzą (odpowiednio 
do stanu pobudzenia organizmu „A–B” r = 0,544 i „C–D” 
r = 0,709), że powtarzalność wyników testów nie jest wy-
soka. Dla pierwszego układu pomiarów współczynnik de-
terminacji wynosi tylko 25,5%, a dla drugiego – 49,6%.
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Ryciny i tabele: 

 

 
    – poziom niski     – poziom przeciętny      – poziom wysoki      – poziom bardzo wysoki 
 

„A–C”– test wykonywany bez ograniczenia widzialności; „B–D” test wykonywany w warunkach ograniczenia widzialności (oczy 
zasłonięte); „C–D” test wykonany po intensywnym wysiłku fizycznym 
*p < 0,05 **p < 0,01 
 

 
Rycina 1. Średnie wyniki testu podatności na uszkodzenie ciała podczas upadków (TPUCPU)

Rycina 2. Prognozowana i ujawniona podatność na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych 
kobiet (n = 28)

 
Ryc.2. Prognozowana i ujawniona  podatność na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych kobiet (n = 28) 
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Prognozowana i ujawniona podatność  
na uszkodzenia ciała podczas upadku młodych kobiet
Tylko jedna z badanych kobiet (K4b) uzyskała zgodność 
wyniku prognozowanego na podstawie pierwszego wy-
konania TPUCPU, czyli podczas pomiaru „A” (Rycina 2). 
W trzech przypadkach (K1, K2b, K6c – na rycinie wyniki 
zakreślone) suma oszacowanych błędów z czterech prób 
przekroczyła wynik prognozowany od 1 do 3 punktów. 
Średni wynik prognozowanych błędów wyniósł 34 punkty, 
natomiast wynik błędów oszacowanych podczas czterech 
prób wyniósł 28,21 punktu. Różnica 5,79 punktu jest em-
pirycznym dowodem zarówno skuteczności ćwiczeń ukie-
runkowanych na poprawne kierowanie poszczególnymi 
częściami ciała podczas upadku, jak i stosunkowo wyso-

kiej łatwości uczenia się nowych czynności motorycznych 
przez badane kobiety.

Podatność poszczególnych części ciała  
na uszkodzenia podczas upadku w różnych 
okolicznościach 
W każdych okolicznościach symulowanych upadków (we 
wszystkich czterech próbach) najbardziej narażona na 
uszkodzenia jest głowa, następnie narażone są biodra, 
ręce i nogi (Rycina 3). Najefektywniejszą poprawę (kon-
trolowania ruchu ciała podczas symulowanego upadku) po 
odbyciu treningu badane kobiety dowiodły w odniesieniu 
do działania rękami. W próbie „C” podatność na uszkodze-
nia rąk zmniejszyła się o 35% w porównaniu z próbą „A”, 

 
Ryc.3. Podatność poszczególnych części ciała na uszkodzenia podczas upadku w różnych okolicznościach 
(okresach eksperymentu)  
 

 

 
Ryc.4. Liczba pozycji rankingowych badanych kobiet (n = 28) na podstawie wyników TPUCPU w badaniach od 
„A” do „D” 
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a o 25% w relacji wyników próby „D” do próby „B”. Kobiety 
dowiodły także poprawy kierowania pozostałymi częściami 
ciała. Jednakże efektywność nie przekracza już 12%. 

Zmienność pozycji rankingowej w różnych 
okolicznościach zastosowania TPUCPU
Drugie zastosowanie TPUCPU, próba „B”, okazało się oko-
licznościami (oczy zasłonięte, organizm pobudzony jedy-
nie pierwszym wykonaniem testu, bez ograniczenia wi-
dzialności), które nominalnie różnicowało w najmniejszym 
stopniu badane kobiety: 28 kobiet zostało sklasyfikowa-
nych na 6 pozycjach rankingowych przy zakresie różni-
cowania wskaźnika PUCPU od 5 do 11 punktów, czyli roz-

stępie 6-punktowym (Rycina 4). Średnia wartość pozycji 
rankingowej wyniosła 3,64. Podczas próby „A” to zróżni-
cowanie było większe zarówno co do liczby pozycji rankin-
gowych (9, czyli więcej o 33%), jak i rozstępu wyników (8 
przy granicach rozstępu od 5 do 13 punktów). Dwukrotne 
wykonanie TPUCPU po intensywnym wysiłku fizycznym 
(próby „C” i „D”) jest w zasadzie odwzorowaniem liczby 
pozycji rankingowych z próby „A” (odpowiednio 10 i 9). 
Jednakże rozstęp nominalnych wartości wskaźnika PUC-
PU jest najwyższy (9 punktów przy granicach rozstępu od  
2 do 11 punktów).

Najbardziej wskaźnik pozycji rankingowej różnicuje 
badane kobiety podczas wykonania testu bezpośrednio 

Okoliczności wykonania TPUCPU „A” „B” „C”

„A” przed pobudzeniem, bez ograniczenia widzialności -
„B” przed pobudzeniem, oczy zasłonięte 0,537** -
„C” po 45-minutowej sesji treningowej, bez ograniczenia 
widzialności 0,655** 0,475* -

„D” po 45-minutowej sesji treningowej, oczy zasłonięte 0,568** 0,561** 0,700**
* p < 0,05  
** p < 0,01

Tabela 1. Macierz korelacyjna pozycji rankingowych badanych kobiet (n = 28) klasyfikowanych według wskaźnika PUCPU w różnym stanie 
pobudzania organizmu i przy różnej widzialności

zarazem najwyższą względną stabilność tego wskaźnika identyfikacji zjawiska podatności na 

uszkodzenia ciała podczas upadku w różnych symulowanych okolicznościach (ryc. 5) 

Wysoką względną stabilność pozycji rankingowej, manifestowaną rozstępem jednej 

pozycji we wszystkich zastosowaniach TPUCPU, ujawniły jeszcze cztery badane kobiety 

(K3b, K3c, K5a, K6b). Jednakże zostały sklasyfikowane niżej w rankingu ze względu na 

wyższą wartość wskaźnika PUCPU (generowanie większej liczby błędów kierowania ciałem 

podczas symulowanego upadku w danych okolicznościach). Studentki K3b i K3c przy 

średniej pozycji 3,25 trzykrotnie zostały sklasyfikowane na 3 pozycji rankingowej i jeden raz 

na 4. Pozycja rankingowa nie przekłada się wprost na wskaźnik PUCPU. Obie zostały 

sklasyfikowane na pozycji 4 podczas próby „C” (PUCPU 5 pkt.), natomiast mimo większej 

liczby generowanych błędów podczas prób „A” i „B” (każdorazowo 7 punktów) zostały 

sklasyfikowane na pozycji 3, a podczas próby „D” przy wskaźniku PUCPU 4 pkt. także na 

pozycji 3. Studentka K5a dwukrotnie została sklasyfikowana na pozycji 3 i dwukrotnie na 4 

(średnia 4,5). Studentka K6b: trzykrotnie pozycja 5 i jeden raz 6 (średnia 5,25). 

 
Ryc. 5. Pozycje rankingowe badanych kobiet (n = 28) na podstawie wyników TPUCPU w badaniach od „A” do 
„D” 
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po intensywnym wysiłku fizycznym (próba „C”). Średnia 
wartość pozycji rankingowej wyniosła 5,1.

Najwyższa powtarzalność pozycji rankingowej bada-
nych kobiet, klasyfikowanych według wskaźnika PUCPU, 
dotyczy prób „C” i „D”, r = 0,700 (Tabela 1). Najmniejsza 
(r = 0,475 przy p < 0,05) – prób „B” i „C”. Zatem współ-
czynnik determinacji nie jest wysoki (między 49% a 23%), 
co jest ważnym dowodem empirycznym na modyfikujący 
wpływ czynników środowiskowych na jakość kierowania 
poszczególnymi częściami ciała podczas utraty równowagi 
i zderzenia z podłożem.

Liderką pozycji rankingowych wskaźnika PUCPU 
okazała się studentka K2c (średni wskaźnik pozycji ran-
kingowej 1,5 przy granicach rozstępu 1 i 2). Ta studentka 
ujawniła zarazem najwyższą względną stabilność tego 
wskaźnika identyfikacji zjawiska podatności na uszkodze-

nia ciała podczas upadku w różnych symulowanych oko-
licznościach (Rycina 5).

Wysoką względną stabilność pozycji rankingowej, 
manifestowaną rozstępem jednej pozycji we wszystkich 
zastosowaniach TPUCPU, ujawniły jeszcze cztery badane 
kobiety (K3b, K3c, K5a, K6b), jednakże zostały sklasyfi-
kowane niżej w rankingu ze względu na wyższą wartość 
wskaźnika PUCPU (generowanie większej liczby błędów 
kierowania ciałem podczas symulowanego upadku w da-
nych okolicznościach). Studentki K3b i K3c przy średniej 
pozycji 3,25 trzykrotnie zostały sklasyfikowane na 3 pozy-
cji rankingowej i raz na 4. Pozycja rankingowa nie przekła-
da się wprost na wskaźnik PUCPU. Obie zostały sklasyfiko-
wane na pozycji 4 podczas próby „C” (PUCPU 5 punktów), 
natomiast mimo większej liczby generowanych błędów 
podczas prób „A” i „B” (każdorazowo 7 punktów) zosta-

Kod 
osoby „A” „B” „C” „D” PUCPU  

[∑ pkt.]
PR

PUCPU PR PUCPU PR PUCPU PR PUCPU PR ∑ x  
K1 5 1 10 5 2 1 5 4 22 11 2,75

K2a 6 2 6 2 5 4 3 2 20 10 2,5
K2b 6 2 7 3 5 4 7 6 25 15 3,75
K2c 6 2 6 2 2 1 2 1 16 6 1,5
K2d 6 2 6 2 6 5 3 2 21 11 2,75
K3a 7 3 6 2 4 3 5 4 22 12 3
K3b 7 3 7 3 5 4 4 3 23 13 3,25
K3c 7 3 7 3 5 4 4 3 23 13 3,25
K3d 7 3 6 2 6 5 7 6 26 16 4
K3e 7 3 5 1 3 2 3 2 18 8 2
K4a 8 4 11 6 5 4 5 4 29 18 4,5
K4b 8 4 9 4 9 8 6 5 32 21 5,25
K4c 8 4 7 3 8 7 4 3 27 17 4,25
K4d 8 4 6 2 4 3 4 3 22 12 3
K5a 9 5 9 4 6 5 5 4 29 18 4,5
K5b 9 5 7 3 6 5 6 5 28 18 4,5
K5c 9 5 9 4 5 4 2 1 25 14 3,5
K5d 9 5 10 5 9 8 6 5 34 23 5,75
K5e 9 5 7 3 6 5 5 4 27 17 4,25
K6a 10 6 11 6 6 5 8 7 35 24 6
K6b 10 6 10 5 6 5 6 5 32 21 5,25
K6c 10 6 11 6 11 10 11 9 43 31 7,75
K6d 10 6 9 4 8 7 8 7 35 24 6
K6e 10 6 9 4 7 6 6 5 32 21 5,25
K7a 11 7 10 5 10 9 9 8 40 29 7,25
K7b 11 7 10 5 6 5 4 3 31 20 5
K8 12 8 7 3 8 7 7 6 34 24 6
K9 13 9 10 5 8 7 8 7 39 28 7
x 8,5 4,5 8,14 3,64 6,10 5,10 5,46 4,42

Tabela 2. Pozycje rankingowe (w tabeli – PR) badanych kobiet (n = 28) klasyfikowanych według wskaźnika PUCPU w różnym stanie pobudza-
nia organizmu i przy różnej widzialności (próby od „A” do „D”)    
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ły sklasyfikowane na pozycji 3, a podczas próby „D” (przy 
wskaźniku PUCPU 4 punkty) także na pozycji 3. Studentka 
K5a dwukrotnie została sklasyfikowana na pozycji 3 i dwu-
krotnie na 4 (średnia 4,5). Studentka K6b: trzykrotnie po-
zycja 5 i raz 6 (średnia 5,25).

Względna stabilność wyników mierzona wskaźni-
kiem PUCPU w każdym wykonaniu testu jest właściwo-
ścią tylko dwóch badanych kobiet (Tabela 2). Wskaźnik 
PUCPU studentki K6c w próbach od „A” do „D” wyno-
si: 10, 11, 11, 11 punktów, natomiast pozycje rankingowe 
są już mocno zróżnicowane (odpowiednio: 6, 6, 10, 9). 
Charakterystyka studentki K4d jest następująca: PUCPU: 
7, 6, 6, 7 punktów; pozycje rankingowe: 3, 2, 5, 6.

Tylko jedna studentka (K5e) w każdym kolejnym wy-
konaniu testu zmniejszała liczbę błędów PUCPU: 9, 7, 6, 
5 punktów, ale pozycje rankingowe nie potwierdzają tej 
regularności (odpowiednio: 5, 3, 5, 4).

Dyskusja
Wyniki badań ujawniły bardzo dużą podatność na uszko-
dzenia ciała badanych kobiet testowanych w warunkach 
symulowanej utraty równowagi i upadku. To stwierdzenie 
dotyczy próby wykonywanej przed pobudzeniem organi-
zmu odpowiednimi ćwiczeniami (jest to w eksperymencie 
pomiar oznaczony literą „A”). Świadczą o tym proporcje 
wskaźnika PUCPU – zarówno poziom bardzo wysoki, jak 
i wysoki ujawniło po 50% badanych kobiet w tych warun-
kach. Wysoką podatność na uszkodzenia ciała młodych 
kobiet badanych tym samym testem potwierdzają bada-
nia Kaliny i wsp. [2]. Poziom bardzo wysoki ujawniło 57%, 
a wysoki 37% młodych kobiet, również studentek fizjote-
rapii (n = 68). Wtórne oszacowanie wyników badań Olek-
sego [13] prowadzi do podobnego wniosku – większość 
studentów kierunku kształcenia wychowanie fizyczne (21–
24-letnich mężczyzn) na AWF w Krakowie także ujawniła 
wysoką i bardzo wysoką podatność na uszkodzenia ciała 
podczas upadku.

Komparatystyka oparta na tzw. wyniku surowym PUC-
PU potwierdza w zasadzie duże podobieństwo podatności 
na uszkodzenia ciała podczas upadku zarówno młodych 
kobiet, jak i mężczyzn. O ile w niniejszych badaniach, 
a także badaniach Kaliny i wsp. badane kobiety przed roz-
poczęciem edukacji z zakresu bezpiecznego upadania [2] 
deklarowały aktywność fizyczną uznawaną w rozumieniu 
potocznym za zwyczajową (czyli odpowiadającą normie 
przeciętnej), o tyle tygodniowa aktywność fizyczna stu-
dentów krakowskiej AWF należy już do wysokiej, a nawet 
bardzo wysokiej, jeżeli uwzględnimy ruchowe zajęcia dy-
daktyczne w toku studiów (kilka godzin tygodniowo). Po-
datność na uszkodzenia ciała podczas upadku studentek 

fizjoterapii z Podhalańskiej PWSZ – w rozumieniu średniego 
wskaźnika PUCPU – została zdiagnozowana na pograni-
czu poziomów wysokiego i bardzo wysokiego: 8,36 punk-
tu ± 2,31 [2], natomiast studentek fizjoterapii katowickiej 
AWF podczas próby „A” – 8,5 punktu ± 1,99 [13].

Studentki fizjoterapii badane przez Kalinę i wsp. [2] naj-
częściej popełniały błędy, nagle zmieniając postawę wer-
tykalną na horyzontalną podczas kierowania głową (96%), 
rękami (91%), biodrami (56%), natomiast najmniej nogami 
(41%). Studenci kierunku kształcenia wychowanie fizyczne 
[13] najbardziej narażają na uszkodzenie podczas upadku 
ręce (od 80% do 100% w poszczególnych grupach pre-
ferencji sportowych), natomiast najmniej – nogi (0–33%). 
W niniejszych badaniach młode kobiety dowiodły, że gło-
wa jest częścią ciała najbardziej narażoną na uszkodzenie 
podczas upadku (85% podczas próby „A” i 74% podczas 
pomiaru „D”), drugie w kolejności pod tym względem są 
biodra (odpowiednio: 68% i 55%, co jest wynikiem zbliżo-
nym do wyników badań Kaliny i wsp. [2]).

Podatność na uszkodzenia ciała podczas upadku stu-
dentek fizjoterapii z Podhalańskiej PWSZ – w rozumieniu 
średniego wskaźnika PUCPU – została zdiagnozowana 
na pograniczu poziomów wysokiego i bardzo wysokiego: 
8,36 punktu ± 2,31 [2], natomiast studentek fizjoterapii ka-
towickiej AWF podczas próby „A” – 8,5 punktu ± 1,99. Wy-
nik trzech studentów krakowskiej AWF, którzy uprawiają 
sporty rakietowe, PUCPU 9,33 punktu oznacza dolną gra-
nicę poziomu bardzo wysokiego. Wysokiej podatności na 
uszkodzenia ciała podczas upadku dowiedli pozostali stu-
denci tej uczelni: 7,55 punktu uprawiający gry zespołowe  
(n = 23), 7,47 punktu (ale zarazem największe zróżnico-
wanie międzyosobnicze ± 4,24) – sporty indywidualne  
(n = 9), 5,2 punktu pięciu uprawiających kilka dyscyplin [13]. 

Badane kobiety podczas 45-minutowej sesji treningo-
wej wykonywały wprawdzie ćwiczenia ukierunkowane 
na poprawne kontrolowanie poszczególnych części ciała 
podczas upadku, jednakże (zgodnie z założeniami ekspe-
rymentu) podczas treningu kobiety nie były informowane, 
jaki jest rzeczywisty cel ćwiczeń i nie zostały zapoznane 
z teoretycznymi podstawami bezpiecznego (miękkie-
go) upadania [14, 15]. Krótki czas sesji oraz 9–10 osób 
w grupie to czynniki, które wyraźnie ograniczały moż-
liwości odpowiedniej edukacji. Odwrotna sytuacja była 
w badaniach Kaliny i wsp. [2] – studentki uczęszczały na 
2-semestralne kształcenie z zakresu bezpiecznego upada-
nia: 20 godzin wykładu i po 10 ćwiczeń (90-minutowych) 
w każdym semestrze, łącznie 20 lekcji praktyki. Podczas 
zajęć praktycznych studentki były dokładnie instruowane 
(przez doświadczonego specjalistę), jak wykonać popraw-
nie ćwiczenia i bezpiecznie upaść. W jednym semestrze 
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program obejmował metodykę bezpiecznego upadania 
osób niedowidzących i niewidomych, w drugim – osób po 
amputacjach w obrębie kończyn. Nie dziwi zatem efekt 
końcowy tych zajęć mierzony wskaźnikiem PUCPU w wa-
runkach nieograniczonej widzialności i braku pobudzenia 
wcześniejszym wysiłkiem fizycznym. O ile podczas testu 
wykonanego przed kursem bezpiecznego upadania (wa-
runki identyczne jak podczas próby „A”) nie było ani jednej 
osoby, która nie popełniłaby co najmniej jednego błędu 
choćby w jednym z trzech zadań TPUCPU, o tyle takich 
osób podczas badań po zakończonym kursie była zdecy-
dowana większość. Jednakże ujawniona została prawidło-
wość, że liczba osób niepopełniających żadnych błędów 
zmniejszała się wraz ze zwiększaniem stopnia trudności 
zadań TPUCPU: podczas zadania pierwszego 82%, dru-
giego 78%, trzeciego 69% [2]. 

Taki efekt okazał się (co raczej oczywiste) niemożliwy 
do uzyskania podczas naszego eksperymentu. Jednakże 
analiza prób wykonywanych przed pobudzeniem orga-
nizmu odpowiednio ukierunkowanymi ćwiczeniami i po 
pobudzeniu pozwala na stwierdzenie, iż choćby jedna 
45-minutowa sesja zmniejszy podatność na uszkodzenia 
ciała podczas upadku młodych ludzi (niezależnie od płci), 
którzy nie muszą być zapoznani z teoretycznymi podsta-
wami miękkiego (bezpiecznego) zderzania z podłożem 
i którzy w przeszłości nie wykonywali podobnych ćwiczeń. 
Efektem przeprowadzonej sesji treningowej była wyraźna 
migracja badanych osób z poziomów wysokiej i bardzo 
wysokiej podatności na uszkodzenia ciała podczas upadku 
na poziomy podatności przeciętnej i wysokiej. 

Skuteczność umiejętności bezpiecznego upadania 
w życiu codziennym dobrze oddają opisane przez Kalinę 
i wsp. [2] zdarzenia trzech osób, które ukończyły kurs bez-
piecznego upadania. Agnieszka, 24 lata, jechała autobu-
sem, kiedy doszło do gwałtownego hamowania. Pasażer 
w podeszłym wieku (ok. 190 cm i 100 kg) znajdujący się 
obok niej upadał nagle z dużą dynamiką w przód. Agniesz-
ka pochwyciła go za rękę i asekurowała jego zderzenie 
z podłogą autobusu w sposób, jaki wielokrotnie powta-
rzała podczas treningów. Michał, 23 lata, wykonując prace 
remontowe na drabinie na wysokości około 1,5 metra nad 
ziemią, przez swój błąd spadł z drabiną w tył. Odrzucił  da-
leko trzymany w dłoni łom i gdy stopy mężczyzny dotknę-
ły ziemi, wykonał szybko pad w tył z przewrotem. Drabina 
upadła w miejsce, gdzie on zderzył się z podłożem i na-
tychmiast je opuścił. Dzięki perfekcyjnemu zastosowaniu 
padu w tył uniknął urazów spowodowanych przez upadek 
na ziemię i niechybne zderzenie z drabiną. Bartek, 21 lat, 
po odbyciu treningu biegowego przechodził przez pasy, 
upewniwszy się wcześniej, czy ulica jest wolna. Gdy chło-

pak przechodził, samochód wjechał nagle tyłem na jezd-
nię i uderzył go z dużą siłą. Bartek wykonał dwa pady w tył 
z przewrotem na asfalcie i przyjął postawę wertykalną. 
Należy podkreślić, że Bartek nie doznał żadnych urazów, 
a na jego ciele nie było żadnych śladów zderzenia z samo-
chodem.

Na tle opisu tych zdarzeń należy podkreślić, iż celem 
zajęć bezpiecznego upadania nie jest skupienie się na 
zmniejszeniu liczby upadków podczas codziennej czy za-
wodowej aktywności, ponieważ tego typu zdarzeń nie da 
się wyeliminować. Program ma na celu zmniejszenie kon-
sekwencji mogących powstawać na skutek upadku i zde-
rzenia z podłożem (np. stłuczenia, złamania, urazy wielo-
narządowe, kalectwo, a nawet utrata życia). Nie zmienia 
to faktu, że edukacja ludzi zarówno z zakresu bezpiecz-
nego upadania, jak i unikania zderzeń powinna wypełniać 
treść nowocześnie rozumianego treningu zdrowotnego.

Wnioski
1. Zdecydowana większość populacji młodych kobiet 

pod wpływem odpowiednich ćwiczeń szybko eliminu-
je nabyte w toku wcześniejszych doświadczeń moto-
rycznych błędy kierowania poszczególnymi częściami 
ciała podczas upadku i zderzenia z podłożem, zatem 
podstawowym warunkiem wdrożenia efektywnych 
programów profilaktyki uszkodzeń ciała spowodowa-
nych takimi zdarzeniami jest profesjonalne kształcenie 
specjalistów, zwłaszcza w ramach kierunków studiów 
kwalifikowanych do kultury fizycznej.

2. Zastosowany podczas eksperymentu test TPUCPU 
został wtórnie zweryfikowany jako bardzo czułe, bez-
pieczne i łatwe w zastosowaniu narzędzie identyfiko-
wania podatności na uszkodzenia ciała podczas upad-
ku człowieka działającego w sytuacjach, kiedy jest pod 
wpływem także innych czynników środowiskowych 
(np. nagłego ograniczenia widzialności, intensywnego 
wysiłku, który jednym razem jest optymalnym bodź-
cem pobudzenia organizmu, innym razem – czynni-
kiem powodującym nawet skrajne zmęczenie).
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StreSzczenie
Koniec XX i początek XXi wieku to okres, w którym zauważalnie wzrosła ilość badań nad cielesnością; wzrosło też zainteresowanie nią wśród naukowców. ciało stało się 
w większym stopniu cenione, a atrakcyjność ważną i pożądaną wartością. zaburzony obraz ciała to dezorientacja w zakresie mentalnego obrazu własnego ciała; obraz 
ciała stanowi uwewnętrznione spojrzenie na swój wygląd i połączony jest z przekonaniem na temat tego, jak osoby z otoczenia nas oceniają i jakich emocji doświadczamy 
przy nieprawidłowym widzeniu swojego ciała. osoby z zaburzonym obrazem ciała mają kłopot w spoglądaniu na część, której nie akceptują; osoby te nie chcą opisywać 
swoich zmian. częstymi emocjami występującymi przy zaburzeniu obrazu ciała są wstyd, złość, depresja, zaprzeczenie, izolacja w kontaktach społecznych.

Słowa kluczowe: ciało, zaburzenia, emocje, obraz ciała.

aBStract
the late twentieth and early twenty-first century is a period in which noticeably increased the number of research scientists and interests of the flesh. the body has become 
more appreciated as important and attractive, desired value. distorted body image is a confusion in terms of the mental body image is an internalized view of your appe-
arance and is connected with conviction on how the people around us and appreciate what emotions we experience with this phenomenon. Persons with disturbed body 
image have trouble in viewing the part, which do not accept and do not want to describe their changes. Frequent emotional disorder occurring when body image is a sha-
me, anger, depression, denial, isolation social contacts.

Keywords: body, disorder, emotions, body image.

Wstęp
Koniec XX i początek XXI wieku to okres, w którym wzrosła 
ilość badań nad cielesnością; wzrosło też zainteresowanie 
nią wśród naukowców. Ciało stało się w większym stop-
niu cenione, a atrakcyjność ważną i pożądaną wartością. 
Dzięki pięknej, zadbanej, wysportowanej oraz szczupłej 
budowie można łatwiej osiągnąć sukces, pozyskać lepszą 
pracę, szybciej osiągnąć awans, co niesie za sobą większe 
zadowolenie z życia i społeczny prestiż. Wykazano, że 
osoby atrakcyjne fizycznie są bardziej lubiane i traktowane 
pobłażliwiej przez otoczenie, nawet wśród takich osób jak 
policjanci i sędziowie [1].

W mediach jest coraz więcej reklam poświęconych 
atrakcyjności fizycznej, ćwiczeniom, dietom i kosmetykom, 
które mają za zadanie odmłodzić i pozostawić nasze ciało 
jak najdłużej młode [2]. Badania pokazują, że ludzie nie są 
zadowoleni z własnego ciała, w konsekwencji poddają się 
zabiegom odchudzającym lub wdrażają zaburzone wzorce 
odżywiania ściągnięte od innych. Często osoby podejmują 
ryzykowne zachowania grożące życiu lub zdrowiu [1]. 

Zauważono, że na Zachodzie panują negatywne 
stereotypy dotyczące starzenia się i osób starszych. Nie 
obejmują one jedynie strefy fizycznej ułomności – spowol-
niałych ruchów, siwych włosów, mniej elastycznej skóry. 
Osobom starszym przypisuje się negatywne cechy, takie 
jak: depresję, złośliwość wraz z łatwiejszym popadaniem 
w złość, infantylność, większą zależność od innych, izo-
lację i brak aktywności fizycznej. Badacze zauważyli, że 
przypisane cechy często odzwierciedlają się w życiu osób 
starszych. Dlatego ludzie starsi chcą często uchodzić za 
osoby młodsze niż są w rzeczywistości i nie akceptują ciała 
podlegającego naturalnemu procesowi, jakim jest starze-
nie się [1]. Wraz ze wzrostem istotności ciała dla kultury 
nauki społeczne zaczęły interesować się tematem zabu-
rzonego obrazu ciała [2]. 

Co to jest zaburzony obraz ciała? 
Definicja obrazu ciała w psychologicznej literaturze za-
wiera zmysłowy wizerunek jego rozmiarów, kształtu i for-
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my, odnosi się do uczuć, jakie odczuwamy wobec niego. 
Thompson uważa, że obraz ciała stanowi uwewnętrznio-
ne spojrzenie na swój wygląd i połączony jest z przekona-
niem na temat tego, jak osoby z otoczenia nas oceniają i ja-
kich emocji doświadczamy przy nieprawidłowym widzeniu 
swojego ciała. Zaburzenia związane z obrazem własnego 
ciała to głównie zniekształcenia w jego percepcji (osoba 
nie potrafi właściwie ocenić rozmiarów swego ciała) oraz 
emocjonalne postawy wobec niego [3]. Jeśli w naszym 
umyśle dominują obrazy zniekształcenia naszego ciała, 
obejmujące negatywną percepcję, to dochodzi do nieak-
ceptacji własnego ciała i eksploracji zachowań zmierzają-
cych do jego zmiany [4]. 

Zaburzony obraz ciała obejmuje aspekt poznawczy 
(myśli, przekonania na temat własnego ciała), emocjo-
nalny (emocje i uczucia wobec cielesności) oraz behawio-
ralny (zachowania związane z chęcią zmiany wyglądu). 
Zaburzenia somatopodobne obejmują przesadne zaab-
sorbowanie wyimaginowanym lub minimalnym defektem 
w sferze fizyczności, a także nadmierne zaabsorbowa-
nie ciałem, co w konsekwencji doprowadza do dystresu, 
osłabienia relacji społecznych i zaburzeń innych obszarów 
funkcjonowania [2].

Innymi zmiennymi wpływającymi na zaburzony obraz 
ciała są relacje, jakie człowiek utrzymuje z innymi ludź-
mi, sposób, w jaki aktywnie spędza czas, hobby, fakt, że 
osoba w młodości była wyśmiewana z powodu swoje-
go wyglądu, sposób, w jaki najbliższe otoczenie reaguje 
na wygląd czy w jaki kobieta przeszła okres menopauzy. 
Wymienione czynniki mają niewątpliwy wpływ na odbiór 
własnego ciała [5].

Osoby z zaburzonym obrazem ciała
Kształtujący się w toku indywidualnego rozwoju jednostki 
obraz ciała nie zawsze jest adekwatny i pozytywny. Wła-
ściwa ocena rozmiarów ciała, postawa emocjonalna, do-
świadczenia wrażeń z ciała mogą być zaburzone. Mogą 
powstać w wyniku m.in.:
– nieprawidłowego rozwoju intelektualnego,
– uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
– obniżonej lub ograniczonej sprawności motorycznej,
– występowania przewlekłych schorzeń somatycznych,
– czynników społecznych (stosunku rodziny, oceny in-

nych osób) [6].

Zaburzenia obrazu własnego ciała można podzielić 
w następujący sposób:
1) spowodowane pierwotnymi lub wtórnymi zaburze-

niami neurologicznymi – charakterystyczną cechą jest 
to, że ciało pozostaje takie samo, natomiast zmienia 

się jego percepcja. Przykładem jest: autotopagno-
zja (niemożność rozpoznania części własnego ciała), 
anozognozja (zaprzeczanie oczywistym chorobom 
ciała, takim jak paraliż czy ślepota), asomatognozja 
(nieumiejętność rozróżniania strony prawej i lewej), 
zaburzenia świadomości pod wpływem narkotyków 
(np. LSD powoduje spostrzeganie powiększonych roz-
miarów własnego ciała) lub bólu;

2) spowodowane nagłą utratą kończyn lub innych czę-
ści ciała – ciało ulega gwałtownej zmianie, natomiast 
jego percepcja się nie zmienia. Po amputacji kończyn 
i palców 98% przypadków ma zaburzoną percepcję. 
Osoby z wrodzonym brakiem kończyn nie odczuwają 
takich dolegliwości oraz kiedy amputacja została do-
konana we wczesnym dzieciństwie (do 5. r.ż.) bądź 
jeśli utrata nie jest nagła; 

3) spowodowane fizyczną deformacją lub kalectwem 
– uszkodzenie w młodym wieku doprowadza do 
większych zaburzeń i zakłóca nie tylko postrzega-
nie własnego ciała, ale również ogólny rozwój oso-
bowości. Wspólnymi cechami osób z różnorodnymi 
fizycznymi nieprawidłowościami są:
– kompleks Qasimodo (poczucie inności, mniejszej 

wartości), 
– zaburzenia w relacjach społecznych i seksualnych, 
– stosowanie zabiegów obronnych (np. kamuflaż 

czy ograniczenia w stylu życia).
 Jeśli deformacja następuje po okresie dojrzewania, 

przystosowanie się do zmienionego wyglądu bardziej 
przypomina proces żałoby;

4) spowodowane minimalnymi zniekształceniami ciała 
albo ich całkowitym brakiem – w tej grupie mieszczą 
się trzy rodzaje zaburzeń obrazu ciała:
– związane z minimalnymi deformacjami ciała 

– dążenie do zwiększenia własnej atrakcyjno-
ści i uwrażliwienie na tym punkcie ma podłoże 
w wypartych konfliktach psychicznych. Zadowo-
lenie po operacji plastycznej u takich osób jest 
zdecydowanie mniejsze niż u osób operowanych 
ze wskazań zdrowotnych. Stwierdzono, że około 
70% pacjentów z tej grupy cierpi na różnorodne 
zaburzenia psychiczne [6],

– dysmorfofobia – charakteryzuje się dokuczliwą 
lub niszczącą troską w wyniku lekkiego lub wy-
imaginowanego defektu/defektów w wyglądzie 
swojego ciała. Pacjenci są naprawdę nieszczęśliwi; 
ujawnia się to podczas codziennych czynności, 
rozmowy, czytania, posiłków, o każdej porze [7], 

– związane z zaburzeniami psychiatrycznymi – 
głównie z zaburzeniami neurotycznymi i psycho-
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tycznymi. Przykładem są: zaburzenia konwersyj-
ne, depresja, schizofrenia, zaburzenia seksualne, 
zaburzenia jedzenia [6].

Teorie wyjaśniające rozwój obrazu własnego 
ciała
Poznawczo-behawioralny model rozwoju własnego obrazu 
ciała obejmuje w pierwszej kolejności postawy, wydarze-
nia i doświadczenia, które wpłynęły na sposób patrzenia 
na swoje ciało. Jednym z przykładów może być aktywność 
fizyczna, która ma złożony związek ze spostrzeganiem 
własnego ciała. Ćwiczenia fizyczne dobrze wpływają na 
funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, przeciwdzia-
łają takim emocjom jak depresja, lęk, poprawiając przy 
tym samoocenę i wprowadzając w dobry nastrój [8]. 

Dużą rolę odgrywają nośniki kulturowe (w tym media) 
w zachodzącym w dzieciństwie procesie tworzenia wyglą-
du zewnętrznego. Innym ważnym czynnikiem są rodzice 
i rówieśnicy, którzy kształtują pierwsze wyobrażenia na 
temat cielesności. Życie rodzinne uczy młodego człowieka 
modelować postawy wobec własnego ciała poprzez m.in. 
wdrożenie odpowiedniej diety i ćwiczeń. Również w rodzi-
nie młody człowiek styka się z komentarzami na temat swe-
go wyglądu. To według standardów, jakie narzucili rodzice, 
dziecko porównuje się z innymi. „Indywidualne cechy oso-
bowości” również wpływają na samoocenę, perfekcjonizm, 
potrzebę aprobaty społecznej i samoświadomość [8].

Drugą grupą wywierającą wpływ na obraz własnego 
ciała są obecne wydarzenia i procesy. Należą do nich sy-
tuacje, w których obserwujemy siebie w lustrze, porównu-
jemy się z innymi np. przy przebieraniu się w przebieralni. 
Takie sytuacje aktywizują procesy i schematy związane 
z oceną własnego ciała. W wyniku tego powstają „dialogi 
wewnętrzne”, czyli automatyczne myśli o pewnym ładun-
ku emocjonalnym, interpretacje i wnioski na temat wyglą-
du. U osób z zaburzonym obrazem ciała dialogi te są ten-
dencyjne i oporne na jakąkolwiek zmianę. Wymienia się tu 
myślenie czarno-białe, zaburzone porównywania społecz-
ne, arbitralne wnioskowania, nadmierne generalizowanie, 
maksymalizację własnych wad i minimalizację zalet [8]. 

Emocje związane z zaburzonym obrazem ciała 
– przykłady 
Zaprzeczenie, złość, depresja to normalne uczucia poja-
wiające się podczas przystosowania się do zmian, jakie 
zaszły w ciele i stylu życia. Powinniśmy pozwolić pacjen-
towi na podzielenie się emocjami, jakie przeżywa, w sytu-
acjach, kiedy jest na to gotowy. Nigdy nie przyspieszajmy 
tego procesu. Zachęcajmy do omawiania konfliktów inter-
personalnych i społecznych, jakie mogą się pojawić [9]. 

Pacjenci odczuwają nierealistyczny obraz własnego 
ciała, mają niewłaściwe spojrzenie na własny obraz i może 
być to niezdrowe. Powinniśmy pomóc takiej osobie w opi-
saniu idealnego wyglądu i dążyć do uzyskania utraconej 
samoakceptacji. Osoby z zaburzonym obrazem ciała mają 
kłopot w spoglądaniu na część, której nie akceptują; nie 
chcą też opisywać swoich zmian. Dobrym sposobem na 
wyrażanie uczuć może być opisanie przez pacjenta swoich 
uczuć na kartce. Sprawi to, że osobie takiej może poprawić 
się samopoczucie psychiczne i zmniejszą się zaburzenia 
pourazowe [9].

Osoby z zaburzonym spostrzeganiem własnego „ja” 
mają trudności w utrzymaniu normalnych relacji ze społe-
czeństwem, mają niską samoocenę i poczucie wstydu. Im 
człowiek odczuwa większą rozbieżność pomiędzy swoim 
wyglądem a wyobrażonym ideałem, tym silniej doznaje 
niepokoju, napięcia; osoby takie są częściej ukierunkowa-
ne na niepowodzenia [10].

Pacjenci z guzami w obrębie głowy i szyi po resekcji 
guza i zabiegu operacyjnym informowali, że są mniej zado-
woleni z własnego wyglądu twarzy, a 35,8% zmieniło pra-
cę w wyniku niezadowolenia z obrazu swojego ciała [9].

Badania przeprowadzone u młodych kobiet, u któ-
rych wykryto raka piersi, potwierdzają, że większość pa-
cjentek miała problem związany ze zmianą obrazu ciała. 
Doświadczały one zażenowania, zawstydzenia, martwiły 
się o swoją atrakcyjność seksualną i kobiecość. Leczenie 
chirurgiczne, chemioterapia mogą przyczynić się do zmian 
zarówno fizycznych, jak i psychicznych oddziałujących na 
życie pacjenta [11].

Każda choroba nowotworowa może zaburzyć obraz 
własnego ciała, w wyniku czego zostaje zaburzona nasza 
percepcja ciała. Osoba nie może kontrolować zmian, ja-
kie zachodzą w jej organizmie i traci zaufanie do swojego 
wizerunku. Walka z chorobą staje się synonimem walki 
z własnym ciałem [11].

Kobiety przywiązują większą wagę do tego, jak wy-
glądają i znacznie bardziej przejmują się swoim wyglądem. 
Starzenie się, ciąża, zwiększenie masy ciała wywołują lęk, 
zwiększają poziom niezadowolenia z ciała, przyczyniając 
się często to zaburzeń odżywiania i chęci poddania się 
operacji. Powoduje to obniżony nastrój, depresje, równo-
cześnie obserwuje się osłabienie zależności między poczu-
ciem własnej wartości a zadowoleniem z ciała [1].

Podsumowanie
Zaburzony obraz ciała jest negatywnym spojrzeniem na 
własne ciało. Osoby z zaburzoną percepcją swojego wy-
glądu cechują się brakiem pozytywnych myśli i emocji 
z nim związanych. Osoby takie nieprawidłowo określają 
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i widzą pewne konkretne elementy swojego ciała, są nimi 
przesadnie zaabsorbowane, podczas gdy w rzeczywisto-
ści spostrzegany defekt jest minimalny lub wręcz nie ist-
nieje [12]. Problem jest bardzo poważny, ponieważ w śro-
dowisku medialnym kreowani są piękni, doskonali ludzie, 
brzydota i wszelkie odstępstwa od normy odsuwane są 
na bok. Ludzie z zaburzonym obrazem ciała mają problem 
z odnalezieniem się w społeczeństwie i w niewielkim stop-
niu ktokolwiek potrafi im pomóc. Temat jest mało znany 
i należałoby rozwijać w powyższym zakresie nowe po-
stawy i schematy w opiece nad osobami z zaburzeniami 
w obrazie własnego ciała.
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StreSzczenie
dysfunkcje seksualne mogą wystąpić w każdym wieku, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. W ostatnich latach prowadzono wiele badań mających na celu poznanie me-
chanizmów i przyczyn prowadzących do występowania tych dysfunkcji oraz znalezienie sposobów ich terapii.
zaburzenia seksualne są związane zarówno z nadwagą i otyłością, jak i chorobami będącymi często konsekwencją otyłości, tj. cukrzycą, pełnoobjawowym zespołem me-
tabolicznym, a także z występowaniem zespołu policystycznych jajników.
W profilaktyce oraz terapii tych zaburzeń należy stosować właściwą dietoterapię oraz wdrażać odpowiednio ukierunkowaną aktywność fizyczną, bowiem – jak stwier-
dzono – odpowiedni styl życia jest czynnikiem, który może wpływać na ograniczenie występowania dysfunkcji seksualnych.

Słowa kluczowe: dysfunkcje seksualne, cukrzyca, zespół metaboliczny, zespół polistystycznych jajników, aktywność fizyczna, dieta.

aBStract
Sexual dysfunction can occur at any age, in both men and women. in recent years, many studies have been conducted in order to understand the mechanisms and re-
asons leading to the occurrence of these dysfunctions and to find ways of treatment.
Sexual dysfunctions are associated with overweight, obesity and the diseases which are often a consequence of obesity, ie. type 2 diabetes mellitus, metabolic syndro-
me and polycystic ovarian syndrome.
Proper diet and physical activity should be introduce in order to prevent and to treat these disorders, because healthy lifestyle is a factor that may limit the prevalence of 
sexual dysfunction.

Keywords: sexual dysfunction, diabetes, metabolic syndrome, policystic ovarian syndrom, physical activity, diet.

Właściwa dieta i aktywność fizyczna są bardzo ważnymi 
czynnikami istotnymi w promocji zdrowia (w tym zdro-
wia seksualnego) i profilaktyce wielu chorób. Brak ruchu, 
nadciśnienie tętnicze, błędne nawyki żywieniowe, wyso-
kie stężenie cholesterolu, palenie tytoniu przyczyniają się 
do rozwoju wielu groźnych chorób, jak cukrzyca, zespół 
metaboliczny, prowadząc też w konsekwencji do poważ-
nych dysfunkcji seksualnych [1–4]. Otyłość i nadwaga zo-
stały uznane za czynniki ryzyka w odniesieniu do zaburzeń 

seksualnych, zwłaszcza zaburzeń erekcji [5–7]. Zaburzenia 
erekcji to stała lub nawracająca niemożność osiągnięcia  
i/lub utrzymania erekcji przez mężczyznę w stopniu nie-
wystarczającym do zadowalającej aktywności seksualnej. 
Objawiają się one w braku stwardnienia prącia bądź też 
jego usztywnieniu niedostatecznym, co uniemożliwia od-
bycie stosunku seksualnego.

Jak widać z przytoczonej definicji, problem zaburzeń 
erekcji dotyczy jednej z najważniejszych sfer w życiu czło-
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wieka – sfery seksualnej. Bezpośrednio dotyka on męż-
czyzn, pośrednio także kobiet, które stają się również jego 
„ofiarami”. Stosunek płciowy dotyczy bowiem przedsta-
wicieli obojga płci: mężczyzn i kobiet. Problemy seksualne 
jednej ze „stron” stają się także istotne dla tej drugiej. Za-
tem można wysnuć wniosek, iż zaburzenia erekcji wpły-
wają negatywnie na oboje partnerów w związku.

Jak zauważa Althof, ludzie zawsze przykładali dużą 
wagę do potencji seksualnej. „Znane są traktaty, opisy ry-
tuałów, przekazy o lekarstwach ludowych oraz poradniki 
seksualne starożytnych lekarzy greckich, chińskich i hin-
duskich oraz islamskich i żydowskich uczonych”. Kłopo-
ty z erekcją miewano już w okresie antyku, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż musiało do 
nich dochodzić znacznie wcześniej, być może z tym pro-
blemem stykano się już u zarania dziejów [6, 7].

Impotencję można podzielić na pierwotną i wtórną. 
Pierwsza z nich jest poważną i chroniczną dysfunkcją sek-
sualną dotyczącą mężczyzn, którzy nigdy nie osiągnęli po-
tencji z kobietą. Dysfunkcja ta ma charakter patologiczny. 
Druga jest formą lekką, nie patologiczną, występującą po 
okresie prawidłowego funkcjonowania seksualnego [6].

Poza powyższym podziałem można dokonać jeszcze 
innego, biorąc pod uwagę sytuacje, gdy:
– erekcja w ogóle nie występuje,
– dochodzi tylko do częściowego, niepełnego wzwodu 

prącia,
– erekcja występuje tylko, jeśli kontakt seksualny nie jest 

przewidywany,
– wzwód pojawia się we wstępnej fazie gry miłosnej, 

ale zanika lub zmniejsza się przy próbie podjęcia sto-
sunku.
Przyczyn zaburzeń erekcji może być wiele, wynikać 

one mogą zarówno z czynników biologicznych, jak i psy-
chogennych.

Omawiając psychogenne przyczyny zaburzeń erekcji, 
należy przywołać następujące czynniki:
– stany nadmiernego stresu i niepokoju, np. utrata pracy,
– depresja,
– lęk przed niepowodzeniem odbycia kontaktu seksualnego,
– problemy w związku (nie muszą one jednak dotyczyć 

sfery seksualnej, mogą to być kłopoty rodzinne czy też 
finansowe),

– niezdolność mężczyzny do całkowitego oddania się 
własnym przeżyciom erotycznym,

– strach przed opuszczeniem przez partnerkę,
– niska samoocena własnych predyspozycji seksualnych,
– silne naciski i powtarzające się żądania seksualne ze 

strony kobiet,

– brak edukacji seksualnej, niewłaściwa edukacja seksu-
alna,

– patologiczne środowisko rodzinne, rygoryzm wycho-
wawczy,

– trauma z dzieciństwa,
– nadmierny rygoryzm religijny,
– kryzys męskości, który objawia się w utracie wyłącz-

ności na pełnienie pewnych, do niedawna, jedynie 
dla mężczyzn zarezerwowanych funkcji, np. jedyne-
go żywiciela, głowy rodziny. Coraz większa emancy-
pacja kobiet powoduje, że panowie zaczynają czuć 
się zagubieni, nie mogą się wykazać przed partnerką 
czymś szczególnym. W dodatku kobiety coraz częściej 
zajmują wyższe stanowiska w pracy niż mężczyźni, 
w związku z tym zarabiają od nich nierzadko więcej, 
co może prowadzić u panów do poczucia frustracji 
i braku spełnienia,

– mity seksualne typu: „mężczyzna powinien mieć erek-
cję członka na zawołanie”, „wielkość członka decyduje 
o przeżyciach seksualnych kobiety”, „mężczyzna jest 
odpowiedzialny za życie seksualne”, „impotencja to 
sprawa wieku” itp.
Do czynników somatycznych zaburzeń erekcji zalicza się:

– pierwotne anomalie narządów płciowych (np. spo-
dziectwo czy stulejka),

– wtórne zmiany narządów płciowych (np. na skutek 
urazu lub pooperacyjne),

– choroby zapalne narządów płciowych (np. zapalenie 
żołędzi),

– osłabiające choroby ogólnoustrojowe,
– choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane lub nie-

które rodzaje nowotworów, urazy rdzenia kręgowego, 
zapalenie opon mózgowych),

– używki (narkotyki, alkohol, papierosy),
– zaburzenia hormonalne (np. hipogonadyzm czy hiper-

prolaktynemia),
– zażywanie niektórych leków (psychotropowych, prze-

ciwnadciśnieniowych, diuretycznych, przeciwparkin-
sonowych lub przeciwnowotworowych),

– stosowanie steroidowych środków dopingujących.
Spośród czynników somatycznych szczególne zna-

czenie mają zaburzenia metaboliczne:
– cukrzyca,
– choroby serca i układu krążenie (niewydolność mięśnia 

sercowego, miażdżyca, podwyższony poziom chole-
sterolu).
Podkreśla się jednak, że przypadki problemów o pod-

łożu czysto psychicznym bądź czysto organicznym ze 
wzwodem należą raczej do wyjątków.
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Wielu autorów podejmowało próby oceny wpływu 
konkretnych czynników na ryzyko wystąpienia zaburzeń 
wzwodu. Stwierdzili oni zwiększenie częstości występo-
wania zaburzeń wzwodu u chorych z innymi współistnie-
jącymi schorzeniami, takimi jak: cukrzyca – 4 razy, nad-
ciśnienie tętnicze – 1,58 razy, hipercholesterolemia – 1,63 
razy, choroby naczyń obwodowych – 2,63 razy, choroby 
serca – 1,79 razy. Czynnikiem, którego rolę podejmowano 
niezmiennie we wszystkich badaniach, wyciągając analo-
giczne wnioski co do zwiększenia ryzyka wystąpienia za-
burzeń wzwodu, był wiek.

Wiąże się to m.in. z narastaniem liczby kolejnych czyn-
ników ryzyka wraz ze starzeniem się organizmu i czasem 
działania tych czynników na układ sercowo-naczyniowy. 
Wpływ na nasilenie się zaburzeń erekcji w starszym wieku 
może wywierać również częściowy niedobór androge-
nów – PADAM (ang. partial androgen defficiency in aging 
male).

Analizując wpływ czynników ryzyka choroby serco-
wo-naczyniowej na zaburzenia wzwodu, nie sposób nie 
wspomnieć o znaczeniu predyspozycji osobniczych zwią-
zanych z prezentowanym modelem osobowości w jednym 
i drugim schorzeniu.

Przedstawione analizy nie pozostawiają żadnych wąt-
pliwości co do istotnego wpływu czynników ryzyka cho-
roby sercowo-naczyniowej na powstawanie zaburzeń 
wzwodu.

Istotnymi czynnikami profilaktycznymi są tu aktyw-
ność ruchowa i właściwa dieta.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z obserwowa-
nym wzrostem odsetka osób cierpiących na zaburzenia 
funkcji seksualnych, zwłaszcza opisanych zaburzeń erekcji, 
jednocześnie obserwuje się wzrost występowania czynni-
ków ryzyka tych dysfunkcji, do których zalicza się nadwagę 
i otyłość, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe (przyczyniają-
ce się do chorób układu krążenia) czy zaburzenia gospo-
darki węglowodanowej.

Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych cha-
rakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wy-
dzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia 
prowadzi do zaburzeń w metabolizmie białek, tłuszczów 
i gospodarki wodno-elektrolitowej. W konsekwencji tych 
zaburzeń może dochodzić do uszkodzenia różnych narzą-
dów i układów, a szczególnie naczyń krwionośnych, mię-
śnia sercowego, nerek, nerwów i narządu wzroku.

W okresie ciąży podwyższone wartości glikemii u cię-
żarnej mogą inicjować szereg powikłań u matki i jej dziec-
ka. Wykazano ponadto, że wpływ na powstawanie wad 
rozwojowych ma stopień hiperglikemii zarówno w I tryme-
strze ciąży, jak również przed zapłodnieniem [1–4, 7, 8].

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia – WHO 
– na całym świecie choruje obecnie na cukrzycę 346 mln 
ludzi, z czego ok. 80–85% stanowią chorzy na cukrzycę 
typu II – dawniej określaną jako „insulinoniezależną” – 
NIDDM (ang. noninsulin-dependent diabetes mellitus). 
Cukrzyca typu II powstaje w wyniku zaburzeń wydzie-
lania insuliny endogennej i/lub zmniejszonej wrażliwości 
receptorów insulinowych, tzw. insulinooporności. Liczba 
chorych gwałtownie wzrasta z uwagi na rosnące wskaź-
niki otyłości, około 80% populacji chorych na cukrzycę 
NIDDM to osoby otyłe. 

W konsekwencji cukrzycy, jak wspomniano, może 
dochodzić do uszkodzenia różnych narządów i układów, 
a szczególnie naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego, 
nerek, nerwów i narządu wzroku.

Występowanie powiązanych ze sobą czynników zwięk-
szających ryzyko cukrzycy typu II i chorób sercowo-naczy-
niowych nazywa się zespołem metabolicznym. Uważa się, 
że zespół ten związany jest z działaniem czynników ge-
netycznych, środowiskowych (w tym diety, aktywności fi-
zycznej) oraz procesami przekwitania i starzenia. Problem 
pojawia się coraz częściej w populacji jako wynik błędów 
dietetycznych, zwykle nadmiernego odżywiania się i bra-
ku ruchu. Kryteria zespołu metabolicznego przyjęto wg 
Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej – IDF (ang. 
International Diabetes Federation) i National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III – ATP III.

Zespół metaboliczny to występowanie otyłości brzusz-
nej (trzewnej), zdefiniowanej jako obwód talii > 80 cm 
u kobiet, oraz dwóch z następujących czynników: 
– zwiększone stężenie trójglicerydów (> 150 mg/dl) lub 

leczenie trójglicerydemii;
– zmniejszenie stężenia lipoprotein o dużej gęstości – 

HDL (ang. high density lipoproteins) < 40 mg/dl lub 
leczenie tego zaburzenia lipidowego;

– podwyższone ciśnienie tętnicze skurczowe (130 
mmHg) albo rozkurczowe (85 mmHg) lub leczenie 
nadciśnienia tętniczego;

– zwiększone stężenie glukozy na czczo (100 mg/dl) lub 
rozpoznana wcześniej cukrzyca.
Według ATP III zespół metaboliczny rozpoznaje się, 

gdy występują trzy z podanych zaburzeń:
– otyłość brzuszna zdefiniowana jako obwód talii 88 cm;
– glikemia na czczo 100 mg/dl lub terapia wcześniej roz-

poznanej cukrzycy;
– ciśnienie tętnicze skurczowe ≥ 130 mmHg lub rozkurczo-

we ≥ 85 mmHg albo leczenie nadciśnienia tętniczego;
– zwiększone stężenie trójglicerydów (150 mg/dl) lub te-

rapia hiperglicerydemii;
– HDL < 50 mg/dl lub leczenie tego zaburzenia.
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Zespół metaboliczny może występować u pacjentek 
z zespołem policystycznych jajników. Podkreśla się powią-
zanie między hiperandrogenizmem a zespołem metabo-
licznym [1, 2].

Obserwuje się, że otyłość, która jest głównym kryterium 
rozpoznania zespołu metabolicznego, w znacznym odsetku 
współwystępuje z zespołem policystycznych jajników.

Ruch, właściwa dieta przyczyniająca się do redukcji 
masy ciała u pacjentek z PCOS poprawia, niekiedy norma-
lizuje insulinooporność i związane z nią zaburzenia meta-
boliczne. Redukcja masy ciała dzięki odpowiedniej diecie, 
wysiłkowi fizycznemu, oprócz terapii lekarskiej, to podsta-
wowe zalecenie u pacjentów z zespołem metabolicznym.

Należy podkreślić, że zmiana stylu życia jest podsta-
wową zasadą profilaktyki zarówno w cukrzycy typu II, jak 
i w przypadku występowania pełnoobjawowego zespołu 
metabolicznego [1, 2].

Wprowadzenie zmian w stylu życia, do których należą 
wzrost aktywności fizycznej oraz zdrowy sposób żywie-
nia, mają/mogą mieć znaczenie zarówno prewencyjne, 
jak i terapeutyczne. Bardzo istotnym zagadnieniem jest 
ponadto wczesne planowanie ciąży, szczególnie wśród 
kobiet chorujących na cukrzycę.

Ustalenie zdrowej diety pod okiem specjalisty die-
tetyka, regularna aktywność fizyczna, redukcja oraz 
utrzymywanie prawidłowej masy ciała oraz zaprzestanie 
palenia tytoniu są tu zatem kluczowym działaniem pro-
zdrowotnym.

Ponadto prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie 
w prewencji i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy 
oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Do podstawowych zaleceń dietetycznych dla chorych 
na cukrzycę należą:
– unikanie węglowodanów prostych, aż do ich zupełne-

go wykluczenia;
– częste spożywanie posiłków;
– tak zwana dieta zdrowego człowieka (dużo warzyw, 

mało tłuszczów nasyconych).
Dieta powinna być opracowana indywidualnie pod 

kierunkiem specjalisty dietetyka z uwzględnieniem masy 
ciała rzeczywistej i należnej, aktywności fizycznej, stanu 
fizjologicznego i współistniejącego nadciśnienia, zaburzeń 
gospodarki lipidowej, niewydolności nerek oraz preferencji 
żywieniowych i kulturowych.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca chorym 
na cukrzycę typu II spożycie węglowodanów w ilości 45–
50% całodobowej racji pokarmowej. Odpowiedni dobór 
węglowodanów sprzyja normalizacji stężenia glukozy we 
krwi, co ma znaczenie w prewencji powikłań cukrzycy. 
Zaleca się zwiększenie udziału węglowodanów złożonych, 

których źródłem są produkty pochodzące z pełnego ziar-
na zbóż oraz owoców i warzyw. Spożycie cukrów prostych 
(jedno- i dwucukrów takich jak glukoza, fruktoza, sacharo-
za) powinno być ograniczone do ilości nieprzekraczających 
10% podaży energii. Dopuszcza się, zgodne z zaleceniami 
producenta, stosowanie środków słodzących takich jak 
m.in. sorbitol, mannitol, izomalt, maltitol, laktitol, ksylitol, 
acesulfam K (Dz.U. z 2004 r. Nr 94, poz. 933); zalecenie to 
nie obejmuje kobiet ciężarnych, niemowląt i małych dzie-
ci. Spożycie włókna pokarmowego powinno wzrosnąć do 
20–40 g/dobę. Większe jego ilości nie są wskazane, gdyż 
mogą być powodem wzdęć, uczucia dyskomfortu w jamie 
brzusznej, wzrostu częstości i objętości wypróżnień. Błon-
nik, którego źródłem są pełnoziarniste produkty zbożowe, 
warzywa, owoce, nasiona roślin strączkowych i innych ro-
ślin oraz orzechy, opóźnia wchłanianie cholesterolu, tria-
cylogliceroli oraz glukozy z przewodu pokarmowego, co 
ma wpływ na poposiłkową glikemię. Jak wskazują wyniki 
badań przeprowadzanych w grupie osób z ryzykiem wy-
stąpienia cukrzycy typu II, zwiększenie spożycia błonnika 
pokarmowego ≥ 15 g na 1000 kcal całodziennej racji ener-
getycznej zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia 
choroby. W jej zapobieganiu ma znaczenie zarówno ilość 
spożywanego błonnika, jak i jego pochodzenie.

W badaniu okołomenopauzalnych kobiet naukowcy 
dowiedli, że wyższe spożycie błonnika nierozpuszczalnego 
oraz produktów pochodzących z pełnych ziaren zbóż ma 
znaczenie ochronne w przypadku rozwoju cukrzycy typu 
II. Europejskie Stowarzyszenie ds. Badań nad Cukrzycą – 
EASD (ang. European Association for the Study of Dia-
betes) zaleca spożycie węglowodanów o niskim indeksie 
glikemicznym (IG < 50). Amerykańskie Towarzystwo Dia-
betologiczne – ADA (ang. American Diabetes Association) 
również rekomenduje dietę o niskim IG jako strategię mo-
gącą mieć znacznie w zmniejszeniu hiperglikemii poposił-
kowej, ale jednocześnie podkreśla, iż nie ma wystarczają-
cych naukowych dowodów na to, by dietę tę traktować 
jako podstawową strategię dietetyczną w terapii cukrzycy.

W diecie chorych na cukrzycę typu II białka powinny sta-
nowić 15–20% wartości energetycznej diety. Białka pocho-
dzenia zwierzęcego (w postaci chudych mięs i wędlin, chu-
dego drobiu, tłustych i chudych ryb, chudych białych serów, 
twarogów, chudego mleka i fermentowanych produktów 
mlecznych) oraz białka pochodzenia roślinnego (w postaci 
fasoli, grochu, soczewicy, soi, pełnoziarnistych produktów 
zbożowych) powinny być dostarczane w proporcji 1:1.

Odsetek tłuszczów w całodobowej racji pokarmowej 
powinien wynosić 30–35%. Ponieważ u osób z cukrzycą 
występuje większe zagrożenie chorobami sercowo-naczy-
niowymi, zaleca się zmniejszenie ilości nasyconych kwasów 
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tłuszczowych poniżej 10% wartości energetycznej diety 
(a u chorych z LDL > 100 mg/dl – poniżej 7%), cholesterolu 
do 300 mg dziennie (u osób z podwyższonym stężeniem 
cholesterolu w surowicy – 200 mg dziennie) oraz izomerów 
trans kwasów tłuszczowych, których spożycie przyczynia 
się do obniżenia stężenia cholesterolu HDL, podwyższenia 
stężenia cholesterolu LDL w surowicy krwi, podniesienia 
stężenia lipoproteiny (a), uznawanej za niezależny czynnik 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Prawdopodobny 
jest także wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych 
bezpośrednio na wzrost ryzyka cukrzycy typu II. Ponadto 
zaleca się zwiększenie ilości jednonienasyconych kwasów 
tłuszczowych do co najmniej 10% wartości energetycznej 
diety oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – 
PUFA (ang. polyunsaturated fatty acids) do 7–10% warto-
ści energetycznej [7, 9, 10].

Źródłem jedno- i wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (do których należy grupa omega-3 oraz ome-
ga-6) są m.in. oliwa z oliwek i oleje roślinne – które po-
winny mieć zastosowanie zarówno do obróbki termicznej, 
jak i jako dodatek do surówek, sałatek i innych potraw 
– ponadto tłuste ryby morskie, awokado. Pacjent powi-
nien unikać spożywania smalcu, słoniny, tłustych mięs 
i wyrobów mięsnych, twardych margaryn, tłustego mleka 
i tłustych wyrobów mlecznych, produktów cukierniczych, 
produktów typu fast food.

W zapobieganiu cukrzycy typu II może mieć także 
znaczenie spożycie niektórych składników mineralnych 
i witamin. Jak wskazują dane literaturowe, najbardziej od-
powiednim wariantem diety w prewencji zaburzeń gospo-
darki węglowodanowej i innych składowych zespołu me-
tabolicznego jest dieta śródziemnomorska. Charakteryzuje 
się ona dużym spożyciem warzyw, owoców, ziół, oliwy 
z oliwek, produktów pełnoziarnistych, ryb morskich.

Badania naukowe dowodzą roli aktywności fizycznej 
także jako czynnika prewencyjnego w powstawaniu wielu 
chorób. Jednak podkreśla się, że osoby intensywnie upra-
wiające sport, stawiające organizmowi wysokie wymaga-
nia powinny suplementować dietę pod okiem specjalistów 
(m.in. witaminami i mikroelementami – specjalistyczne 
preparaty dostępne są w aptekach). Preparaty o charak-
terze suplementów są tak skomponowane, by wspomóc 
sportowca w budowaniu masy mięśniowej. Odpowiednie 
nawodnienie poprzez stosowanie np. napojów izotonicz-
nych wspiera wydolność organizmu, korzystnie wpływa-
jąc na gospodarkę wodno-elektrolitową. Dla właściwej 
wydolności organizmu podczas uprawiania dyscyplin wy-
trzymałościowych ważne jest spożywanie roztworów wę-
glowodanów zawartych w specjalistycznych preparatach 
dla sportowców.

Osobom wyczynowo uprawiającym sport poleca się 
także stosowanie pod okiem specjalistów preparatów wspo-
magających regenerację mięśni po wysiłku fizycznym, co 
pozwala na kontynuację treningów w doskonałej formie.

Brak aktywności fizycznej wpływa na powstanie nad-
wagi i otyłości, co z kolei jest związane z ryzykiem poja-
wienia się cukrzycy typu II. Wysiłek mięśniowy powoduje 
zwiększenie transportu glukozy z krwi i przestrzeni poza-
komórkowej do komórek pracującego mięśnia. Proces ten 
zachodzi niezależnie od działania hormonu insuliny.

Wysiłek zmniejsza insulinooporność, tj. zwiększa wraż-
liwość komórek mięśnia na insulinę. Aktywność fizyczna 
wpływa także korzystnie na profil lipidowy oraz sprzyja 
redukcji masy ciała. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 
zaleca chorym na cukrzycę typu II, w wieku powyżej 65 
lat i/lub z nadwagą – szybki spacer, 3–5 razy w tygodniu 
(ok. 150 minut tygodniowo). Jednocześnie wysiłek fizycz-
ny zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę, zatem niesie ze 
sobą ryzyko hipoglikemii. U chorych leczonych pochodny-
mi sulfonylomocznika lub insuliną w programie ćwiczeń fi-
zycznych konieczny jest ekwiwalent 20 g glukozy na każdą 
godzinę umiarkowanego wysiłku.

W przypadku otyłości i nadwagi, poza zwiększeniem 
aktywności fizycznej, ważna jest redukcja dobowej racji 
energetycznej o 500–1000 kcal dziennie, co pozwala zre-
dukować masę ciała o 0,5–1 kg tygodniowo. Wskazane jest 
przestrzeganie stałych godzin spożywania posiłków.

Jak wspomniano, szereg dysfunkcji seksualnych 
(zwłaszcza zaburzenia erekcji, dyspareunia) jest związa-
nych zarówno z nadwagą i otyłością, jak i chorobami bę-
dącymi często konsekwencją otyłości, czyli m.in. cukrzycą, 
chorobami układu sercowo-naczyniowego [3–7].

Opieka nad osobami z otyłością powinna uwzględniać 
także aspekty seksuologiczne. Leczenie chorób mających 
związek z występowaniem zaburzeń seksualnych lub mo-
dyfikacja czynników ryzyka związanych ze stylem życia 
(poprzez włączenie indywidualnej dietoterapii i odpo-
wiednio ukierunkowanej aktywności fizycznej) mogą za-
pobiec występowaniu tychże dysfunkcji lub zmniejszyć ich 
nasilenie. Jest to tym bardziej istotne zagadnienie u kobiet 
w wieku okołomenopauzalnym, że dysfunkcje w zakresie 
seksualności kobiet (podobnie zresztą jak zaburzenia erek-
cji u mężczyzn) zwiększają się wraz z wiekiem [3–6].

W przypadku kobiet działania te muszą być prowadzo-
ne przez ginekologa, seksuologa, dietetyka, psychologa 
i psychiatrę współpracujących ze sobą. Kobieta w okresie 
przekwitania powinna rozważyć możliwości hormonalnej 
terapii zastępczej (najczęściej są to preparaty zawierające 
estrogeny podawane doustnie, dopochwowo, przezskór-
nie lub domięśniowo), właściwą dietoterapię z odpowied-



268

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (48) 2016

nio ukierunkowaną aktywnością fizyczną, często w po-
łączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi (zwykle z grupy 
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego seroto-
niny). Współpraca specjalistów ma znaczenie nie tylko na 
etapie wdrażania leczenia – jest również istotna w związku 
z koniecznością monitorowania efektów terapii i nasilenia 
ewentualnych działań niepożądanych związanych ze sto-
sowaniem preparatów hormonalnych i leków psychotro-
powych.

Seksualność człowieka jest istotnym czynnikiem roz-
woju osobowości.

Jest z reguły pozytywną siłą napędową w populacji 
ludzkiej, motywującą do nawiązywania kontaktów i więzi 
interpersonalnych [1, 2].

Również w aspekcie zdrowia seksualnego, w profilaktyce 
zaburzeń seksualnych eksperci zalecają zmiany stylu życia: 
aktywność fizyczną oraz prawidłowy sposób odżywiania się. 
U niektórych pacjentek wskazana może być także psychote-
rapia (wspierająca lub poznawczo-behawioralna) [2, 3, 7].

Jednocześnie podkreślić należy, że udane życie seksu-
alne ma wpływ na jakość i długość życia, stanowi protek-
cję przed wieloma chorobami: zawałami, udarami, migre-
ną, depresją.

Każda forma profilaktyki, w tym profilaktyka doty-
cząca aktywności fizycznej i odpowiedniego żywienia, 
ma znaczenie zarówno w zapobieganiu rozwojowi wielu 
wspomnianych chorób, w tym cukrzycy typu II, jak i w te-
rapii, jako uzupełnienie stosowanego leczenia farmakolo-
gicznego.

Warte podkreślenia jest, że u kobiet planujących ciążę 
również ważne są aktywność fizyczna i właściwa dieta, 
które wpływają na redukcję występowania zarówno nie-
tolerancji glukozy, jak i cukrzycy ciążowej.

Już od najmłodszych lat istotna jest edukacja związa-
na z promowaniem systematycznej aktywności ruchowej 
oraz racjonalnym żywieniem [5–7, 9–11].
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StreSzczenie
związki polifenolowe są największą grupą naturalnych antyoksydantów roślinnych o zróżnicowanej budowie, właściwościach i funkcji. związki te wykazują szereg działań 
korzystnych dla zdrowia, m.in. działają antyoksydacyjnie, immunomodulacyjnie, przeciwalergicznie, przeciwnowotworowo i antyaterogennie. rosnąca liczba zachorowań 
na schorzenia określane mianem tzw. chorób cywilizacyjnych jest przyczyną zwiększonego zainteresowania badaczy i lekarzy naturalnymi metodami zapobiegania tego 
typu dolegliwościom i ich leczenia. Badania epidemiologiczne wskazują, iż związki polifenolowe mogą znaleźć zastosowanie w profilaktyce i terapii schorzeń takich jak cu-
krzyca typu ii, otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego i niektóre typy nowotworów.

Słowa kluczowe: związki polifenolowe, choroby cywilizacyjne, profilaktyka, leczenie.

aBStract
Polyphenolic compounds are the largest group of natural plant antioxidants with a diversified structure, properties and functions. these compounds have a number of be-
nefits to health inter alia antioxidant, immunomodulatory, antiallergic, anticancer and antiatherogenic properties. the growing number of cases of the diseases known as 
the civilization diseases is the cause of the rising interest of researchers and doctors in natural methods of prevention and treatment of this type of ailments. epidemiolo-
gical studies indicate that the polyphenolic compounds can be used in the prevention and treatment of diseases such as type 2 diabetes, obesity, cardiovascular disease, 
and some types of cancer.

Keywords: polyphenolic compounds, civilization diseases, prevention, treatment.

Wstęp
Na przestrzeni ostatnich lat rosnącym zainteresowaniem 
cieszy się możliwość wykorzystania biologicznie aktyw-
nych substancji pochodzenia roślinnego do zapobiegania 
różnym typom schorzeń, w tym chorobom cywilizacyj-
nym, oraz ich leczenia. Liczne badania kliniczne i epide-
miologiczne dowodzą, że dieta bogata w warzywa i owo-
ce, będące źródłem wielu związków o dobroczynnym 
wpływie na organizm, w tym związków polifenolowych, 
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka występowania m.in. 
chorób serca, układu krążenia, otyłości, cukrzycy typu II 
i nowotworów [1–24]. 

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa 
w zakresie zagrożeń związanych z rosnącym zanieczysz-
czeniem środowiska, życiem w ciągłym stresie, brakiem 
ruchu, jak również spożywaniem dużych ilości wysoko 
przetworzonej żywności rośnie zainteresowanie medycy-
ną alternatywną i działaniami profilaktycznymi mającymi 
na celu poprawę jakości życia. Biologicznie czynne związ-
ki pochodzenia roślinnego są postrzegane nie tylko jako 

tańsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza dla zdrowia 
alternatywa tradycyjnych, syntetycznych farmaceutyków 
[1, 2, 25]. Szczególnie cennymi komponentami surowców 
roślinnych są substancje o właściwościach antyoksyda-
cyjnych. Zainteresowanie tymi związkami nasiliło się na 
początku lat 90. XX wieku, kiedy odkryto, że u podłoża 
schorzeń takich jak miażdżyca, nowotwory czy katarakta 
leży stres oksydacyjny spowodowany zwiększoną produk-
cją reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników. Do 
głównych antyoksydantów roślinnych należą związki poli-
fenolowe, które stanowią grupę ponad 8000 związków, 
co czyni je najbardziej rozpowszechnionymi przeciwutle-
niaczami w świecie roślin [1–3].

Charakterystyka związków polifenolowych
Polifenole są związkami organicznymi z grupy fenoli mają-
cymi przynajmniej dwie grupy hydroksylowe przyłączone 
do pierścienia benzenowego o charakterze kwasowym. 
Związki polifenolowe stanowią bardzo zróżnicowaną 
grupę zarówno pod względem masy cząsteczkowej, bu-
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dowy i właściwości, jak również funkcji biologicznych. 
W zależności od liczby grup hydroksylowych oraz sposobu 
połączenia pierścieni aromatycznych wyróżnia się cztery 
główne klasy tych związków: flawonoidy, kwasy fenolo-
we, stilbeny i lignany (Rycina 1) [1–3]. Sama budowa pier-
ścieniowa i obecność grup hydroksylowych nie pozwalają 
na zaliczenie danego związku do grupy polifenoli, gdyż 
mianem tych związków określa się wyłącznie substancje 
będące produktami wtórnego metabolizmu roślin. Synteza 
związków polifenolowych nasila się w warunkach streso-
wych, co stanowi naturalną odpowiedź obronną chronią-
cą rośliny m.in. przed atakiem owadów, grzybów, wirusów 
i bakterii, jak również promieniowaniem UV [1, 2]. 

Źródła i biodostępność związków 
polifenolowych
Związki polifenolowe gromadzą się w naziemnych czę-
ściach roślin: łodygach, liściach i kwiatach, a przede 
wszystkim w owocach. Odpowiadają one również za ich 
barwę, dlatego też owoce o intensywnej pigmentacji, ta-
kie jak aronia, borówka, porzeczka, czarne winogrona, 
wiśnie i truskawki, charakteryzują się wysoką zawartością 
tych związków. Bogatym źródłem polifenoli są również 
warzywa i przyprawy oraz popularne napoje, takie jak 

kawa, kakao, herbata zielona i czarna oraz czerwone wino 
(Tabela 1) [1–3, 26]. 

Aktywność biologiczna związków polifenolowych za-
leży w dużej mierze od stopnia ich przyswajalności w prze-
wodzie pokarmowym. Z kolei szybkość i wydajność ab-
sorpcji jelitowej zdeterminowane są strukturą chemiczną 
danego związku. Większość polifenoli występuje natural-
nie w postaci glikozydów, znacznie rzadziej związki te są 
obecne w formie wolnych aglikonów [1, 3, 27]. Aglikony 
mogą ulegać wchłanianiu na drodze dyfuzji biernej, na-
tomiast glikozydy ulegają wcześniejszej hydrolizie en-
zymatycznej w jelicie. Istotny wpływ na biodostępność 
związków polifenolowych ma mikroflora jelitowa zdolna 
do metabolizowania polifenoli z udziałem wytwarza-
nych przez bakterie enzymów, takich jak β-glukozydaza, 
β-glukuronidaza i hydrogenazy [1, 3, 27]. 

Mechanizm działania związków 
polifenolowych
Związki polifenolowe mają szereg właściwości korzyst-
nych dla zdrowia (Rycina 2). Działanie biologiczne polife-
noli wynika głównie z ich silnych właściwości przeciwutle-
niających, które zależą zarówno od liczby, jak i położenia 
podstawników w cząsteczce związku – im więcej grup 
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hydroksylowych w cząsteczce, tym silniejsze zdolności an-
tyutleniające [1–4]. Mechanizm, na drodze którego związki 
polifenolowe chronią przed rozwojem stresu oksydacyjne-
go, jest wielokierunkowy. Polifenole mają silne właściwo-
ści redukcyjne i mogą służyć jako dawcy elektronów oraz 
atomów wodoru, dzięki czemu są w stanie nie tylko inak-
tywować wolne rodniki tlenowe, ale również terminować 
wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe. W wyniku reakcji 
rodnika z polifenolem powstaje zredukowany, nieaktywny 
rodnik fenoksylowy o niskiej aktywności chemicznej, sta-
bilizowany przez pierścień benzenowy [1, 3, 4]. Obecność 
grup hydroksylowych umożliwia również chelatację jonów 
metali, w tym metali toksycznych, takich jak ołów i kadm, 
oraz metali katalizujących reakcje utleniania, jak miedź (I) 
i żelazo (II) [1, 3, 4]. Liczne badania doświadczalne wyka-
zały, iż spożywanie związków polifenolowych nasila en-
zymatyczną i nieenzymatyczną barierę antyoksydacyjną 
organizmu poprzez zapobieganie obniżeniu aktywności 
głównych enzymatycznych antyoksydantów endogennych 
(dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – CAT, pe-
roksydaza glutationowa – GPx) oraz deficytowi glutationu 
(GSH), który jest głównym antyoksydantem nieenzyma-
tycznym odgrywającym kluczową rolę w procesie detok-
sykacji organizmu. Ponadto polifenole hamują aktywność 

oksydaz – enzymów utleniających biorących udział w wy-
twarzaniu RFT, takich jak oksydaza NADPH i oksydaza 
ksantynowa [1, 3, 4].

Związki polifenolowe wykazują również aktywność 
przeciwzapalną i przeciwalergiczną głównie poprzez 
wpływ na ekspresję genów i przebieg szlaków sygnało-
wych w komórkach. Związki te hamują działanie czynni-
ków transkrypcyjnych o aktywności prozapalnej, takich 
jak czynnik jądrowy kappa B (NF-κB) i kompleks biał-
kowy AP-1, jednocześnie wykazując zdolność aktywacji 
czynnika jądrowego Nrf2, odpowiedzialnego za ekspre-
sję licznych genów cytoprotekcyjnych [1, 3, 4]. Polifenole, 
wpływając na komórki układu odpornościowego, mogą 
zmniejszać syntezę cytokin biorących udział w reakcjach 
zapalnych, m.in. TNF-α, IL-6 i IL-8. Ponadto związki te 
hamują aktywność enzymów o działaniu prozapalnym, 
takich jak indukowana syntaza NO (iNOS), cyklooksyge-
naza-2 (COX-2) i lipooksygenaza (LOX) [1, 3–5]. Z kolei 
właściwości przeciwalergiczne związków polifenolowych 
wynikają głównie z ich wpływu na receptory powierzch-
niowe oraz komórki zaangażowane w odpowiedź humo-
ralną organizmu, co skutkuje zmniejszeniem aktywności 
limfocytów pomocniczych Th2 i komórek plazmatycz-
nych [5, 6]. 

Tabela 1. Źródła związków polifenolowych

Źródło związków polifenolowych Zawartość związków polifenolowych  
(mg/100 g)

goździki 15 188
pieprz (sucha masa) 11 960
kakao 3448
aronia czarnoowocowa 1756
czarny bez 1359
rozmaryn (sucha masa) 1018
czarna porzeczka 758
oliwki czarne 569
oliwki zielone 346
truskawki 235
malina czerwona 215
kawa filtrowana 214*
imbir (sucha masa) 202
winogrona czarne 169
cebula czerwona 168
jabłka 136
szpinak 119
herbata czarna 102*
wino czerwone 101*
herbata zielona 89*
oliwa z oliwek „extra virgin” 62*

* zmiana jednostki – mg/100 ml
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Działanie przeciwnowotworowe związków polifeno-
lowych wynika z ich właściwości zarówno antyoksydacyj-
nych, jak i immunomodulujących. Znaczącą rolę w supresji 
procesu nowotworowego odgrywa zdolność polifenoli do 
wpływu na cykl komórkowy i ekspresję genów. Wykaza-
no, iż związki te hamują aktywność enzymów biorących 
udział w replikacji DNA, nasilają apoptozę komórek no-
wotworowych i zwiększają ekspresję przeciwnowotworo-
wych genów supresorowych [2–4]. 

Analogicznie do działania przeciwnowotworowego 
wpływ związków polifenolowych na układ sercowo-na-
czyniowy również wiąże się z ich aktywnością antyutlenia-
jącą i przeciwzapalną. Związki te uszczelniają i wzmacniają 
ściany naczyń krwionośnych, działają wazodylatacyjnie 
i antyagregacyjnie. Polifenole pozytywnie wpływają na 
gospodarkę lipidową organizmu, zwiększając poziom lipo-
protein o wysokiej gęstości (HDL), a zmniejszając poziom 
lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), triacylogliceroli (TG) 
i cholesterolu całkowitego w krwi [1–4]. 

Związki polifenolowe są sprzymierzeńcami osób oty-
łych i cukrzyków. Wpływają korzystnie na metabolizm 
glukozy, zmniejszają jelitową absorpcję węglowodanów, 

stymulują wydzielanie insuliny oraz wykazują działanie 
cytoprotekcyjne względem komórek β trzustki, których 
uszkodzenie i dysfunkcja jest główną przyczyną rozwoju 
cukrzycy typu II [2, 3, 10].

Związki polifenolowe w profilaktyce i terapii 
chorób cywilizacyjnych
Ze względu na swoje właściwości prozdrowotne związki 
polifenolowe są przedmiotem licznych badań doświad-
czalnych i epidemiologicznych (Tabela 2). Obfitość wystę-
powania i wielokierunkowość działania polifenoli stanowią 
szansę, ale też wyzwanie dla badaczy. Niezbędne jest po-
dejmowanie wysiłków w celu jednoznacznego określenia 
roli tych związków w zapobieganiu różnym schorzeniom, 
przede wszystkim tym, które generowane są przez stres 
oksydacyjny, i ich leczeniu [1–24]. Do takich chorób należy 
wiele przewlekłych schorzeń określanych mianem chorób 
cywilizacyjnych: cukrzyca typu II, choroby układu serco-
wo-naczyniowego czy nowotwory. Prognozy wskazują, 
że liczba osób cierpiących na tego typu dolegliwości bę-
dzie wzrastać w przyszłych dekadach. Zjawisko to stanowi 
poważne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, ale też 

Rycina 2. Działanie związków polifenolowych
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gospodarki wielu krajów. Rozwojowi chorób cywilizacyj-
nych można w dużej mierze zapobiec poprzez właściwe 
działania profilaktyczne, dlatego też niezwykle istotne jest 
prowadzenie zdrowego stylu życia, którego nieodłącznym 
elementem oprócz wysiłku fizycznego jest dieta oparta na 
produktach pochodzenia roślinnego, bogatych w związki 
polifenolowe [2–5, 9, 23, 25]. 

Choroby układu sercowo-naczyniowego
Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią główną 
przyczynę zgonów na świecie. Jak wykazały badania kli-
niczne, spożywanie żywności bogatej w związki biologicz-
nie czynne, takie jak polifenole, stanowi jeden z głównych 
czynników chroniących przed rozwojem chorób układu 
krążenia [4–8]. Potwierdzeniem tego zjawiska jest tzw. 
paradoks francuski. Pomimo spożywania przez Francu-
zów dużej ilości tłuszczów zwierzęcych, przede wszystkim 
w postaci mięs, serów i innych przetworów mleczarskich, 
śmiertelność spowodowana schorzeniami układu serco-
wo-naczyniowego w tym regionie jest niższa niż w po-
zostałych krajach Europy. Taki stan rzeczy tłumaczy się 
spożywaniem przez Francuzów dużych ilości czerwonego 
wina, które jest jednym z najbogatszych źródeł związków 
polifenolowych [1, 5, 26]. W badaniu przeprowadzonym 
na grupie 7172 mieszkańców USA wykazano, że osoby, 
które spożywają dziennie 1235 ± 199 mg związków po-
lifenolowych, obarczone są o 46% mniejszym ryzykiem 
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w po-
równaniu do osób, które z dietą przyjmują 483 ± 108 mg 
polifenoli dziennie [6]. Badania epidemiologiczne dowo-
dzą, że zwiększenie spożycia związków polifenolowych 
prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi oraz redukcji ryzyka 
zawału serca [5]. Polifenole doceniane są także za swoje 
silne właściwości antyaterogenne [4, 5, 7]. Badanie prze-
prowadzone na 25 zdrowych mężczyznach w wieku od 20 
do 59 lat wykazało, iż dzienne spożycie 25 ml oliwy z oli-
wek o dużej zawartości związków polifenolowych (366 mg 
polifenoli/kg oliwy) przez okres 3 tygodni prowadziło do 
zmniejszenia stężenia apoproteiny B-100 o 5,94 ± 16,6% 
oraz liczby całkowitych i małych cząstek LDL odpowiednio 
o 11,9 ± 12,0% i 15,3 ± 35,1% w osoczu krwi w porów-
naniu do osób badanych, które spożywały oliwę z oliwek 
o niskiej zawartości tych związków (2,7 mg polifenoli/kg 
oliwy) [7]. Wykazano również, że przyjmowanie związków 
polifenolowych wpływa korzystnie na profil lipidowy osób 
znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju cho-
rób układu sercowo-naczyniowego (cukrzycy w wieku ≥ 
55 lat, spełniający co najmniej cztery dodatkowe czynniki 
ryzyka: palenie papierosów, nadciśnienie, LDL ≥ 160 mg/
dL, HDL ≤ 40 mg/dL dla mężczyzn i ≤ 50 mg/dL dla ko-

biet, otyłość lub nadwaga: BMI ≥ 25 kg/m2). Trwająca 4 
tygodnie konsumpcja 40 g kakao dziennie (495,2 mg poli-
fenoli) skutkowała wzrostem stężenia HDLc o 5% i jedno-
czesnym obniżeniem oxyLDL o 17% w porównaniu do osób, 
które w tym samym okresie nie spożywały kakao [8].

Otyłość i nadwaga
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych obecnie chorób 
cywilizacyjnych jest otyłość. Szacuje się, że zmaga się z nią 
niemal 20% populacji światowej, a liczba osób otyłych 
stale wzrasta. Epidemia otyłości jest problemem na skalę 
globalną, stanowiąc szósty pod względem ważności czyn-
nik ryzyka zgonu na świecie. Ponadto otyłość i nadwaga 
stanowią czynniki ryzyka m.in. choroby niedokrwiennej 
serca, nadciśnienia, cukrzycy typu II i niektórych typów 
nowotworów. Na tle krajów europejskich Polska plasu-
je się w czołówce, biorąc pod uwagę liczbę osób z nad-
wagą i otyłością, przy czym problem ten coraz częściej 
dotyczy młodzieży, a nawet dzieci. Najnowsze badania 
epidemiologiczne potwierdzają, że dieta bogata w związ-
ki polifenolowe stanowi cenną broń w walce z dodatko-
wymi kilogramami [9–12, 25]. Badanie przeprowadzone 
u osób z nadwagą i otyłością wykazało, iż 8-tygodniowa 
dieta bogata w związki polifenolowe (2903 mg polifeno-
li dziennie), pochodzące głównie z bezkofeinowej kawy 
i herbaty, warzyw, dżemu jagodowego oraz oliwy z oli-
wek „extra virgin”, prowadziła do obniżenia stężenia glu-
kozy w krwi, zwiększenia wczesnej sekrecji insuliny oraz 
wzrostu insulinowrażliwości [10]. Temat walki z otyłością 
jest podejmowany coraz częściej przez badaczy polskich 
[11, 12]. W badaniu przeprowadzonym na 56 osobach oty-
łych z nadciśnieniem odnotowano, iż podawanie przez 
3 miesiące ekstraktu z zielonej herbaty, w postaci jednej 
kapsułki dziennie (379 mg ekstraktu z herbaty zielonej za-
wierającego 208 mg galusanu epigallokatechiny – EGCG), 
skutkowało znacznym obniżeniem skurczowego i roz-
kurczowego ciśnienia krwi oraz stężenia glukozy i insuli-
ny w porównaniu do osób, które otrzymywały placebo. 
Suplementacja ekstraktem z zielonej herbaty skutkowała 
również obniżeniem stężenia TNF-α i CRP oraz zwiększa-
ła całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAS) surowicy. 
Ponadto wpływała korzystnie na gospodarkę lipidową 
organizmu, obniżając stężenie LDL i TG, a zwiększając po-
ziom HDL w osoczu krwi [11]. W innym badaniu prowadzo-
nym w podobnym modelu doświadczalnym wykazano, 
że suplementacja ekstraktem z zielonej herbaty (379 mg 
dziennie przez 3 miesiące) oprócz korzystnego wpływu na 
gospodarkę lipidową i TAS surowicy prowadziła do obni-
żenia BMI i zmniejszenia obwodu brzucha [12]. Zjawiskiem 
budzącym niepokój lekarzy jest coraz częstsze występo-
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wanie tzw. otyłości ukrytej, czyli podwyższonej procento-
wej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie przy pra-
widłowej masie ciała. Badanie przeprowadzone u kobiet 
cierpiących na syndrom otyłości ukrytej wykazało, że spo-
żywanie 100 g ciemnej czekolady (70% kakao) dziennie 
przez okres 7 dni podwyższało stężenie HDL, zmniejszało 
poziom cholesterolu całkowitego oraz stosunek LDL/HDL 

w krwi, jak również przyczyniało się do redukcji obwodu 
brzucha [13]. 

Cukrzyca typu II
W licznych badaniach wykazano, że spożywanie związ-
ków polifenolowych wpływa korzystnie na parametry 
gospodarki węglowodanowej u ludzi, toteż rosnącym za-

Tabela 2. Wpływ spożywania związków polifenolowych na organizm

Grupa  
badana

Dzienne  
spożycie związków  

polifenolowych

Okres  
spożywania

Wpływ  
na organizm

Źródło

osoby będące w grupie  
ryzyka wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego  
(N = 7172)

1235 ± 199 mg
4 lata  
i 3 miesiące

↓ ryzyko wystąpienia chorób układu 
sercowo-naczyniowego

[6]

zdrowi mężczyźni 
(N = 25)

25 ml oliwy z oliwek – 
366 mg polifenoli/kg 
oliwy z oliwek

3 tygodnie ↓ apoB-100, LDL [7]

osoby będące w grupie ryzyka wystą-
pienia chorób układu sercowo- 
-naczyniowego 
(N = 42)

40 g kakao –  
495,2 mg polifenoli

4 tygodnie ↑ HDLc, ↓ oxyLDL [8]

osoby z nadwagą lub otyłością, bę-
dące w grupie ryzyka wystąpienia 
chorób układu sercowo- 
-naczyniowego 
(N = 86)

2903 mg 8 tygodni
↑ wczesna sekrecja insuliny 
↑ insulinowrażliwość 
↓ stężenie glukozy w osoczu

[10]

osoby otyłe z nadciśnieniem tętniczym 
(N = 56)

379 mg ekstraktu  
z herbaty zielonej  
– 208 mg EGCG

3 miesiące

↑ TAS surowicy, ↑ HDL 
↓ skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi 
↓ stężenie glukozy i insuliny w osoczu 
↓ TNF-α i CRP w surowicy 
↓ LDL i TG

[11]

osoby otyłe 
(N = 46)

379 mg ekstraktu  
z herbaty zielonej  
– 208 mg EGCG

3 miesiące

↑ TAS surowicy, ↑ HDL 
↓ stężenie glukozy w osoczu 
↓ BMI, ↓ obwód brzucha 
↓ cholesterol całkowity, ↓ LDL i TG

[12]

kobiety z syndromem otyłości ukrytej 
(N = 15)

100 g ciemnej czekolady 
–  2000 mg polifenoli

7 dni
↑ HDL  
↓ cholesterol całkowity, ↓ LDL/HDL   
↓ obwód brzucha

[13]

osoby z nadwagą i otyłością 
(N = 28)

2000 mg 8 tygodni
↑ insulinowrażliwość hepatocytów 
↓ TBARS i PC w mięśniach 
↓ F2-izoprostany w moczu

[15]

osoby z cukrzycą typu II 
(N = 19)

1506 mg 4 tygodnie ↓ MDA i HNE w moczu [16]

mężczyźni z rakiem prostaty 
(N = 93)

1010 mg
33 dni

↓ NFκB w tkankach, które poddano 
prostektomii radykalnej  
↓ 8-OHdG w moczu  
↓ PSA w surowicy

[24]
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interesowaniem cieszy się zastosowanie tych związków 
w profilaktyce i leczeniu cukrzycy [10, 11, 14–16]. Wykaza-
no, że wraz ze wzrostem wydalania hespertyny i kwasu 
kawowego z moczem zmniejsza się ryzyko zachorowania 
na cukrzycę typu II [14]. Spożywanie polifenoli z winogron 
(2 g polifenoli dziennie) przez 8 tygodni chroniło osoby 
z nadwagą i otyłością będące krewnymi pierwszego stop-
nia osób chorych na cukrzycę typu II przed indukowanym 
fruktozą stresem oksydacyjnym w mięśniach (obniżenie 
stężenia substancji reagujących z kwasem tiobarbituro-
wym – TBARS, i białkowych grup karbonylowych – PC) 
i w całym ustroju (obniżenie F2-izoprostanów w moczu), 
a także zwiększało insulinowrażliwość hepatocytów [15]. 
W innym badaniu stwierdzono, że 4-tygodniowa suple-
mentacja dwiema kapsułkami ekstraktu z owoców grana-
tu dziennie (2 x 753 mg polifenoli) zmniejszała peroksy-
dację lipidów (obniżenie stężenia aldehydu dimalonowego 
– MDA, i hydroksyaldehydów – HNE) w ustroju osób cho-
rych na cukrzycę typu II [16].

Choroby nowotworowe
Poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego szczegól-
nie w krajach rozwiniętych i rozwijających się jest rosnąca 
liczba zachorowań na nowotwory. Dieta bogata w związki 
o działaniu antyoksydacyjnym i antyproliferacyjnym może 
okazać się szansą na zmniejszenie ryzyka zachorowania na 
niektóre typy nowotworów, w tym nowotwory prostaty 
i piersi należące do najczęściej występujących typów tego 
rodzaju schorzeń [17–25]. Badania doświadczalne wska-
zują, iż związki polifenolowe zawarte m.in. w ekstrakcie 
z zielonej herbaty zwiększają skuteczność działania leków 
przeciwnowotworowych, a kwestią czasu jest ich uznanie 
za niezbędny element nowoczesnej, innowacyjnej terapii 
nowotworów i włączenie do niej na stałe [17]. Wiele badań 
epidemiologicznych potwierdza, że związki polifenolowe 
wywierają ochronny wpływ na organizm i zmniejszają ry-
zyko rozwoju nowotworów piersi i prostaty, istnieją rów-
nież i takie badania, które nie wykazują związku między 
spożyciem polifenoli a rozwojem tych nowotworów. Przy-
puszcza się, że niespójności w rezultatach przeprowadza-
nych badań mogą wynikać z różnic genetycznych [18–24]. 
Nie zmienia to jednak faktu, że dieta bogata w związki 
polifenolowe stanowi podstawę profilaktyki przeciwno-
wotworowej. Zauważono, że dieta śródziemnomorska, 
charakteryzująca się dużą zawartością warzyw, owoców 
i zdrowych olei roślinnych, obniża ryzyko wystąpienia raka 
piersi u kobiet zarówno przed menopauzą, jak i po me-
nopauzie [18]. W badaniu przeprowadzonym na kobietach 
w wieku od 30 do 65 lat wykazano, że u kobiet prowa-
dzących zdrowy tryb życia i przestrzegających zdrowej, 

bogatej w produkty pochodzenia roślinnego diety ryzyko 
wystąpienia raka piersi jest mniejsze o 75% w porównaniu 
do kobiet, których dieta oparta jest głównie na produk-
tach przetworzonych bogatych w sól i cukier [19]. Analiza 
wyników badań epidemiologicznych przeprowadzonych 
w latach 1997–2010, obejmujących swoim zasięgiem nie-
mal 200 tysięcy uczestniczek również wykazała, że ryzyko 
rozwoju raka piersi jest mniejsze u kobiet, których dieta 
obfituje w związki polifenolowe [20]. W badaniu przepro-
wadzonym na populacji irańskiej odnotowano, że zwięk-
szone wydalanie z moczem equolu, będącego metaboli-
tem izoflawonu – daidzeiny, wiązało się ze zmniejszeniem 
ryzyka zachorowania na nowotwór piersi. Na tej podsta-
wie oszacowano, że ryzyko rozwoju raka piersi u kobiet, 
które wydalają z moczem więcej niż 189 nmol equolu na 
dobę, jest o 73% niższe w porównaniu do tych, u których 
poziom wydalania tego metabolitu z moczem nie przekra-
cza 70 nmol na dobę [22]. Podobną zależność stwierdzono 
w przypadku raka prostaty. W kilku badaniach epidemiolo-
gicznych zaobserwowano, że wydalanie daidzeiny, equo- 
lu i genisteiny z moczem ujemnie korelowało z ryzykiem 
rozwoju raka prostaty [23]. W badaniu przeprowadzonym 
na mężczyznach, u których zdiagnozowano raka prostaty, 
wykazano, że picie przez okres 33 dni zielonej herbaty (1010 
mg polifenoli dziennie) obniżało aktywność NFκB w tkan-
kach, które poddano prostektomii radykalnej, zmniejsza-
ło stężenie 8-hydroksy-2’-deoksyguanozyny (8-OHdG), 
związku będącego markerem oksydacyjnego uszkodzenia 
DNA, w moczu oraz obniżało stężenie antygenu gruczołu 
krokowego (PSA) w surowicy w porównaniu do osób, któ-
re spożywały samą wodę [24].

Podsumowanie
Dowody z badań doświadczalnych i epidemiologicz-
nych wskazują na istotną rolę związków polifenolowych 
w profilaktyce oraz potencjalną w leczeniu chorób cywi-
lizacyjnych [5–24]. Niewątpliwie zagadnienie to wymaga 
głębszej analizy i dokładnych badań klinicznych. Niemniej 
jednak w tych naturalnych antyoksydantach roślinnych 
pokłada się wielkie nadzieje, jako że mogą one stać się sku-
teczną bronią w walce z chorobami przewlekłymi, których 
leczenie wiąże się zarówno z wysokimi kosztami, jak i nie-
pożądanymi efektami długotrwałej terapii syntetycznymi 
farmaceutykami.
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Ciało jako obszar refleksji naukowej i jako projekt
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StreSzczenie
celem artykułu jest analiza sposobów, jakimi jednostki poprzez różne formy modyfikacji ciała konstruują projekt siebie. W artykule przybliżono sposób, w jaki ciało stało 
się obszarem analiz naukowych i opisano ciało jako obszar wpisywania znaczeń. Przybliżono sposoby i funkcje modyfikacji ciała – zarówno te, które określane są jako ru-
tynowe i normatywne (makijaż), jak i te bardziej radykalne (tatuowanie, kolczykowanie, skaryfikacje) oraz uwzględniono ich zmienność znaczeniową. opisano również 
kwestię ubioru, który staje się nową granicą zanurzenia cielesności w kulturze i przejmuje funkcje, które pełniła skóra.

Słowa kluczowe: ciało, modyfikacje ciała, tatuaż, ubiór, skóra.

aBStract
the main aim of the article is to describe the ways body modifications allow people to construct self project. in the article, the body is analyzed as an area of scientific re-
flection. What is more, the motives and functions of body modification are described. not only normative (e.g. make up) but also more radical body modifications (e.g. tat-
too, body piercing, scarification) are analyzed. the author also tries to describe the social meaning of clothes and their relation to the social role of the skin.

Keywords: body, body modification, tattoo, clothes, skin.

Wstęp 
Ciało jest czymś więcej niż biologicznym wymiarem na-
szego istnienia, jest zanurzone w kulturze. W kulturze 
indywidualizmu [1] ciało stało się bowiem sposobem na 
stwarzanie i wyrażanie siebie, nośnikiem znaczeń, i „w co-
raz mniejszym stopniu funkcjonuje poza samozwrotną lo-
giką systemów nowoczesności, jako zewnętrzne i »dane«, 
a w coraz większym stopniu samo jest refleksyjnie mobili-
zowane. Wszystko to, co może przypominać masowy pęd 
ku narcystycznej kultywacji wyglądu ciała, jest w istocie 
wyrazem dużo głębszej troski o czynne konstruowanie 
i kontrolę nad ciałem” [2]. Przekształcamy nasze ciała, 
czujemy możliwość – a czasami wręcz powinność – odróż-
niania się, ale i kontrolowania naszego ciała. Oddajemy się 
praktykom cielesnym, które pozwalają nam być czytelnym 
dla innych – również w kontekście genderowym – oraz de-
finiować nas samych.

Ciało w refleksji naukowej
Jesteśmy spadkobiercami Kartezjusza. Kartezjańskie roz-
ważania dotyczące dualistycznej natury człowieka ciele-
snej i duchowej odcisnęły swe piętno w sposobie myślenia 

o człowieku [3–5]. Ów podział można dostrzec już u preso-
kratyków, Platona i w grecko-chrześcijańskiej tradycji, gdzie 
ciało było przeszkodą w funkcjonowaniu duszy, jednak to 
Kartezjusz utrwalił owo dualistyczne myślenie o człowieku 
[6]. Oddzielenie cielesności od duchowości stało się punk-
tem wyjścia dla wielu dalszych rozważań, a przekonanie 
o hierarchii w owym dualistycznym podziale i traktowania 
duchowości, umysłu jako czegoś „ważniejszego” od cie-
lesności, godnego większej uwagi, niesie za sobą istotne 
konsekwencje: kartezjański podmiot przede wszystkim 
myśli, a ciało jest czymś drugorzędnym. Choć ciało jest 
czymś, bez czego „ja” nie może istnieć, albowiem dusza 
jest w nim „umieszczona”, kartezjańskie ciało jest zaled-
wie narzędziem, nośnikiem umysłu, który nad nim panuje. 
To nie ciało, lecz umysł określa tym sposobem człowieka 
jako istotę społeczną. Refleksje Kartezjusza miały istotny 
wpływ na traktowanie ciała w nauce. Przede wszystkim 
ciało – przeciwstawiane umysłowi – nie było tym sposo-
bem postrzegane jako istotny obszar analiz nauk społecz-
nych. Ponadto umocniły hierarchiczny porządek płci, gdyż 
dwa nierównorzędne obszary zostały przypisane obu 
płciom: mężczyźni zostali utożsamieni z rozumem, kobiety 
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– z ciałem. Podział ten uprawomocniany przez dychotomię 
kultura/natura wskazywał „miejsce” człowieka w rzeczy-
wistości społecznej w zależności od płci i umacniał hierar-
chiczny porządek, czyli męską dominację, a jednocześnie 
wzmacniał dualistyczną koncepcję płci [7, 8]. 

To refleksja antropologiczna wyszła poza biologiczny 
wymiar ciała i nadała mu również wymiar społeczny, jed-
nak jak pisze Douglas: „możliwości ciała jako środka wyra-
zu są ograniczone poprzez kontrolę wynikającą z systemu 
społecznego” [9]. „Ciało społeczne określa sposób, w jaki 
postrzegamy ciało fizyczne. Fizyczne doświadczenie ciała, 
zmodyfikowane przez kategorie społeczne, poprzez które 
ciało jest poznawane, umacnia szczególne spojrzenie na 
społeczeństwo” [9]. Ciało jest obrazem systemu społecz-
nego, ponieważ „pomiędzy tymi dwoma rodzajami do-
świadczenia ciała zachodzi ciągła wymiana znaczeń w taki 
sposób, że jedno wzmacnia kategorie drugiego. W rezul-
tacie tej interakcji samo ciało staje się wysoce ograniczo-
nym środkiem wyrazu. Formy, jakie przyjmuje w ruchu lub 
w spoczynku, na wieloraki sposób wyrażają naciski spo-
łeczne. Pielęgnacja ciała, jego strzyżenie, karmienie, tera-
pia, teorie na temat ilości snu i ćwiczeń fizycznych, fazy 
rozwojowe, przez jakie przechodzi, jego odporność na 
ból, długość życia, wszystkie kategorie kulturowe, w któ-
rych jest postrzegane, muszą być skorelowane z katego-
riami, w których postrzegane jest społeczeństwo w takim 
stopniu, w jakim te ostatnie czerpią z tej samej przetwo-
rzonej kulturowo idei ciała” [9]. W analizach Douglas ciało 
jest metaforą społeczeństwa, a granice ciała [10] są uka-
zaniem granic społeczeństwa, kontrola nad ciałem jest 
bowiem „wyrazem mechanizmów kontroli społecznej” 
[9]. Im bardziej zdefiniowane struktura ról i hierarchia, 
tym bardziej cenione są sformalizowane zachowania. For-
malność wskazuje na społeczny dystans i odnosi się do 
sfery publicznej, z kolei nieformalność – do strefy intym-
nej, prywatnej. W zależności od strefy, w której porusza 
się jednostka, różne są zatem społeczne wymogi kontroli 
ciała i jego granic, które ponadto, w pewnym dopuszczal-
nym zakresie – są zależne od jednostki [9]. Warto pod-
kreślić, że analizy Douglas przyczyniły się do postrzegania 
ciała w refleksji naukowej jako obiektu konstruowanego 
społecznie [11]. 

Schilling pisze o „nieobecnej obecności” ciała w reflek-
sji socjologicznej. Zwraca on uwagę, że marginalizowana 
teoria ciała, określona przez Turnera jako „sekretna histo-
ria ciała w społecznej teorii” [12], była obecna w pracach 
Marksa, Engelsa, Webera i rozwijana przez Nietzschego, 
Eliasa, Marcusego i Foucaulta. O cielesnych potrzebach pi-
sał Simmel, a Durkheima interesowało, jak fakty społeczne 
są zawarte w cielesnych dyspozycjach jednostek [11]. Prace 

Marksa dotyczyły rozwoju kapitalistycznej technologii i jej 
wpływu na ciała klas pracujących, a zatem ich podporząd-
kowanie maszynom, a Webera – analizy dotyczące biuro-
kratycznej racjonalizacji ciał [11]. Choć „ojcowie socjologii” 
nie traktowali ciała jako obszaru analiz, to nie zostało ono 
całkowicie wykluczone. Nie powstała jednak żadna spój-
na teoria cielesności, do której stosunek nadal pozostawał 
ambiwalentny, wręcz schizofreniczny [11].

Ciało pojawiło się w refleksji socjologicznej jako istotny 
obszar analiz w latach 80. XX wieku [7, 11, 13, 14]. Prze-
miany społeczno-kulturowe i naukowe przyczyniły się 
do wzrostu zainteresowania ciałem i dostrzeżenia jego 
istotności dla człowieka. Shilling [11] wskazuje na kilka 
przyczyn takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim to femi-
nistki zwróciły uwagę na ciało, głównie na ciało kobiece, 
które powinno zostać „uwolnione” spod męskiej kontroli 
i dominacji. Cielesność stała się bowiem bardziej „obcią-
żająca” dla kobiet. Przede wszystkim podział kultura/na-
tura, a zatem utożsamianie męskości z umysłem, a kobiety 
z cielesnością, spowodował, że kobiety były postrzegane 
głównie poprzez biologiczny pryzmat swych ciał, a zatem 
zwłaszcza przez aspekt rozrodczości i jako opiekunki in-
nych ciał. Biologiczność ciał została wskazana jako źródło 
patriarchatu. Kobiety, postrzegane jako cielesne, były jed-
nak pozbawione kontroli nad ową cielesnością. Macie-
rzyństwo było/jest określane jako wymóg i obowiązek, 
jednak kobiety zażądały możliwości kontroli nad tą kwe-
stią, a tym samym – nad swymi ciałami. Tematyka kon-
troli urodzeń i aborcji pojawiła się w dyskursie politycznym 
(choć na różne sposoby słuszność tych głosów była pod-
ważana lub negowana), feministki mówiły o przeciążeniu 
kobiecych ciał, których potrzeby realizowane były dopie-
ro po zaspokojeniu potrzeb ciał dzieci i mężów. Kobiety 
chciały „odzyskać” swe ciała, które zostały zawłaszczone. 
Jednocześnie uwaga zwrócona na ciało pozwoliła męż-
czyznom poczuć się bardziej ucieleśnionymi. Podczas gdy 
kobiety „uwalniały się” od „konieczności” ciała, mężczyźni 
mieli możliwość „zwrócenia się” ku ciału i potraktowania 
cielesności jako istotnego obszaru tożsamości, a przede 
wszystkim – w kontekście studiów nad męskością – ob-
szaru refleksji naukowej.

W naszej kulturze ciało jest upłciowione [11]. Zarów-
no w kontekście starości, konsumpcji i kontroli ciała, ciało 
nie tylko jest ciałem, ale jest ciałem mężczyzny lub ko-
biety. Ciało nie pojawiło się w refleksji socjologicznej jako 
byt neutralny, lecz jako obszar kobiecości i męskości, jako 
obszar dominacji i kontroli w obrębie płci. Ciało uwikłane 
jest w płeć, możemy doświadczać opresji i kontroli ciała 
w przestrzeni publicznej i prywatnej poprzez postrzeganie 
go przez pryzmat płci (biologicznej), a zatem i oczekiwań 
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kulturowych wobec różnych ciał: ciał kobiet, mężczyzn, 
dzieci, ciał niejednoznacznych. Binarność płci prowadzi 
i do binarności ciał, a co najmniej – oczekiwań owej binar-
ności. Ciała dzieci nie są jeszcze tak jednoznaczne i dla-
tego nijakie, lecz dążą do określenia według społecznie 
akceptowanych norm, w kierunku zachowań i wyglądu, 
który aprobuje dane społeczeństwo. Są jeszcze ciała nie-
jednoznaczne, ciała łączące w sobie spektrum płciowości. 
Te ciała są zwykle powszechnie nieakceptowane, są poza 
„normą”, a zatem zagrażają pewnemu porządkowi i od-
bierają jednoznaczność dominacji ciał męskich w naszej 
kulturze. Od tych ciał oczekuje się, że zajmą inną prze-
strzeń publiczną i prywatną, określoną jako właściwą dla 
danej płci poprzez pryzmat „biologicznej normy”. Biologia 
odbierana jest bowiem jako bezdyskusyjne prawo i nakaz, 
nie wybór, jako siła, z którą się nie dyskutuje, choć moż-
na próbować [11]. Dziś jednak ciało coraz częściej staje się 
projektem tożsamościowym, wyrażającym „ja”.

Ciało jako obszar wpisywania znaczeń 
Skóra jest granicą, gdyż oddziela nas od otaczającego świa-
ta. Skóra zmienia się, starzeje, chroni, odbiera bodźce, czu-
je, reaguje, jest nami i coś o nas mówi. Jest granicą, którą 
upiększamy, malujemy, tatuujemy, ozdabiamy, której czę-
sto w wielu obszarach „dodajemy” kolejną granicę – ubiór. 
Skórę poddajemy szeregom modyfikacji, które określane 
są jako rutynowe i normatywne (golenie, kosmetyzowa-
nie, opalanie), ale także jako bardziej radykalne (tatuowa-
nie, kolczykowanie, skaryfikacje). Ekstremalne modyfikacje 
ciała, które nie mają swej tradycji w kulturze zachodniej, są 
często postrzegane jako radykalne i piętnujące, często ze 
względu na historyczny związek z grupami określanymi 
jako dewianci. Jako właściwe, naturalne ciało postrzega się 
ciało nieskazitelne, czyste, „nieoznakowane” [15]. 

Ozdabianie ciała – tatuowanie i ekstremalne 
modyfikacje 
Najbardziej popularną formą modyfikacji ciała jest maki-
jaż. Jego celem było i jest tuszowanie mankamentów oraz 
podkreślanie cech urody, które pozwalają wpisać się w pa-
nujące wzorce piękna [8]. Makijaż – jeśli nie jest perma-
nentny – charakteryzuje się chwilowością i zmiennością, 
daje możliwość wyrazu, ale jednocześnie niesie możliwość 
zmiany. Najbardziej trwałą formą malowania ciała jest ta-
tuaż. Oba sposoby ozdabiania ciała są nośnikami szeregu 
znaczeń, w tym statusu, płci, przynależności do określonej 
grupy.

W wielu społeczeństwach pierwotnych tatuaż pełnił 
funkcję ubioru [7], był znakiem, czytelną informacją dla 
„swoich” i „obcych”. Informacje o jednostce były wpi-

sywane w ciało. W społecznościach przedpiśmiennych 
„znakowanie” ciała miało charakter zbiorowy i zwykle 
obligatoryjny. W tradycyjnych kulturach tatuaże miały 
często gwarantować dobre zdrowie lub chronić, a zatem 
pełnić funkcję amuletu, były również znakami przejścia 
kolejnych etapów życia [16]. W starożytnej Grecji tatuaż, 
zapożyczony od „barbarzyńców”, wykorzystywany był 
przede wszystkim do naznaczania „innych” – niewolników 
oraz kryminalistów [17]. Został on przejęty również przez 
Rzymian [18], którzy wykorzystywali go jako mechanizm 
kontroli społecznej [19]. Znaczenie tatuażu jako symbo-
lu winy i własności przypisane w Grecji funkcjonowało 
również w średniowiecznej Europie. Pierwsze wyraźne 
zmiany w znaczeniu tatuażu pojawiły się w okresie wojny 
secesyjnej, kiedy to tatuowanie ciała stało się praktyką ak-
ceptowaną wśród żołnierzy, informującą o opowiedzeniu 
się za daną stroną walk i związaną z „oddaniem” sprawie 
[18]. Zmiana zaszła również w odniesieniu do tatuowania 
kryminalistów, którzy poddawali się tej praktyce dobro-
wolnie, a zatem tatuaż nie tyle był piętnem [20], co świa-
dectwem przestępstwa i znakiem odczytywanym przez 
kryminalistów umożliwiającym im przypisanie określonej 
pozycji [18]. Z końcem XIX wieku osobami, które miały 
tatuaże, byli przede wszystkim kryminaliści, żeglarze oraz 
ludność klasy robotniczej [21]. Moda na tatuowanie ciała 
rozpowszechniła się jednak z czasem w wyższych klasach 
w Anglii i Stanach Zjednoczonych, choć w niższych klasach 
tatuaż łączony był z dewiacją [22]. Po II wojnie światowej 
tatuaż był kojarzony przede wszystkim z klasą robotniczą, 
gangami lub pijakami, choć jednocześnie stał się jedną 
z najbardziej popularnych form buntu młodzieży i ele-
mentem subkultury hipisowskiej oraz rockowej [18]. W la-
tach 80. XX wieku ruchy gejowskie oraz subkultura punk 
przejęły inwazyjne modyfikacje ciała jako formę protestu 
przeciwko konserwatywnym normom klasy średniej [15]. 
Z czasem modyfikacje ciała stały się elementem wskazu-
jącym na przynależność do różnych subkultur, formą wy-
razu artystycznego [23], elementem kultury konsumpcji 
[24] i mody [16], a także bardziej zindywidualizowanymi 
sposobami samookreślania.

W przeszłości częściej to mężczyźni – zwłaszcza z okre-
ślonych grup – niż kobiety tatuowali swe ciała. Badacze 
podkreślają, że kobiety częściej umiejscawiają tatuaż na 
udzie, pośladkach, torsie czy piersiach, a zatem obszarach, 
które można łatwiej ukryć, podczas gdy mężczyźni robią je 
na częściej eksponowanych partiach ciała, jak np. ramio-
na [18]. Starsze badania wskazują, że tatuaż, zwłaszcza 
pokrywający znaczną cześć ciała kobiety, traktowany jest 
jako anomalia [20], w związku z czym kobiety zwykle de-
cydowały się na umieszczanie tatuaży – będących zwykle 
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wyrazem miłości – w miejscach niewidocznych dla innych 
[25]. Obecnie jednak równie często kobiety poddają się tej 
praktyce, a niektóre źródła donoszą, że nawet częściej niż 
mężczyźni [26]. Co więcej, kobiety stosują również tatuaż 
pokrywający znaczne obszary ciała, widząc w tym sposób 
wyróżnienia się z tłumu, zaangażowania w alternatywne 
formy komunikacji, a także akt prowokacji wobec stereo-
typów genderowych [27]. Patterson i Schroeder [28] okre-
ślają zjawisko mocnego wytatuowania kobiet jako refigu-
ration, czyli przekształcenie piękna ciała. Ze względu na 
pewne istotne społeczne, etyczne czy duchowe kwestie 
kobiety czynią się „brzydkimi” w odniesieniu do konwen-
cjonalnych standardów piękna [29], a zatem tatuowanie 
i inne modyfikacje ciała mogą stanowić dla nich formę 
buntu. 

Tatuaż oraz modyfikacje ciała są w kulturze zachod-
niej historycznie postrzegane jako „męskie”, interpreto-
wane jako symbol odporności na ból, odwagi oraz innych 
atrybutów stereotypowo przypisywanych mężczyznom. 
Reżim piękna ciała wydaje się też bardziej wymagający 
wobec kobiet, sposoby wyrazu przez ciało są odnoszone 
do konwencjonalnych standardów piękna i zwykle wyklu-
czają formy „okaleczania” ciał, gdyż czyni je to „brzyd-
kimi”. Tradycyjnie blizny na ciele mężczyzny przynoszą 
chwałę, kobiecie odbierają piękno. Wartość kobiety jest 
bowiem dużo częściej stereotypowo postrzegana przez 
piękno jej ciała i wpisanie w aktualne standardy. Piękny 
mężczyzna nie musi być „ładny”, gdyż często nie za po-
mocą takich atrybutów definiowane jest jego piękno. 
Coraz częściej badacze podkreślają jednak, że nie jest 
możliwe klasyfikowanie tatuujących swe ciała osób na 
podstawie płci, wieku czy klasy, gdyż ludzie z wszystkich 
tych grup tatuują swe ciała w różnym zakresie i z różnych 
powodów [30]. 

Motywy i funkcje modyfikacji ciał 
Wyróżnić można cztery podstawowe funkcje tatuażu: 
rytualną, która jest fizycznym dowodem istotnego wyda-
rzenia życiowego; identyfikacyjną, gdzie symbol na ciele 
pozwala przypisać jednostkę do pewnej grupy (może to 
być grupa subkultury, ale też imię partnera lub partnerki); 
ochronną, gdzie tatuaż stanowi talizman mający chronić 
od zła lub określonej krzywdy; oraz ozdobną, czyli dekoro-
wanie ciała [31, 32].

Zespół badaczy [33] przeanalizował – na bazie dostęp-
nej literatury przedmiotu i aktualnych badań – jednostko-
we motywy tatuowania i kolczykowania ciała. W ramach 
analiz wyróżniono następujące kategorie: piękno, sztuka 
i moda; wyrażanie indywidualności i jednostkowej tożsa-
mości (jako jeden z najczęściej podkreślanych motywów); 

tworzenie indywidualnych narracji (jako osobiste kathar-
sis, forma ekspresji wyznawanych wartości i doświadczeń 
oraz rytuał przejścia); forma testowania wytrzymałości 
fizycznej, bólu; forma przynależności grupowej i zaanga-
żowania; wyraz oporu (protest przeciwko rodzicom czy 
społeczeństwu); forma duchowej i kulturowej tradycji; 
uzależnienie od tatuowania (tzw. kolekcjonerzy tatuaży); 
motywacja o podłożu seksualnym (tatuowanie sutków, 
genitaliów jako forma dekoracji, ale także stymulacji sek-
sualnej); brak określonego powodu – impuls. 

Inni badacze [30], analizując rynek tatuażu, wyróżnili 
trzy grupy osób decydujące się na tatuaże, które cecho-
wał różny stopień zaangażowania w tę praktykę. Pierwsza 
grupa decyduje się na tatuaż ze względów estetycznych, 
związanych z dominującą modą, gdzie symbolika tatu-
ażu nie ma znaczenia, a umieszczane są one najczęściej 
na częściach ciała, które można łatwo ukryć, jak ramię lub 
udo. Druga grupa osób decyduje się na tatuaże, które są 
znakami indywidualnych wydarzeń życiowych lub mają 
istotne znaczenie symboliczne dla jednostki. Osoby te nie 
tatuują części ciała, których nie można zakryć, jak twarz 
czy dłonie, głównie ze względu na fakt, że utrudniałoby 
im to swobodne funkcjonowanie w głównonurtowej sfe-
rze społecznej i podejmowanie pracy bez poczucia pięt-
na, które nadal towarzyszy osobom decydującym się na 
znaczne modyfikacje ciała. Trzecia grupa to osoby, które 
nie postrzegają siebie jako „mające tatuaż”, ale „będące 
wytatuowane”. Osoby te są kolekcjonerami tatuaży, zapi-
sują swoje ciała symbolicznymi kodami i zwykle przekra-
czają granicę i tatuują twarz oraz dłonie, czyli obszary cia-
ła, których nie można zakryć. Konsekwencją tych decyzji 
jest dobrowolne wyłączenie się z głównego nurtu [30].

Współcześnie tatuowanie ciała jest formą ozdabiania, 
a zatem estetyzacji ciała, ale dla wielu osób jest również 
sposobem manifestowania i wizualizowania swojej tożsa-
mości, gdyż tatuaż może być znakiem „ja”, „który pozwala 
uchwycić i utrwalić treści swojej tożsamości, przeżycia, 
emocje czy przemyślenia” [34]. Tatuaż jest czytelny dla 
innych dzięki ikoniczności, ale jednocześnie – ponieważ 
jest otwarty na interpretacje – daje jednostce możliwość 
wpisania weń znaczeń w sposób zindywidualizowany. 
Dziuban, analizując tatuowanie ciała, wskazała, że bar-
dzo często osoby uczestniczą w tworzeniu tatuaży, a za-
tem „nasycają tatuaże osobistymi znaczeniami i treściami 
własnej tożsamości” [34] poprzez udział w projektowaniu 
obrazu zamieszczonego na skórze lub przez akt wyboru 
wzoru i nadania mu zindywidualizowanych znaczeń. Ta-
tuowanie ciała może stanowić „znaczący akt określania 
siebie poza wszelkimi determinantami, dotarcia do jakiejś 
formy »prawdziwego ja«", może być potraktowane „jako 
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gest symbolicznego potwierdzania, czy zadeklarowania 
tak rozumianej tożsamości” [34], to również akt wolności, 
wolności wyboru formy ekspresji, gdyż tatuaż „niesie za 
sobą klarowny komunikat, informujący samą jednostkę 
jak i jej otoczenie, że ma ona odwagę być sobą, kształ-
tować siebie oraz swoje ciało zgodnie z własnym uzna-
niem i poza wszelkimi determinacjami czy raczej właśnie 
– wbrew wszelkim ograniczającym ją dotychczas determi-
nacjom” [34]. Badaczki, analizując niewielką, 26-osobową 
grupę modyfikują swe ciała, zwróciły uwagę, że osoby 
te charakteryzowały się wysoką samooceną, ponadto na 
wysokim poziomie plasował się subiektywny odbiór siebie 
jako osoby pod dokonaniu modyfikacji, a zatem osoby te 
traktowały zmianę nie tylko jako formę ozdoby, ale rów-
nież sposób wyrażania siebie [35]. 

Dziś tatuowanie, piercing czy inne modyfikacje ciała 
nie niosą za sobą zwykle funkcji, które pełniły w społecz-
nościach pierwotnych [36, 37]. Nie są wykorzystywane 
w ramach rytuałów inicjacyjnych, którym poddawane były 
osoby danej społeczności [38], choć oczywiście nie można 
wykluczyć roli rytualnej [39], to jednak zmienił się wymiar 
tych działań z grupowego na indywidualny. To jednostka 
może interpretować modyfikacje ciała jako rytuał, symbo-
liczne przejście, zmianę, lecz dzieje się to w obrębie jej bio-
grafii, jej historii i w ramach jej interpretacji. Współcześnie 
modyfikacje ciała mają głównie charakter indywidualny, ich 
celem jest nie tyle wyrażanie przynależności grupowej, co 
ekspresji jednostkowej tożsamości [40]. Można oczywiście 
zastanowić się, w jakim stopniu modyfikacje ciała są spo-
sobem na przynależność do grupy, w tym przypadku grupy 
osób modyfikujących swe ciała, jednak trafne wydaje się tu 
spostrzeżenie Sweetmana [40], że jest to grupa tak różno-
rodna, że właściwie osoby te łączy tylko wspólne zaintere-
sowanie – modyfikowanie ciała. Warto również podkreślić, 
że dziś tatuowanie nie ma charakteru obligatoryjnego, a za-
tem podczas gdy przymusowy tatuaż był formą kontroli 
innych nad ciałem, tatuaż wykonany z własnej woli może 
być postrzegany raczej jako zawłaszczenie i reinterpretacja 
historycznych regulatorów w celu przywrócenia przez jed-
nostkę kontroli nad swym ciałem [18] i to jednostka może 
nadawać znaczenia dokonywanym modyfikacjom. 

Modyfikacje ciała mogą stanowić formę wyrażania 
jednostkowej tożsamości, „pracy tożsamościowej” pole-
gającej na „wpisywaniu treści tożsamości w powierzchnię 
własnego ciała” [34], która w naszej rzeczywistości może 
szybko się dezaktualizować, w zawiązku z czym praca ta 
jest procesem wpisywania, dezaktualizowania i aktualizo-
wania znaczeń. Modyfikacje ciała (m.in. tatuaż, piercing, 
skaryfikacje) mogą być zatem sposobem na stworzenia 
ze swego ciała projektu, w ramach którego jednostki „za-

kotwiczają” swe tożsamości i rozwijają „spójną indywidu-
alną narrację” [40]. Modyfikacje ciała można traktować 
również jako modę, a zatem praktykę konsumencką, 
w której ludzie poszukują piękna swojego ciała za pomo-
cą aktualnych norm modowych, przez co zachowanie to 
staje się fenomenem konsumpcyjnym o charakterze ma-
sowym [40]. Jak podkreśla Drozdowski [39], skaryfikacje, 
jako jedne z typów modyfikacja ciała, których celem jest 
stworzenie określonych blizn na ciele, nie wpisują się w za-
łożenia hedonistycznej kultury współczesnej, gdyż powo-
dują ból, a nie przyjemność. Ów ból, będący elementem 
modyfikowania ciała, z którym związane są pewne obawy 
osób decydujących się na zabiegi [40], może być jednak 
uwznioślany, odczytywany w wymiarze duchowym, a tak-
że w wymiarze biomedycznym – jako problem techniczny 
[41]. Należy jednak zaznaczyć, że modyfikacje ciała mogą 
być nie tylko modą, ale stanowić wyraz sprzeciwu wobec 
panującej mody, która łączy się ze zmiennością (anti-fa-
shion) [40], gdyż ich charakter podkreśla raczej symbo-
liczny wyraz społecznej i kulturowej stałości. Skaryfikacje, 
a także tatuaże są trudne lub praktycznie niemożliwe do 
usunięcia, więc zamiast tymczasowości i zmienności wpi-
sana jest w nie trwałość.

Drozdowski [39] uważa, że poddanie się skaryfikacji 
i tatuowaniu ciała, przy pełnej świadomości permanent-
ności zmian, stanowi wyraz dobrowolnego samoograni-
czenia, gdyż stworzone blizny stanowią symbol trwałego 
zrośnięcia z własną tożsamością. Tę trwałość interpretuje 
jednak raczej nie jako wyraz stałości, lecz ucieczki od trudu 
ciągłych reinterpretacji swych tożsamości i chęci poczucia 
bycia ostatecznie ukształtowaną jednostką. Autor sugeru-
je, że modyfikacje ciała można interpretować jako formę 
oporu przeciwko całej współczesnej cywilizacji, sposób 
kolekcjonowania doznań lub „doszukiwać się w [skary-
fikacji] rezultatu mniej lub bardziej intuicyjnego dążenia 
do usensualnienia indywidualnych doświadczeń, do ich 
u-dosłownienia poprzez sprzężenie ich z filozofią, nie zaś 
z psychologią odczuwania” [39].

Ubiór jako nowa granica 
Odzież pełni funkcję pragmatyczną – umożliwia utrzyma-
nia ciepłoty organizmu, a zatem ubranie ciała umożliwiło 
człowiekowi zamieszkanie i zagospodarowanie chłodniej-
szych obszarów ziemi. Ubiór zakrywa ciało, przykrywa 
jego granicę – skórę – i staje się nową granicą zanurzenia 
cielesności w kulturze. Przejmuje funkcje, które pełniła 
skóra, gdyż sposób jej ozdobienia był/jest informacją. Dziś 
ubiór jest komunikatem, może informować o bogactwie, 
statusie, poglądach, stylu życia, a zatem strój – częściowo 
z konieczności, częściowo z wyboru – przejął szereg zna-
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czeń, które niósł tatuaż. Odzież nadaje bowiem znaczenie 
ciału, ponieważ choć je zakrywa, to jednocześnie odkrywa 
[42], i znaczy. Jest on także jednym z najbardziej czytel-
nych elementów reprodukowania genderu, a zatem dzieli 
i tworzy kategorie ludzi [7].

Moda – w poszukiwaniu odróżnienia i zmiany
Ubieranie ciała, a także modyfikacje ciała [40] można łą-
czyć z modą. Dla ustanowienia mody istotne są dwie ten-
dencje: potrzeba jedności i potrzeba izolacji [43]. Moda jest 
naśladownictwem danego przykładu. Naśladownictwo 
daje jednostce zadowolenie, albowiem daje jej poczucie 
jedności z pewną grupą, powoduje, iż „nie jest ona sa-
motna w swoich poczynaniach (...) uwalnia się od kłopotu 
poszukiwania i jawi się jako wytwór grupy, jako naczynie 
treści społecznych” [43]. Moda umożliwia jednostce nie-
zdolnej do indywidualizacji swego istnienia wstąpienie do 
grupy charakteryzującej się daną modą. Zaspokaja potrze-
bę adaptacji społecznej i sprawia, iż każde kolejne jednost-
kowe zachowanie staje się kolejnym przykładem. Czasem 
jednostka tak dalece oddaje się modzie, iż niemalże staje 
się nią – moda wtapia się w sposób doskonały w tożsa-
mość jednostki. Z drugiej strony moda zaspokaja potrzebę 
odmienności, umożliwia różnicowanie i odróżnianie w od-
niesieniu do osób oraz grup bądź klas. Jak zaznacza Sim-
mel – który koncentruje się na spojrzeniu na modę głównie 
przez pryzmat jedności z daną klasą i odmienności w sto-
sunku do innej – moda klas wyższych różni się od mody 
klas niższych i w momencie, gdy te drugie zaczną sobie 
przyswajać obowiązującą modę, zostaje ona zarzucona 
przez klasy wyższe. „Moda stanowi po prostu jedną z wie-
lu form życia, za pomocą których staramy się połączyć 
w jednolitej sferze działalności tendencje ku społecznemu 
ujednolicaniu i pragnienie jednostkowego odróżniania się 
i zmiany” [43]. Można tu zatem zauważyć za Bourdieu, 
że przez smak/gust wcielona jest władza. Istotą władzy 
i przemocy jest zjawisko polegające na tym, że smak czuje 
się również wówczas (a może przede wszystkim), gdy nikt 
nie patrzy. „[P]osiadanie smaku oznaczać może jedynie, 
że to smak tak naprawdę posiada tych, którzy go mają” 
[44]. Bourdieu kategorią przejawiającego się w codzien-
nych praktykach smaku/gustu opisuje nabytą dyspozycję 
do odróżniania i oceniania. Stosuje on kategorie gustu pra-
womocnego lub uprawnionego jako odpowiednika kultu-
ry prawomocnej, uznając tym samym pewną hierarchię 
kultury za oczywistość. To właśnie kultura prawomocna 
określana jest mianem kanonu (choć pojęcia tego nie sto-
suje Bourdieu), zbioru treści uznanej za wiedzę przez obo-
wiązującą elitę intelektualną [45]. Gust odpowiada zatem 
za decyzje dotyczące wyborów jednostek. 

Moda wymaga ciągłych zmian, stanowiąc alternatywę 
dla posiadania przedmiotów starych – popada w obłęd 
ciągłej nowości. Aby zyskać prestiż, należy zatem ciągle 
konsumować, nabywać nowe przedmioty, a także stroje 
lub sposoby modyfikacji ciała [30], które są świadectwem 
posiadania. Tym sposobem „moda uczestniczy w pro-
cesach decentracji i fragmentaryzacji tożsamości” [46], 
albowiem przekazy potwierdzają, iż należy przyjmować 
coraz to inne modele tożsamości. Moda jest stworzona 
przez specjalistów i konformizuje, lecz jednocześnie daje 
poczucie uczestnictwa w pewnej oryginalności i nowator-
stwie. Interesujące zdaje się tu, że „częste odmienianie re-
guł ubierania się, podawania jedzenia, spędzania urlopów, 
zażywania rozrywki i tym podobnych zachowań, poprzez 
zastępowanie oryginalności własnej udziałem nowości 
odświeża w ludziach ułudę osobistego stylizowania swe-
go życia” [47]. Moda nie tylko ukazuje szereg propozycji 
kultury popularnej, albowiem można mówić raczej o zróż-
nicowanych propozycjach mody, ale wpływa jednocześnie 
na kształt jednostki i jej styl życia [48]. Warto zaznaczyć, 
iż „bycie modnym stanowi jednocześnie oznakę włączenia 
i inkorporacji swej społecznej tożsamości, a jednocześnie 
pozwala jednostce odróżnić siebie od innych” [48]. Moda 
staje się zatem istotnym czynnikiem wpływającym na 
kształt tożsamości i stylu życia. Jednostka może również 
stosować modę jako maskę, która pozwala nie ujawniać 
swej prawdziwej osobowości – jednostka szuka ucieczki 
pod płaszczyki mody, nie dbając o ujawnienie osobowości 
w stroju. Moda jest sposobem na zachowanie wewnętrz-
nej wolności, gdy wygląd zewnętrzny zostanie poświę-
cony opinii publicznej [43]. Z kolei odrzucenie panującej 
mody może wynikać z obawy, iż jednostka przyjmując 
ją, nie będzie potrafiła utrzymać swej odrębności, gustu 
i zwyczajów [43]. Może też być wyrazem sprzeciwu wo-
bec panującej mody (anti-fashion) [40].

Modę można postrzegać również jako mechanizm, 
który stanowi uosobienie współczesności – pędu za no-
wością, zmiennością, odmianą, indywidualnością. Me-
chanizm ten można potraktować bowiem jako kluczowy 
w rzeczywistości, gdzie zmiana jest immanentną cechą 
codzienności i jest wyczekiwana. To brak zmiany powo-
duje zagubienie i poczucie niepewności. Jednak łącząc 
owe podejścia, można dostrzec, iż pewne klasy, grupy 
mają większą dowolność i możliwość zmiany ze względu 
na swój status. Te dwa podejścia w sposób doskonały za-
zębiają się zatem i łączą, lecz cel jest taki sam – zmiana 
i odróżnienie, różnica tkwi w możliwościach dokonywania 
wyborów. Strój daje możliwość ekspresji. Wytwarza różni-
ce, ale również może być próbą zacierania pewnych różnic. 
Celowe noszenie odzieży zużytej, łączenie odzieży niosą-
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cej inne treści (buty na wysokim obcasie i spodnie dreso-
we) czy przekraczanie kodu „odzieży męskiej i damskiej” 
stają się komunikatem, pozwalają wyrażać jednostkową 
tożsamość, styl życia, poglądy. 

Ubiór i gender
Strój jest jedną z podstawowych form odgrywania gende-
ru. Nawet przepaska biodrowa stosowana w plemionach 
pierwotnych była inna dla kobiet i mężczyzn [7]. Ubiór 
przekazuje komunikat na temat podziału genderowego, 
którego przekraczanie może łączyć się z niepokojem zwią-
zanym z naruszaniem ładu społecznego [7, 49]. Rygory-
styczny podział na ubiór kobiecy i męski łączył się z od-
miennym sposobem eksponowania sylwetki i atrybutów 
jednostek. Jak opisuje Buczkowski [7], historycznie strój 
mężczyzny jest zwykle zaprojektowany w sposób, który 
ma potwierdzić siłę i dominację, a zatem kształtuje sylwet-
kę na wzór trójkąta, który zwęża się ku dołowi, a zatem 
powiększa optycznie postać. Od połowy XVIII wieku stroje 
męskie nie charakteryzują się też taką dekoracyjnością jak 
kobiece [7], a męski ubiór cechuje się tym, iż ciało „jest za-
krywane, skierowując uwagę na twarz, wyraz i gest” [50]. 
Z kolei strój kobiety koncentruje się na jej walorach repro-
dukcyjnych, a zatem piersiach i brzuchu, tak więc „w spo-
sób odwrotny kształtował mężczyzna sylwetkę żeńską – 
zakrywał jej twarz, utrudniał ruchy, podkreślał elementy 
erotyczne” [50]. Celem takich posunięć było „podkreślenie, 
że sensem istnienia kobiety jest przyjemność mężczyzny; 
że kobieta jest jego przedmiotem i zabawą; że od niego 
zależy jej los.(...) w kobiecym kostiumie mężczyzna dopeł-
niał rolę swojego ubioru (...) Przez kostium swój i żeński, 
poddawał całe otoczenie męskiej władzy. W ten sposób 
również w stroju kobiecym mężczyzna odsłaniał swoją 
twarz” [50]. Dopiero ruch emancypacyjny, a także warunki 
społeczno-gospodarcze przyczyniły się do większej swo-
body w zakresie wymogów tradycyjnie kobiecego stroju. 
Kobiety w męskich strojach wyzwalały się z ograniczeń 
kulturowych, przekraczały ograniczania związane z pozy-
cją społeczną. Choć dziś wiele elementów odzieży nie jest 
jednoznacznie związanych z genderem (np. spodnie), to 
jednak rzadko w przestrzeni publicznej mężczyźni decydu-
ją się na noszenie „typowo kobiecych” ubrań. 

Zakończenie
Tematyka ciała stanowi dziś obszar refleksji naukowej, od-
zyskaliśmy ciało i wyszliśmy poza jego biologiczny wymiar. 
Ciało nie tylko jest – ciało znaczy. Modyfikacje ciała moż-
na interpretować jako formę wyrazu własnej tożsamości 
[33], spójny i konsekwentny sposób autonarracji, gdzie 
ciało jest obszarem oznaczania własnej biografii, a zatem 

można je odczytywać jako konkretną historię, opowieść 
(story) [40], formę ucieczki [39], ale również jako formę 
przeciwstawiania się dominującej kulturze hedonizmu lub 
kultowi piękna ciała, zwłaszcza kobiecego [39]. Modyfi-
kacje ciała mogą stanowić również formę konfrontacji 
i prowokacji heteronormatywnej kultury [15], przypisuje 
się im również charakter komunikatywny [51]. Radykalne 
modyfikacje ciała (skaryfiakcje, podwieszania) są zwykle 
łączone z rytualnymi aktami autoagresji symbolizującymi 
siłę, odwagę, odporność na ból. Modyfikacje ciała mogą 
się również łączyć z odrzuceniem konwencjonalnego upł-
ciowienia ciał [40]. Z kolei ubieranie ciała – które może 
wiązać się z zasłonięciem lub wyeksponowaniem wyżej 
wspomnianych form modyfikacji – również stanowi formę 
wyrazu, pełni nie tylko funkcję pragmatyczną, ale przede 
wszystkim staje się nową granicą zanurzenia cielesności 
w kulturze, przejmując funkcję, które pełniła skóra. Ozda-
bianie ciała jest komunikatem, pozwala konstruować swą 
tożsamość, wyrażać siebie, ale też poszukiwać jedności 
i odmienności.
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StreSzczenie
mikrobiota jelitowa jest bardzo ważnym elementem zapewniającym utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka od momentu narodzin. zapewnia ochronę przed ko-
lonizacją patogennymi bakteriami oraz reguluje ważne funkcje metaboliczne organizmu. odpowiednie kształtowanie się składu mikroflory jelitowej, od urodzenia, sta-
nowi istotny czynnik determinujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez całe życie. Prawidłowa kolonizacja drobnoustrojami przewodu pokarmowego jest bar-
dzo istotna dla zachowania homeostazy całego organizmu, a jej zmiany mogą dać trwałe efekty wywierające wpływ na funkcjonowanie w przyszłym życiu. największy 
wpływ na kolonizację organizmu mają rodzaj porodu oraz sposób odżywiania w pierwszych godzinach życia. Poród drogą cięcia cesarskiego zaburza prawidłową koloni-
zację bakteriami przewodu pokarmowego. cięcie cesarskie to najczęstsza procedura zabiegowa wykonywana u kobiet na całym świecie. Who zaleca, aby procedura ta 
nie przekraczała 5 do 15% wszystkich porodów. mimo to zarówno polskie, jak i światowe dane pokazują znacznie wyższy odsetek porodów zakończonych drogą cięć ce-
sarskich [1]. W 2011 r. w Polsce wykonano prawie 300 cięć cesarskich na 1000 urodzeń żywych [2]. doświadczenia i obserwacje z wielu klinik neonatologicznych potwier-
dzają, że przewód pokarmowy zdrowego noworodka w większości jest jałowy, a kolonizacja bakterii rozpoczyna się w momencie narodzin. aktualne dane wskazują, iż 
środowisko wewnątrzmaciczne nie jest sterylne i istnieje wiele czynników, które jeszcze w życiu płodowym wywierają istotny wpływ na organizm płodu, w tym skład mi-
krobioty. autorzy pracy [3] wskazują, że pewne mikroorganizmy można znaleźć w smółce niektórych dzieci urodzonych przedwcześnie. Wykazano również, że płyn owo-
dniowy matek z porodu przedwczesnego zawiera duże i zróżnicowane spektrum bakterii rdna [4]. 
Bardzo ważnymi czynnikami mającymi wpływ kolonizacji przewodu pokarmowego noworodka są sposób i czas karmienia. najlepszym pokarmem dla noworodka jest 
mleko matki. Szczególną rolę odgrywa siara. Karmienie siarą w pierwszych dniach życia dziecka sprzyja kolonizacji jelit noworodka florą fizjologiczną i kształtowaniu się 
prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. opóźnione rozpoczęcie karmienia naturalnego u matki po cięciu cesarskim wpływa niekorzystnie na rozwój mikroflory nowo-
rodka – rozwijają się szczepy potencjalnie szkodliwe. Kolonizacja odbywa się w ciągu 1. tygodnia życia. górny odcinek kolonizuje się bakteriami normalnie zasiedlającymi 
jamę ustną, natomiast w dolnej części znajduje się flora charakterystyczna dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego matki. metoda rooming-in sprzyja kolonizacji 
przewodu pokarmowego przez szczepy fizjologiczne oraz rozpoczęciu i kontynuacji karmienia piersią [5]. dysbioza jelitowa może być podłożem szeregu jednostek choro-
bowych [6]. dlatego ważna jest znajomość czynników zarówno prenatalnych, jak i postnatalnych, wpływających na kolonizację bakteriami przewodu pokarmowego no-
worodka. Proces zasiedlania bakterii przewodu pokarmowego ma znaczenie również w aspekcie długofalowym w ocenie odporności organizmu.

Słowa kluczowe: kolonizacja, cięcie cesarskie, noworodek, karmienie piersią.

aBStract
intestinal microbiota is a crucial element enabling the maintainance of proper health of a person from the moment of birth. it protects from pathogenic bacteria coloni-
zation as well as regulates important metabolic functions of the organism. the development of the intestinal microflora from birth, is an essential factor determining pro-
per functioning of the organism throughout the whole life. the normal colonization with microorganism of the intestinal tract is crucial for maintaining homeostasis of the 
whole body, and its changes may lead to permanent effects influencing the functioning in the future life. the biggest impact on the colonization has the type of birth and 
the methods of feeding in the first hours of life. delivery by cesarean section disrupts the physiological bacterial colonization of the digestive tract. cesarean section is the 
most frequent procedure performed in female patients worldwide. according to Who recommendations, this procedure should not exceed more than 5 to 15% of all the 
deliveries. however, the polish and international data shows that the percentage of births via cesarean section is much higher [1]. in the year 2011, 300 cesarean sections 
were performed per 1000 births in Poland [2]. experience and observations from many neonatal clinics confirm that the digestive tract is mostly sterile and the coloniza-
tion with bacteria occurs in the moment of birth. however current data shows that the intrauterine environment is not sterile and there are many factors, during the fetal 
life which influence the fetal organism as well as the composition of the microbiota. authors [3] present that some microorganisms can be found in the meconium of some 
preterm infants. moreover it was also proven that amniotic fluid from the mothers of premature deliveries contains a big spectrum of bacteria rdna [4]. 
another very important factor influencing the colonization of neonatal digestive duct, is the method and time of feeding. the best food for the infant is the breast milk of 
the mother and colostrum plays a unique role. Breatfeeding with it in the first days of the infant, helps colonization of the intestines with physiological flora and develop-
ment of proper immunological response. a delay in the initiation of breast-feeding after cesarean section, has a negative influence on the development of the microflora 
in infants with the favor for potentially pathogenic bacterial species. colonization occurs in the first week of the infant’s life. the upper part of the tract is colonized with 
bacteria which are normally found in the oral cavity, the lower part of the tract is occupied by microflora characteristic for the lower part of the digestive tract of the mo-
ther. the method rooming-in favors colonization of the digestive tract by physiological species and initiation as well as continuation of breast-feeding [5]. intestinal dys-
biosis can be the basis for many diseases [6]. therefore the knowledge of prenatal and postnatal factors influencing the bacterial colonization of digestive tract in infants 
is important. the process of bacterial inhabiting the digestive tract has its importance in the long-term aspect of evaluation of organism defense.

Keywords: colonization, cesarean section, neonatal, breast-feeding.
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Wstęp
Kształtowanie się składu mikroflory jelitowej od narodzin 
stanowi istotny czynnik determinujący prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu przez całe życie.

Skład i jakość bakterii zasiedlających przewód pokar-
mowy mają wpływ na dojrzewanie nabłonka jelit. Prawi-
dłowa mikroflora jelitowa wpływa pozytywnie na rozwój 
i dojrzewanie tkanki limfatycznej przewodu pokarmowego. 
Dzięki temu ciągłość błony śluzowej jelit jest wzmacniana, 
stymulowany jest rozwój tolerancji pokarmowej oraz ak-
tywowana obrona immunologiczna. Bakterie jelitowe od-
grywają kluczową rolę we wspieraniu wczesnego rozwoju 
śluzówki jelit, zarówno pod względem budowy, jak i funk-
cji, mają istotny wpływ na funkcjonowanie w późniejszym 
życiu. Bakterie stymulują tkankę limfoidalną związaną ze 
śluzówką jelit do wytwarzania przeciwciał w odpowiedzi 
na czynniki chorobotwórcze. Układ odpornościowy roz-
poznaje i zwalcza szkodliwe bakterie, ale zostawia te po-
żyteczne [7].

Poród drogą cięcia cesarskiego jest czynnikiem zaburza-
jącym prawidłową kolonizację bakteriami. Zasiedlanie prze-
wodu pokarmowego dobroczynnymi bakteriami z rodzaju 
Lactobacillus i Bifidobacterium następuje później, można 
również zaobserwować niższą ich liczbę. Różnice w jakości 
i ilości flory bakteryjnej przewodu pokarmowego dzieci uro-
dzonych cięciem cesarskim w porównaniu z noworodkami 
urodzonymi drogami natury wiąże się z występowaniem 
u dzieci po cięciu cesarskim biegunki, chorób alergicznych, 
celiakii, cukrzycy typu I, a także stanów zapalnych przewo-
du pokarmowego. Wykazano, że kolonizacja przewodu po-
karmowego przez Bifidobacterium niemowląt urodzonych 
drogą cięcia cesarskiego jest opóźniona o 180 dni w po-
równaniu z noworodkami urodzonymi fizjologicznie [8]. 
W trakcie porodu i w pierwszych dniach po porodzie prze-
wód pokarmowy noworodka zasiedlany jest przez bakterie. 
We wczesnym okresie życia najważniejszymi czynnikami 
kształtującymi mikroflorę jelitową są: droga porodu (poród 
drogami natury, cięcie cesarskie), sposób żywienia (pokarm 
naturalny, mieszanka), stosowanie leków, w szczególności 
przyjmowane antybiotyki, podawane probiotyki, otoczenie 
matki, warunki higieny, środowisko [9].

Sposób porodu a kształtowanie się mikroflory 
jelitowej
Cięcie cesarskie to jedna z częstszych procedur zabiego-
wych wykonywanych u kobiet na świecie. WHO zaleca, 
aby liczba ta mieściła się w zakresie 5 do 15% wszystkich 
porodów. Mimo to zarówno polskie, jak i światowe dane 
pokazują znacznie wyższy odsetek porodów zakończo-
nych drogą cięć cesarskich [1].

W 2011 r. w Polsce wykonano prawie 300 cięć ce-
sarskich na 1000 urodzeń żywych [2]. W 2008 r. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne wydało rekomendacje za-
wierające wskazania do zabiegu. Zalecenia do wykonania 
cięcia cesarskiego obejmują wskazania pilne, naglące i na-
tychmiastowe do zakończenia ciąży. Nie rekomenduje się 
natomiast tzw. cięć cesarskich na życzenie. Rekomendacje 
te zawierają także przykłady wskazań pozapołożniczych, 
takich jak: pulmonologiczne, ortopedyczne, neurologicz-
ne, okulistyczne, psychiatryczne czy kardiologiczne [10]. 
Cięcie cesarskie bez wątpienia jest zaliczane do zabiegu 
ratującego życie płodu w obliczu zagrożenia jego dobro-
stanu, ale także życie matki [6]. Zakończenie ciąży przez 
cięcie cesarskie na życzenie pacjentki i bez wskazań lekar-
skich jest praktykowane w niektórych polskich ośrodkach 
położniczych. Uwzględniane są w takim przypadku ne-
gatywne nastawienie ciężarnej do sposobu porodu i brak 
współpracy z pacjentką [5].

Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry” zaleca-
ny jest dla wszystkich noworodków urodzonych w do-
brym stanie bezpośrednio po porodzie. U donoszonych 
noworodków, niezależnie od drogi porodu, kontakt 
(matka–dziecko) powinien trwać przynajmniej 2 godzi-
ny po urodzeniu. W praktyce obserwujemy, że kontakt 
(matka–dziecko) jest utrudniony zwłaszcza po porodzie 
zabiegowym, czyli również po cięciu cesarskim. Ma to 
niekorzystne aspekty, przede wszystkim medyczne 
i zdrowotne, ale także psychologiczne. Podczas porodu 
drogami natury dzieci mają kontakt z pochwową florą 
bakteryjną i drobnoustrojami okolicy odbytu matki. No-
worodek podczas porodu drogą cięcia cesarskiego styka 
się z jałowym środowiskiem sali zabiegowej, co powo-
duje zaburzenia w prawidłowej kolonizacji jego przewo-
du pokarmowego. Mikrobiom noworodków urodzonych 
operacyjnie przypomina ten występujący na skórze oraz 
w sali operacyjnej [11–13]. Różnice te mogą utrzymywać 
się dłużej, również w życiu dorosłym, oraz wpływają 
na rozwój układu immunologicznego organizmu no-
worodka [14]. Podstawowa flora jelitowa u niemowląt 
urodzonych przez cesarskie cięcie może być zakłócona 
przez okres do 6 miesięcy po urodzeniu. Inne badania 
wskazują, że sposób porodu wpływa także na zróżni-
cowanie kolonizacji bakteriami jelitowymi do 7 lat po 
porodzie [15].

Kolonizacja właściwą florą bakteryjną w odpowied-
nim czasie wydaje się kształtować układ odpornościowy 
dziecka w kierunku rozróżniania substancji i drobnoustro-
jów szkodliwych i niegroźnych. Równocześnie ze wzrostem 
liczby cięć cesarskich nasiliła się epidemia takich chorób au-
toimmunologicznych, jak cukrzyca typu I, choroba Crohna 



Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka 

287

i stwardnienie rozsiane, choroby alergiczne, takie jak ast-
ma, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry [15].

Oceniając profil mikrobiologiczny stolca noworodków 
i niemowląt urodzonych drogą pochwową i porównując go 
ze stolcem dzieci po cięciu cesarskim, stwierdza się, że za-
siedlanie przewodu pokarmowego Bacteroides sp. nie wy-
stępowało u dzieci po cięciu cesarskim przed 2. miesiącem 
życia, a stopień kolonizacji tymi bakteriami w 6. miesiącu ży-
cia stanowił połowę tego, jaki stwierdzono u noworodków 
urodzonych siłami natury. Istnieje coraz więcej dowodów 
na to, że mikroflora jelitowa może odgrywać istotną rolę 
w rozwoju poporodowego układu odpornościowego. Tylko 
poród drogami natury indukuje produkcję różnych cytokin, 
od których zależy odporność noworodka [15]. Istnieje zwią-
zek między cięciem cesarskim a zaburzeniem kolonizacji jelit 
i ewentualnie występowaniem martwiczego zapalenia jelit 
u noworodków urodzonych przedwcześnie [15].

Podczas porodu drogą cięcia cesarskiego noworodek 
styka się ze środowiskiem pozbawiającym go kontaktu 
z naturalną florą bakteryjną matki. Skutkuje to koloniza-
cją bakteriami sali operacyjnej oraz tymi pochodzącymi ze 
skóry matki. Mikroflora jelitowa będzie przypominać wte-
dy ekosystem bakterii znajdujących się na skórze, ponie-
waż zawierać będzie głównie bakterie z rodzaju Staphylo-
coccus, Corynebacterium, Propionibacterium i Clostridium 
[15]. Noworodki, które przychodzą na świat drogami na-
tury, kolonizują się bakteriami Lactobacillus i Bifidobacter 
w większym stopniu niż dzieci urodzone cięciem cesar-
skim [16]. Kolonizacja przewodu pokarmowego noworod-
ków jest rozumiana jako obecność, wzrost i rozmnażanie 
się mikroorganizmów w organizmie gospodarza bez ob-
jawów klinicznych oraz bez wywoływania odpowiedzi 
immunologicznej z jego strony w momencie wyizolowania 
szczepów [17]. Prawidłowa flora bakteryjna bierze udział 
w produkcji witamin oraz trawieniu nieprzyswajalnych dla 
człowieka węglowodanów do cukrów prostych i krótko-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych – SCFA (ang. short-
chain faty acid), które działają stymulująco na wzrost 
i różnicowanie nabłonka jelitowego. Krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe mają również właściwości immunomo-
dulujące, biorą udział w hamowaniu nieprawidłowych re-
akcji zapalnych w błonie śluzowej jelita. Flora saprofityczna 
konkuruje o składniki odżywcze oraz o miejsce przylegania 
do nabłonka jelita z bakteriami patogennymi; stanowi to 
ochronę przed zakażeniami enteropatogennymi bakteria-
mi i jest źródłem niezliczonych antygenów stale stymulu-
jących jelitowy układ immunologiczny – GALT (ang. gut 
associated lymphoid tissue) [18].

W 1. roku życia noworodka stosunkowo prosta mikro-
flora jelit przekształca się w bardziej złożoną, podobną do 

mikroflory dorosłego człowieka [19]. Cięcie cesarskie wiąże 
się z mniejszą liczbą bifidobakterii, mniejszym poziomem 
kolonizacji i liczby bakterii z grupy Bacteroides fragilis oraz 
wyższą liczbą Clostridium difficile. Natomiast szybkość i ko-
lonizacja E. coli nie były już związane z cięciem cesarskim. 
Hospitalizacja po urodzeniu była związana tylko z większą 
częstością kolonizacji C. difficile. Dzieci z porodów cięciem 
cesarskim są częściej narażone na wystąpienie powikłań, 
których konsekwencją jest leczenie w oddziale intensyw-
nej terapii. Stwierdza się także przedłużony powyżej 5 dni 
pobyt w szpitalu oraz konieczność antybiotykoterapii [20]. 
U noworodków, u których stosuje się antybiotykoterapię, 
obserwuje się mniejszą liczebność bakterii z rodzaju Bifi-
dobacterium oraz z gatunku Bacteroides fragilis. Odbudo-
wa flory bakteryjnej przewodu pokarmowego po leczeniu 
antybiotykami może trwać nawet do 6–10 miesięcy [18].

Rola karmienia naturalnego
Najlepszym pokarmem dla noworodka jest mleko matki. 
Zawiera ono szereg naturalnych oligosacharydów (pre-
biotyki), które stymulują wzrost prozdrowotnych bakterii 
kwasu mlekowego w jelicie dziecka. Znajdują się w nim 
także szczepy bakterii, jak Bifidobacterium oraz Lactoba-
cillus (probiotyki), które kolonizując przewód pokarmowy 
noworodka, wywierają korzystny wpływ na jego zdrowie 
[21]. Mleko matki i próbki kału niemowląt wykazują obec-
ność dokładnie tych samych szczepów bakterii. Wskazuje 
to, że karmienie piersią może przyczynić się do przenie-
sienia bakterii z organizmu matki do dziecka, a tym sa-
mym wpłynąć na pierwotną kolonizację jelit u niemowląt 
[22, 23] .

Szczególną rolę odgrywa też siara. Dzięki większej 
zawartości białka i witaminy A, a mniejszej tłuszczu i lak-
tozy siara powoduje lepszy pasaż jelitowy, dzięki czemu 
przyspiesza wydalanie smółki i zapobiega żółtaczce no-
worodków. Colostrum zawiera bakterie z rodzaju Bifido-
bacterium i Lactobacillus oraz oligosacharydy stymulują-
ce wzrost tych bakterii. Ponadto siara charakteryzuje się 
wysokim poziomem przeciwciał (wydzielniczej immuno-
golobuliny klasy A – IgA), cytokin i czynników przeciw-
zapalnych [24]. Karmienie siarą sprzyja w dużym stopniu 
zasiedlaniu florą fizjologiczną przewodu pokarmowego 
noworodka i kształtowaniu się prawidłowej odpowiedzi 
immunologicznej. Po zabiegu cesarskiego cięcia często do-
chodzi do opóźnionego rozpoczęcia karmienia naturalnego 
u kobiet, co ma niekorzystny wpływ na rozwój mikroflory 
noworodka [24]. Mikroflora jelitowa dzieci karmionych 
od urodzenia mieszanką zawiera nawet do 10 razy mniej 
pałeczek fermentacji mlekowej, natomiast więcej bakte-
rii z rodzaju Bacteroides i Enterobacter [9, 24]. Bäckhad 
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i wsp. przeprowadzili badania na grupie 98 dzieci w Szwe-
cji, zwracając szczególną uwagę na rolę karmienia piersią 
w kształtowaniu mikroorganizmów jelitowych w ciągu 1. 
roku życia. Mikroflora jelitowa dzieci niekarmionych piersią 
była wzbogacona w gatunki należące do Clostridia, które 
są powszechne u osób dorosłych. Zaś bakterie Bifidobac-
terium i Lactobacillus dominowały w mikroflorze jelitowej 
niemowląt karmionych piersią w wieku 12 miesięcy. Wyniki 
tych badania sugerują wyraźnie, że zaprzestanie karmienia 
piersią jest głównym czynnikiem w rozwoju flory bakteryj-
nej charakterystycznej dla osób dorosłych [11].

W badaniu Madan i wsp., przeprowadzonym na 102 
niemowlakach podzielonych na grupy: dzieci urodzonych 
drogami natury (70) i dzieci urodzonych drogą cięcia cesar-
skiego (32), dokonano identyfikacji składu mikroflory jeli-
towej u dzieci w pierwszych 6. tygodniach życia. W bada-
niu tym brano pod uwagę kryterium zarówno drogi porodu 
(poród drogami natury vs. poród drogą cięcia cesarskiego), 
jak i sposobu żywienia (karmienie wyłącznie piersią, kar-
mienie mieszane, karmienie wyłącznie mieszanką). Ziden-
tyfikowano niezależny związek między składem mikroflory 
jelitowej a drogą porodu oraz sposobem żywienia. Różnice 
w mikrobiomie między noworodkami urodzonymi droga-
mi natury a cięciem cesarskim były znacząco większe niż 
w grupach zależnych od sposobu żywienia. Natomiast 
skład mikroflory jelitowej dzieci karmionych w sposób 
mieszany i karmionych wyłącznie mieszanką sztuczną był 
podobny i różny od mikroflory dzieci otrzymujących wy-
łącznie pokarm matki [11].

Pilotażowe badanie transferu mikrobiomu 
pochwowego matki
Zespół naukowy, pod kierownictwem Dominguez-Bello, 
badał, czy „zasiedlenie” urodzonych za pomocą cięcia 
cesarskiego noworodków florą bakteryjną pochodzącą 
z dróg rodnych matki może przeciwdziałać skutkom róż-
nic w mikroflorze zasiedlającej noworodki urodzone dro-
gą cięcia cesarskiego. Przeprowadzono też badanie pilo-
tażowe, w którym dzieci urodzone przez cesarskie cięcie 
były po urodzeniu poddane działaniu matczynych płynów 
pochwowych. Badanie przedstawia metodę częściowego 
transferu mikrobiomu na noworodka urodzonego opera-
cyjnie z gazy umieszczonej wcześniej w pochwie matki. 
Na godzinę przed zabiegiem cięcia cesarskiego w pochwie 
matki umieszczono sterylną gazę. Natychmiast po wydo-
byciu noworodka jego ciało, twarz i usta przetarto gazą na-
sączoną wydzieliną z pochwy. Okazało się, że przeniesiona 
w ten sposób flora bakteryjna utrzymuje się w i na ciele 
dziecka przez pierwsze 30 dni jego życia. W późniejszym 
etapie pobrano wymazy bakteriologiczne ze skóry, jamy 

ustnej i odbytu, zarówno od matki, jak i dziecka. Oceniano 
podobieństwo mikrobiomu z pobranych próbek do mi-
krobiomu noworodków urodzonych drogami natury. Było 
ono wyższe w próbkach pobranych z jamy ustnej i skóry 
niż w próbkach pobranych z odbytu. W związku z tym, 
że były to badania pilotażowe, przeprowadzone na małej 
grupie noworodków, potrzebne są kolejne duże badania 
z udziałem różnych kobiet oraz lepsza identyfikacja gatun-
ków bakterii bytujących w drogach rodnych matki [25].

Podsumowanie
Bakterie zasiedlające przewód pokarmowy noworodka 
w pierwszych dniach życia dziecka pochodzą głównie 
od matki i otoczenia (środowiska). Od narodzin jednym 
z najważniejszych czynników mających wpływ na mikro-
florę jelitową jest rodzaj porodu, sposób, jak dziecko po-
jawia się na świecie – drogami natury czy też drogą cięcia 
cesarskiego. Noworodki urodzone drogą pochwową są 
kolonizowane przez bakterie pochwowe i okolicy odbytu 
matki, a dzieci urodzone przez cesarskie cięcie narażone są 
na bakterie pochodzące ze środowiska szpitalnego i pra-
cowników opieki zdrowotnej. Innym istotnym czynnikiem 
mającym wpływ na mikroflorę jelitową noworodków jest 
sposób żywienia. Dzieci karmione wyłącznie mlekiem 
matki w mniejszym stopniu zasiedlane są bakteriami Clo-
stridium difficile i Escherichia coli w porównaniu z nowo-
rodkami karmionymi mieszanką. Równocześnie ze wzro-
stem liczby cięć cesarskich nasiliła się epidemia chorób 
autoimmunologicznych i chorób alergicznych. Wykazano, 
że ich występowanie jest większe w krajach uprzemysło-
wionych. Pojawiły się sugestie, że czynniki środowiskowe 
przyczyniają się do opisanego zjawiska. Również istnieją 
koncepcje, że zbyt czyste otaczające środowisko, zwłasz-
cza we wczesnym dzieciństwie, może przyczyniać się do 
rozwoju wielu chorób wieku dziecięcego. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że sposób porodu i odżywiania od narodzin 
ma znaczący wpływ na kolonizację przewodu pokarmo-
wego noworodka oraz że istnieje ścisły związek między 
rodzajem flory bakteryjnej a rozwojem systemu odporno-
ściowego, jak również występowaniem niektórych chorób, 
np. alergii, astmy czy chorób autoimmunologicznych.
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StreSzczenie
dysleksja rozwojowa to zaburzenie, którego symptomy objawiają się w wieku szkolnym, uniemożliwiając dziecku poprawne funkcjonowanie w ramach systemu edukacyj-
nego. Skutki dysfunkcji promieniują na wszystkie sfery życia pacjenta, nie pozwalając na optymalne wykorzystanie jednostkowego potencjału. Wczesne jej rozpoznanie 
jest istotnym elementem walki z dysleksją, pozwala bowiem na szybkie wdrożenie działań interwencyjnych. zasadniczymi problemami są niejednoznaczna etiologia zabu-
rzenia oraz mnogość objawów. Problemy nie ograniczają się wyłącznie do nieumiejętności czytania. Przyczyny natomiast są zarówno środowiskowe, jak i genetyczne. ak-
tualnie prowadzonych jest wiele badań, które pomagają usystematyzować wiedzę na temat dysleksji. dzięki temu możliwe jest projektowanie nowych metod oraz narzędzi 
mogących pomóc pacjentom. artykuł przedstawia początkowe działania badawcze realizowane w ramach programu „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji 
dzieci z deficytami”, które ukierunkowane są na niwelowanie problemów dyslektycznych przy użyciu jednej z terapii wspomagających – treningu słuchowego metodą to-
matisa. takie działania, prócz bezpośredniej pomocy dzieciom, rozwijają także społeczną świadomość problemu, podkreślając jego wagę w obecnym świecie.

Słowa kluczowe: edukacja, szkoła podstawowa, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, metoda tomatisa, język angielski, dysleksja, dzieci, deficyty, specyficzne trudności 
szkolne, zaburzenia przetwarzania słuchowego.

aBStract
dyslexia is a developmental disorder whose symptoms appear in school-aged children which prevents the proper functioning in the educational system. the effects of the 
dysfunction radiate to all spheres of the patient’s life, not allowing for the optimal use of the individual’s potential. early diagnosis is an important element of the fight aga-
inst dyslexia, because it allows for the quick implementation of treatment. the basic problems are ambiguous etiology of the disorder and a multitude of symptoms. the 
problems are not limited to the inability to read. Both environmental and genetic factors cause the disorder. this article presents the initial research activities carried out 
within the framework of the program “equal opportunities – raising the competence of children with disabilities”, which are aimed at eliminating the dyslexic problems by 
using one of adjuvant therapies – the tomatis auditory stimulation. these activities, besides helping children, develop the social awareness of the problem, underlining its 
importance in the current world.

Keywords: education, primary school, medical sciences and health sciences, tomatis method, english, dyslexia, children, deficits, school specific difficulties, auditory pro-
cessing disorders.

Wstęp
Rozwój języka oraz komunikacji to złożony, dynamiczny [1] 
proces. Jest on efektem oddziaływań czynników zarówno 
środowiskowych, jak i genetycznych. Konsekwencje za-
burzeń mogą mieć wpływ na każdą sferę funkcjonowania 
młodej osoby, a tym samym na jej dorosłe życie. Wcze-
sne rozpoznanie wspomnianych odstępstw od normy jest 
o tyle istotne, że pozwala szybko zapoczątkować ważny 
proces wdrażania działań naprawczych, co może uchro-
nić jednostkę przed wykluczeniem i zapewnić optymalne 
wykorzystanie jej potencjału. Jednym z takich zaburzeń 
jest dysleksja, z którą można walczyć różnymi metodami, 
w tym treningiem słuchowym metodą Tomatisa. 

Szybka diagnoza problemu umożliwia wczesną inter-
wencję. Walka z zaburzeniami uniemożliwiającymi opty-

malne funkcjonowanie powinna polegać na niwelowaniu 
ich objawów. Jako że zaburzenia związane z dysleksją wli-
czane są do grupy zaburzeń rozwojowych, które ujawniają 
się stosunkowo wcześnie [2], istotne jest jak najszybsze 
odnotowanie problemu. Dzięki temu możliwe jest sku-
teczniejsze zniwelowanie skutków dysfunkcji, możliwe 
stają się niedoprowadzenie do pogłębienia czy nawet 
eliminacja niektórych problemów. Opisywana dysleksja 
jest zaburzeniem, które wpływa na bardzo istotny aspekt 
funkcjonowania człowieka – czytanie. Zatem jej pojawie-
nie się w okresie edukacji wczesnoszkolnej może znacząco 
zmienić jakość życia osób z tą dysfunkcją. Dysleksję można 
w rzetelny sposób zdiagnozować u dzieci w wieku 6–7 lat 
[1]. Jest to jeden ze strategicznych momentów w rozwoju 
jednostkowym. Zachodzą zmiany w otoczeniu społecz-
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nym dziecka, zwiększa się zakres jego obowiązków, jak 
również znacząco poszerza się grono bliskich mu osób. 
W pierwszych latach szkoły podstawowej dziecko nabywa 
umiejętności efektywnego uczenia się. Musi przeprowa-
dzić selekcję informacji, które do niego docierają. Inten-
sywnie reorganizują się procesy myślowe, w których skład 
wchodzą „procesy związane z pamięcią, rozumieniem, or-
ganizowaniem i analizowaniem informacji” [1]. Dodatkowo 
elementem, o którym nie można zapominać, jest budowa-
nie przez młodą osobę swojej wartości i pewności siebie. 
Dlatego koncentracja na globalnym rozwoju jednostki jest 
priorytetem. Istotne jest zatem rozwijanie umiejętności, 
które są atutem danego dziecka, rozbudowywanie ich. Nie 
ignorujmy jednak jego dysfunkcji. Stymulując słabiej funk-
cjonujące obszary mózgu, dostarczając im bodźców, do-
datkowo sprawiamy, że dziecko nie czuje się wykluczone 
z powodu swoich słabości. Należy podkreślić, że dziecko 
z problemem dysleksji będzie bezproblemowo komuni-
kowało się werbalnie. Co więcej – będzie angażowało się 
w dyskusje na poziomie znacznie wyższym, niż należałoby 
się tego spodziewać, analizując jego zdolności w dziedzi-
nie czytania i pisania [1]. Taką specyfikę zachowania można 
traktować jako strategię adaptacyjną dyslektyków. Podsu-
mowując, uzyskanie orzeczenia o dysleksji wiąże się z wie-
loma niewiadomymi, ponieważ do teraz jej wieloaspekto-
wość stawia przed specjalistami wiele znaków zapytania. 

Dysleksja rozwojowa
Dysleksja rozwojowa jest zaburzeniem o niejednoznacznej 
etiologii. Obecnie prowadzone są badania, które pomagają 
dookreślić przyczyny pojawiania się choroby. Spowodują 
one powstanie większej ilości skutecznych metod zapobie-
gania, leczenia oraz łagodzenia już istniejących objawów 
dysleksji. Wpływ na funkcjonowanie jednostki, która cierpi 
na dysleksję, nie ogranicza się wyłącznie do niwelowania 
problemu z czytaniem. Istnieje szereg innych sfer, które po-
zostają pod wpływem wspomnianego zaburzenia. Gavin 
wymienia czytanie, w którego skład wchodzą odszyfro-
wanie, płynność, zrozumienie oraz porządkowanie. Jednak 
dodaje także, że istotnym jest zauważenie, iż problem ten 
oddziałuje także na pisownię, w tym wyrażenie myśli oraz 
pismo odręczne. Uszczegóławiając, dzieci z dysleksją mają 
także problem z rozumieniem tekstu czytanego, rozpozna-
waniem liter pisanych oraz czytaniem na głos [3]. Badania 
podkreślają również to, że dzieci z dysleksją mają  większe 
kłopoty z rozpoznawaniem mowy w przekazie dźwięko-
wym w porównaniu do dzieci mieszczących się w nor-
mie rozwoju powyższych umiejętności. Związane jest to 
z mniejszą wrażliwością dyslektyków na zmiany w często-
tliwościach dźwięku [4]. Co więcej – problem dotyczy tak-

że pamięci (pamięć krótkotrwała oraz długotrwała), orga-
nizacji pracy, rozwoju specyficznych zdolności ruchowych 
oraz rozwoju mowy [1].

Badacze na bieżąco podejmują próby pełnego zro-
zumienia przyczyn, oddziaływań i skutków choroby. Za-
zwyczaj są to pomiary kompleksowe sprawdzające wiele 
umiejętności dziecka. Poza testami badającymi umiejętno-
ści stricte związane z dysleksją (tj. umiejętności językowe, 
fonologiczne, znajomość języka, nazywanie automatycz-
ne) naukowcy poszerzają pomiar, sprawdzając inteligencję 
niewerbalną oraz duże spektrum funkcji wykonawczych 
[2]. Badania nad dysleksją obejmują także próby określenia 
ryzyka pojawienia się dysfunkcji w powiązaniu z historią 
rodzinną pacjenta. Thompson i wsp. zaprojektowali ba-
danie, które dzieliło badane dzieci na cztery grupy: dzieci 
z rodzin obciążonych historią dysleksji; dzieci, u których 
istniały obawy co do ich rozwoju mowy i języka; dzieci, 
u których występowały zarówno specyficzne zaburzenia 
mowy i języka, jak i wywiad rodzinny dotyczący obciąże-
nia chorobą; grupę kontrolną. Wyniki badań jednoznacznie 
wskazywały, że urodzenie się w rodzinie z ryzykiem dys-
leksji było predyktorem w przyszłym rozwoju dysfunkcji 
u dziecka [2]. Inne badania przedstawiają odrębności od 
normy w zakresie organizacji percepcyjnej. Badanie prze-
prowadzone przez Nittrouer i Lowenstein potwierdziło, że 
dzieci z dysleksją inaczej organizują informacje sensoryczne 
[4], które uzyskują z otoczenia oraz od innych osób. Bezpo-
średnią konsekwencją jest odmienne postrzeganie zasta-
nej rzeczywistości. Warto podkreślić, że dysleksja często 
występuje wespół z innymi zaburzeniami, które podobnie 
jak ona utrudniają dzieciom poprawne funkcjonowanie 
w szkole. Niektóre symptomy kojarzone z zespołem nad-
pobudliwości z deficytem uwagi (ADHD) można przypisać 
także dyslektykom. Wyróżnić tutaj należy problemy czuj-
ności, podzielności i selektywności uwagi, przeszukiwanie 
wzrokowe [3]. Ponadto istnieją badania potwierdzające 
problemy dzieci dyslektycznych z identyfikacją źródła 
dźwięku oraz z jego dyskryminacją, czyli określaniem 
pewnych cech dźwięku [5]. Castro-Camacho potwierdził, 
że dzieci z dysleksją rozwojową mają istotnie większe pro-
blemy z określeniem lokalizacji dźwięku, rozpoznawaniem 
słów w środowisku bez pogłosu. Co więcej – w warunkach, 
gdzie pogłos występował, np. klasa szkolna, ich wyniki wy-
padały jeszcze gorzej [5].

Trening słuchowy metodą Tomatisa
Jedną z możliwości niwelowania wielu wymienionych 
powyżej symptomów dotykających osób z dysleksją jest 
trening słuchowy stworzony przez Tomatisa. W owym po-
dejściu podkreśla się fakt, iż słyszenie i słuchanie to dwa 
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różne mechanizmy, których przełączanie i modulacja są 
codzienną potrzebą i praktyką każdej osoby. Potwierdzo-
no, że naszych uszu używamy w każdym z tych przypad-
ków w zupełnie inny sposób [6]. Konkretyzując, metoda 
zaproponowana przez Tomatisa polega na stymulacji 
słuchowej określonymi dźwiękami, które dzięki elektro-
nicznemu uchu są w sposób zamierzony modyfikowane 
[7]. Ponadto integralnym punktem terapii jest pomoc te-
rapeutyczna zapewniana przez osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie treningu. Ważne są obserwacja dziecka, 
indywidualne dobranie metod postępowania, a także kon-
takt z rodzicami. Warto wspomnieć, że metoda ta stano-
wi jedną z wielu terapii wspomagających funkcjonowanie 
dziecka. Jej skutkiem ma być eliminowanie i wyrównywa-
nie problemów związanych z przetwarzaniem słuchowym. 
Próba pomocy grupie dzieci zagrożonych dysleksją była 
podstawą do stworzenia projektu, w którym wykorzysta-
no metodę Tomatisa jako terapię nadrzędną. 

Opis przebiegu projektu 1

Do badań ilościowych zgłosiło się 127 uczestników. W pro-
jekcie zakładano, że będzie ich 80. Część spośród 127 osób 
nie została przyjęta do programu z uwagi na niespełnienie 
kryteriów wstępnych. Do kryteriów włączenia do grupy 
należały: wiek 6–11 lat, norma intelektualna, występowanie 
zaburzeń przetwarzania słuchowego (zaburzenia analizy 
słuchowej, koncentracji), uczęszczanie do klasy I–III szkoły 
podstawowej masowej, ogólny stan zdrowia prawidłowy, 
brak stosowania w sposób przewlekły leków. 

U dzieci rozpoznano specyficzne trudności szkolne 
o typie dysleksji. Po złożeniu dokumentów kwalifikacyj-
nych, które znajdują się w aktach, dzieci zostały powiado-
mione o zakwalifikowaniu się do projektu lub odrzuceniu 
kandydatury, a ich prawni opiekunowie wyrazili zgodę na 
piśmie na uczestniczenie w projekcie. Zostali poinformo-
wani o celu badań, ich przebiegu. Uzyskali informację, że 
w razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów czy pogor-
szenia stanu zdrowia kontaktują się z Panią dr hab. Ewą 
Mojs, prof. UM, która pełni funkcję kierownika projektu. 
Pani Ewa Mojs zapewnia także opiekę psychologiczną nad 
pacjentami, wspiera i pomaga w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. Aby uzyskać akceptację nieobecności dzieci 
podczas lekcji, stworzono specjalny dokument informu-
jący o udziale w projekcie i związanymi z tym terminami 

1 Dane z raportu rocznego przygotowanego dla NCBiR, przed-
stawionego w marcu 2016 r. Raport złożony przez Fundację Ak-
tywności Lokalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Learn Up 
dotyczył działań prowadzonych od czerwca do grudnia 2015 r. 
w ramach programu „Wyrównywanie szans – podnoszenie kom-
petencji dzieci z deficytami”.

absencji szkolnej. Przeprowadzono również wiele rozmów 
z przedstawicielami szkół (dyrekcja, nauczyciele). Stworzo-
no dzieciom możliwość edukacji podczas terapii, którą zaj-
mowali się m.in. wolontariusze. Czynnikiem decydującym 
o niewłączeniu osoby do grupy badanych było niespełnie-
nie kryteriów o charakterze zdrowotnym: inne problemy 
zdrowotne, m.in. ADHD, padaczka, zaburzenia nastroju 
i emocji itp. W badaniach wstępnych zostały wykorzysta-
ne skale rozwojowe procesów poznawczych i kompetencji 
językowych, a także analiza osiągnięć szkolnych. 

W nabór dzieci zaangażowane zostały osoby z ramie-
nia Fundacji, uczestniczące w projekcie. Przeanalizowa-
ne zostały bazy danych podopiecznych Fundacji Sedeka 
i Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Fundacje umieściły 
ogłoszenia o naborze uczestników. Uruchomione zostały 
kanały informacyjne na linii rodzic podopiecznego a Funda-
cja Aktywności Lokalnej. Rodzice pretendentów do udziału 
w projekcie o naborze zostali poinformowani różnymi ka-
nałami poprzez: maile napisane i telefony wykonane przez 
Fundację do szkół podstawowych z terenu Wielkopolski; 
informacje przekazywane lekarzom dziecięcym różnych 
specjalizacji – osobiście, telefonicznie; poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne – spotkania osobiste, mailing i roz-
mowy telefoniczne; ośrodki pomocy rodzinie; placówki te-
rapeutyczne dla dzieci; informacje przekazywane osobom 
współpracującym z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 
ODN za ich pośrednictwem (psychologowie, pedagodzy, 
dyrektorzy szkół). Podjęte zostały również działania po-
zwalające na osobistą weryfikację trafności wyboru danej 
osoby do udziału w projekcie (analiza opinii lekarskich, 
opinii od specjalistów, historia edukacyjna, społeczna). 
Rodzice dzieci zostali poinformowani o celowości badań, 
ścieżce doboru losowego, konieczności złożenia wszyst-
kich dokumentów oraz docelowym podpisaniu umowy 
z FAL. Fundacja prowadziła jedynie wstępną ocenę dzieci 
– decydujący głos w kwalifikacji podejmował Uniwersytet 
Medyczny, kierując się względami doboru osób pod kątem 
badawczym. Rodzice kandydatów otrzymali pisemną i te-
lefoniczną informację o włączeniu dziecka do projektu. 

Fundacja przeprowadziła szkolenia wolontariuszy, 
zgromadziła deklaracje osób, które wyraziły chęć pracy 
podczas terapii dzieci. Ułożone zostały harmonogramy 
pracy wolontariuszy dotyczące pierwszych miesięcy te-
rapii, które obejmowały już zadanie nr 2. Wolontariusze 
pracujący podczas zadania nr 1 wypełnili wszystkie swoje 
obowiązki. Ogłoszono konkurs ofert, w wyniku którego 
wybrano najlepszego podwykonawcę. Spisano umowę, 
w wyniku której terapie metodą Tomatisa zaczęły być re-
alizowane w zadaniu nr 2 zgodnie z założeniami. Oferent 
spełniał również wymogi przedstawione przez Uniwersy-
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tet Medyczny. Oferent zapewnił wolontariuszom ubezpie-
czenie OC podczas pracy w placówce. Fundacja dopełniła 
wszystkich formalności – umowy prawne: z podwyko-
nawcą, rodzicami uczestników projektu, wolontariuszami 
podejmującymi prace w zadaniach nr 1 i 2 (część dotycząca 
początkowej fazy zadania). 

Badania wstępne zrealizowano w zadaniu pierwszym. 
Zadania drugie i trzecie projektu to wdrożenie badań za-
sadniczych. Do tych badań zakwalifikowanych zostało 80 
dzieci, uczniów klas I–III, uczęszczających do szkół pod-
stawowych (różnego typu, np. z klasami integracyjnymi, 
terapeutycznymi). Utworzono dwie grupy dzieci z deficy-
tami analizy słuchowej, realizujące obowiązek edukacyjny 
w szkole masowej. Wszystkie dzieci znajdują się w grupie 
ryzyka dysleksji. Kwalifikacja do grupy obarczonej zaburze-
niami przetwarzania słuchowego, jak i tej z dodatkowymi 
problemami została przeprowadzona na podstawie badań 
diagnostycznych realizowanych w badaniu wstępnym. Uzy-
skana została zgoda rodziców na badania dalsze. Badania 
testowe Uniwersytetu Medycznego powinny w przyszłości 
ocenić skuteczność innowacyjnego programu edukacyj-
no-terapeutycznego z językiem angielskim, który będzie 
produktem finalnym projektu. Do końca 2015 roku prze-
prowadzono pierwsze badania zasadnicze 51 osób. Kolejne 
badania prowadzone będą dwukrotnie – po czterech mie-
siącach od wdrożenia programu terapeutycznego metodą 
Tomatisa (obie grupy) i wdrożenia sesji edukacyjno-tera-
peutycznych z zakresu języka angielskiego (grupa 40 osób 
dobranych losowo). Ostatnie badanie odbędzie się po oko-
ło ośmiu miesiącach od badania pierwszego (zadania nr 2 
i 3). W zadaniu 3 zaprogramowano także badania grupy 
kontrolnej – dobór losowo-warstwowy 80 dzieci ze szkół 
poznańskich, dobranych pod względem: wieku, płci, statu-
su rodzinnego, czasu trwania edukacji w języku angielskim. 
Już w zdaniu drugim wprowadzono badania takich dzieci. 

Na tym etapie zaangażowani zostali wolontariusze 
z Fundacji – sprawowali opiekę nad dzieckiem trudnym 
w terapii. Każdemu dziecku przechodzącemu terapię 
Tomatisa towarzyszył wolontariusz. Studenci pracowa-
li zgodnie z harmonogramami, a na zakończenie pracy 
otrzymywali zaświadczenie. Z każdym wolontariuszem 
była spisana umowa. Łącznie przepracowali do końca 
2015 roku 2002 godziny. Pracownicy FAL kontrolowali pra-
cę wolontariuszy oraz realizację zadań zleconych podwy-
konawcy. Praca wszystkich osób została wysoko oceniana 
– zarówno przez osoby kontrolujące, jak i rodziców uczest-
ników projektu.

Wszystkie uzyskane dane są i nadal będą prezentowa-
ne specjalistom z zakresu psychologii, psychiatrii, pedago-
giki, pediatrii podczas zjazdów i konferencji naukowych. 

Wybrani eksperci będą proszeni o przedstawienie swoich 
opinii w zakresie kolekcjonowanych danych. Eksperci są 
i nadal będą proszeni o wyrażenie swoich opinii dotyczą-
cych problemów dzieci w wieku szkolnym. Ponadto dane 
uzyskane w postaci ustrukturalizowanego raportu zosta-
ną opublikowane w czasopismach o zasięgu światowym, 
tzw. open access. Tematyka badań i założenia projektu są 
istotne z punktu widzenia zarówno medycznego, jak i edu-
kacyjnego czy społecznego.

Wnioski
Problem dysleksji jest ważnym zagadnieniem w dyskusji 
na temat rozwoju dziecka w wieku szkolnym. Nazywana, 
jeszcze na początku XIX wieku, ślepotą słowną – powoli 
zyskuje miejsce w świadomości rodziców oraz nauczycieli. 
W dyskursie na temat dysleksji nie brak jednak opinii, że 
zaburzenie to nie jest jednostką chorobową. Środowiska 
zaangażowane w leczenie dysleksji posługują się pojęciem 
„pseudodysleksji”, określając tak problem będący konse-
kwencją zaniedbań środowiskowych. Pseudodysleksja nie 
ma jednak specyficznych symptomów, a co więcej – nie 
jest ona uwarunkowana częściowymi zaburzeniami funkcji 
psychoruchowych, jak wcześniej opisywana dysleksja [7]. 
Klasyfikacja dysleksji jako jednostki chorobowej jest dzia-
łaniem mogącym wykazać wagę problemu i rozróżnić go 
od potocznego rozumienia opisywanego zaburzenia. Pręż-
nie działają różnorakie instytucje (tj. Europejskie Towarzy-
stwo Dysleksji, Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji), 
które przyczyniają się do pomocy chorym dzieciom. Także 
pomniejsze działania, często wykonywane przez rodzinę 
i najbliższe otoczenie dziecka, ułatwiają dziecku zmaganie 
się z problemami. Przykładami powyższych strategii może 
być uproszczenie przekazywanych zadań, dobra ich orga-
nizacja, wielozmysłowe przekazy (angażowanie wzroku 
oraz ruchu) [1]. Opisywany powyżej projekt jest jednym 
z działań, które także podążają za nurtem zmierzającym 
do klasyfikacji zespołu tego typu dysfunkcji jako jednost-
ki chorobowej. Wczesna profilaktyka osób zagrożonych 
dysleksją poprzez zastosowanie stymulacji dźwiękowej to 
cel realizowanego projektu. Zmniejszenie już istniejących 
deficytów w obszarze przetwarzania słuchowego wpływa 
na zwiększenie zasobu słownictwa, płynność wypowie-
dzi, usprawnienie komunikacji werbalnej, rozumienie tek-
stu czytanego. Metoda Tomatisa jest zatem efektywnym 
narzędziem w eliminowaniu lub łagodzeniu problemów 
z zachowaniem oraz uczeniem się, które leżą w spektrum 
dysleksji [7].

Podsumowując, monitorowanie funkcjonowania dziec-
ka jest jednym z ważniejszych zadań stojących przed 
rodzicami oraz nauczycielami. Są oni odpowiedzialni za 
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pierwszą, czasami może niespecjalistyczną, aczkolwiek 
niezmiernie ważną diagnozę. Jak wskazano powyżej, 
samo zauważenie często występujących dysfunkcji w ro-
dzinie może stać się ważną wskazówką dla najbliższych. 
Dodatkowo okres rozwojowy, w którym zaczyna ujawniać 
się dysleksja, jest wyzwaniem dla młodego człowieka. 
W tym czasie dziecko określa oraz poznaje swój indywi-
dualny styl nauczania, który w ramach szkoły jest często 
wyznaczany przez system edukacyjny. Determinuje on 
skuteczny proces edukacyjny [1]. Dlatego istotna jest świa-
domość nauczycieli oraz rodziców odnośnie specyficznego 

dla dyslektyków przyswajania wiedzy, postrzegania bodź-
ców. Ważne jest poszukiwanie przez terapeutów i lekarzy 
sprawdzonych metod i narzędzi, których skuteczność, 
potwierdzona badaniami, pozwoli na wyeliminowanie lub 
załagodzenie objawów tej jednostki chorobowej.
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StreSzczenie
Witamina B12 (kobalamina) jest związkiem, którego niedobór w organizmie człowieka powoduje istotne zaburzenia hematologiczne, neurologiczne, psychiatryczne i ga-
stroenterologiczne. W sposób szczególny na niedobór witaminy B12 narażone są osoby w wieku podeszłym. uważa się, że problem niedoboru kobalaminy w populacji jest 
nieoszacowany. częstymi przyczynami tej hipowitaminozy są: niedostateczna podaż, zaburzone uwalnianie w przewodzie pokarmowym z białek wiążących, a także cho-
roba addisona-Biermera. Pożądany poziom kobalaminy w surowicy oraz redukcję objawów klinicznych jej niedoboru można uzyskać, stosując terapię substytucyjną, za-
równo enteralną, jak i parenteralną, oraz suplementację żywności witaminą B12.

Słowa kluczowe: witamina B12, osoby w wieku podeszłym, dieta, niedokrwistość addisona-Biermera.

aBStract
Vitamin B12 (cobalamin) is a compound whose deficiency in the human body causes significant hematological, neurological, psychiatric and gastroenterological disorders. 
in particular, elderly patients are exposed to vitamin B12 deficiency. it is believed that the problem of cobalamin deficiency in the population is undervalued. common cau-
ses of that hypovitaminosis are: insufficient supply, impaired release from the binding protein in gastrointestinal tract, and addison-Biermer disease. Proper level of coba-
lamin in the serum and reducing the clinical signs of deficiency can be achieved by enteral and parenteral replacement therapy and food supplementation.

Keywords: vitamin B12, elderly people, diet, addison-Biermer anemia.

Wstęp
W 1948 r. Rickes i wsp. [1] wyizolowali z wątroby czysty, 
krystaliczny związek o zabarwieniu czerwonym, który po-
dany w ilościach kilku mikrogramów zapobiegał występo-
waniu niedokrwistości. Pierwotnie związek ten nazwano 
witaminą B12, a później – kobalaminą [1, 2]. Budowa wita-
miny B12 została opisana dopiero w 1956 r. przez Hodgkin 
(która w 1964 r. otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie 
chemii za rentgenostrukturalne badania struktury sub-
stancji ważnych biochemicznie) [3].

Pod względem chemicznym witamina B12 należy do 
grupy związków zawierających w swoim składzie układ 
korynowy, zbudowany z czterech zredukowanych pier-
ścieni pirolowych i umieszczonego centralnie atomu ko-
baltu [4].

Podobnie jak inne witaminy zawarte w żywności wita-
mina B12 należy do substancji niezbędnych dla człowieka 
i musi być codziennie dostarczana z pożywieniem w ilo-
ściach odpowiednich, w zależności od jego wieku i stanu 
fizjologicznego. Mięso i pokarmy mięsne są głównym źró-

dłem witaminy B12. Największe jej ilości zawierają wątro-
ba i nerki. Do tej pory nie wykryto kobalaminy w żadnych 
pokarmach pochodzenia roślinnego [5].

Wchłanianie witaminy B12 odbywa się w końcowym 
odcinku jelita krętego w obecności glikoproteiny (tzw. 
czynnika wewnętrznego, czynnika Castle’a) wytwarzanej 
przez komórki okładzinowe żołądka [6]. Kobalamina, wią-
żąc się z tą glikoproteiną, tworzy czynnik hematopoezy, 
który bierze udział w powstawaniu komórek krwi w ukła-
dzie krwiotwórczym. Uczestniczy też w erytropoezie 
w szpiku kostnym (powstawanie krwinek czerwonych) 
oraz bierze udział w syntezie DNA i RNA w erytroblastach. 
Jest też niezbędna w przemianach metabolicznych tłusz-
czów i węglowodanów oraz w prawidłowym funkcjono-
waniu układu nerwowego (budowa otoczki mielinowej, 
tworzenie przekaźników nerwowych). Udział witaminy 
B12 w procesach metabolicznych w organizmie człowieka 
dotyczy także metabolizmu DNA (przemiany puryn i piry-
midyn) [7]. Kobalamina jest kofaktorem dwóch enzymów: 
syntazy metioninowej (tworzenie metioniny z homocyste-
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iny) i mutazy metylmalonylo-CoA (konwersja metyloma-
lonylo-CoA do sukcynylo-CoA). Bierze udział w procesie 
przemiany kwasu foliowego do biologicznie aktywnego 
tetrahydrofolianu i razem z nim pełni ważną funkcję w sta-
bilności genomu człowieka [8, 9].

W sposób szczególny na niedobór witaminy B12 nara-
żone są osoby w wieku podeszłym [10]. Główną przyczyną 
tego stanu często jest upośledzone wchłanianie kobalami-
ny z pokarmów, jak również nieprawidłowe odżywianie 
[8]. Pożądany poziom witaminy B12 w surowicy oraz re-
dukcję objawów klinicznych jej niedoboru można uzyskać, 
stosując doustną i parenteralną terapię substytucyjną [11, 
12] oraz suplementację żywności witaminą B12 [13].

Celami niniejszej pracy były: analiza dostępnego pi-
śmiennictwa na temat znaczenia witaminy B12 dla zdrowia 
osób w wieku podeszłym oraz omówienie najczęstszych 
konsekwencji zdrowotnych, metod rozpoznawania jej nie-
doboru oraz zasad terapii substytucyjnej i suplementacji 
żywności witaminą B12.

Rozpowszechnienie niedoboru witaminy B12 
w populacji osób w wieku podeszłym 
Rzeczywiste rozpowszechnienie niedoboru kobalaminy 
wśród ludzi nie jest do końca znane – wartości odsetkowe 
podawane przez różnych badaczy wahają się między 0,6 
a 46% [14]. Mówi się o wzroście ryzyka tego niedoboru 
z wiekiem [10]. W Wielkiej Brytanii niedobory witaminy B12 
występują u 20% populacji osób w wieku powyżej 65 lat 
[15], przy czym w 25% tych przypadków przyczyną jest 
choroba Addisona-Biermera (zanikowe zapalenie żołądka 
typu A) [16]. Jak wspomniano, zaawansowanie wieku po-
deszłego sprzyjać ma występowaniu niedoborów witami-
ny B12, i o ile dotyczą one około 5% osób w wieku 65–74 
lat, to odsetek ten zwiększa się do ponad 10% u osób 
w wieku 75 lat i starszych [17]. Niski poziom witaminy B12 
(< 150 pmol/l) u 6,1% populacji oraz jej wartości graniczne 
(150–250 pmol/l) w 32% przypadków wykazały badania 
fińskie [18]. Autor tych badań wobec tak dużej częstości 
występowania nierozpoznanych niedoborów kobalaminy 
sugeruje skryningowe oznaczanie poziomu witaminy B12 
w populacji osób w wieku podeszłym. U 10% starszych 
osób z niskim poziomem witaminy B12 odnotowano także 
niskie stężenie folianów [19]. Obecnie uważa się, że rzeczy-
wiste rozpowszechnienie niedoboru witaminy B12 wśród 
osób starszych jest większe, niż to obrazują prezentowane 
statystyki. Sądzi się również, iż niektóre symptomy, które 
były uważane do niedawna za objawy procesu fizjologicz-
nego starzenia, mogą wynikać z niedoboru witaminy B12, 
przykładem może być zniesienie odruchu skokowego.

Przyczyny niedoboru witaminy B12 u osób 
w wieu podeszłym
Niedobory witaminy B12 u osób w wieku podeszłym mogą 
ujawniać się na skutek:
– niezbilansowania podaży witaminy B12 w całodzien-

nym pożywieniu z zapotrzebowaniem organizmu 
z powodu braku w diecie wystarczających ilości pro-
duktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego; 

– zaburzeń wchłaniania i wydalania tej witaminy wyni-
kających z przebiegu wielu schorzeń lub gastrektomii; 

– choroby Addisona-Biermera [8].
Główną przyczyną niedostatecznej podaży witaminy 

B12 jest jej zbyt mała ilość w spożywanych pokarmach. 
Stan ten może być skutkiem niskiej konsumpcji produktów 
zwierzęcych wynikający z np. niskiego statusu ekonomicz-
nego, wegetarianizmu czy przekonań religijnych. Niedobór 
witaminy B12 może być znaczny, jeśli do niskiego spożycia 
produktów zawierających witaminę B12 przyłączą się za-
burzenia wchłaniania tej witaminy z żywności [20].

Obecnie sądzi się, że główną przyczyną niedoboru 
witaminy B12 w wieku podeszłym (60–70% przypadków) 
jest zespół złego wchłaniania witaminy B12 z pożywienia 
(ang. food cobalamin malabsorption), a choroba Addi-
sona-Biermera to około 15–25% przyczyn niedoboru wi-
taminy B12 w starości. Częstość występowania zespołu 
złego wchłaniania witaminy B12 to 10–30% ogólnej po-
pulacji osób starszych; niedobór czynnika wewnętrznego 
dotyczy 1–2% osób starszych [21]. Najczęstszą przyczyną 
zaburzeń wchłaniania witaminy B12 jest zapalenie zaniko-
we żołądka typu B, z achlorhydrią, która utrudnia oddzie-
lenie witaminy B12 od białek znajdujących się w żywności 
oraz sprzyja nadmiernemu rozplemowi bakterii w jelicie, 
a w efekcie – zmniejszonej dostępności witaminy B12. Na-
leży jednak pamiętać, iż w przypadku tej postaci zaniko-
wego zapalenia żołądka utrudnione jest wchłanianie wi-
taminy B12 z żywności, ale nie z suplementów i żywności 
suplementowanej, spożywanej np. w postaci chleba [8].

Często przyczyną zanikowego zapalenia żołądka typu 
B jest infekcja Helicobacter pylori oraz przewlekłe przyj-
mowanie leków z grupy blokerów receptora H2 i inhibito-
rów pompy protonowej (IPP). Badania wykazały, że u osób 
powyżej 65. r.ż. z obecnością Helicobacter pylori stwierdza 
się we krwi niższe stężenie witaminy B12 i kwasu foliowe-
go, a wyższe homocysteiny w porównaniu z równolatkami 
bez potwierdzonej infekcji. Osoby bez obecności Helico-
bacter pylori wykazują ponadto niższy stopień zaawanso-
wania zmian miażdżycowych [22]. Zakażenie Helicobacter 
pylori może być zatem „czynnikiem spustowym”, skutku-
jącym powstaniem zanikowego nieżytu żołądka i na tej 
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drodze przyczyniającym się do niedoboru witaminy B12, 
a także kwasu foliowego, prowadzącym jednocześnie do 
hyperhomocysteinemii i rozwoju miażdżycy [23].

Jak wspomniano powyżej, wśród osób przewlekle 
przyjmujących inhibitory pompy protonowej niedobór 
witaminy B12 może być także częstszy. Potwierdzają to 
jednak tylko niektórzy autorzy. I tak badania Rozgony 
i wsp. [24] przeprowadzone wśród starszych pacjentów, 
u których przez okres ponad 12 miesięcy stosowano IPP, 
wskazują, że w tej grupie są większe niedobory witaminy 
B12 niż w grupie osób w podeszłym wieku nieleczonych 
IPP. W innych badaniach podawanie przez okres ponad  
3 lat IPP u osób w wieku powyżej 65. r.ż. nie wpłynęło jed-
nak znacznie na obniżenie poziomu witaminy B12, również 
nie zaobserwowano w tej grupie wzrostu homocysteinemii 
[25]. Ostatnio zaobserwowano, że przewlekłe podawanie 
biguanidów może wywołać zanikowe zapalenie żołądka, 
a w konsekwencji niedobór witaminy B12 [26].

Skutki niedoboru witaminy B12 u osób w wieku 
podeszłym
Kliniczne objawy niedoboru witaminy B12 ujawniają się 
po kilku latach od wystąpienia zaburzeń wchłaniania lub 
braku jej w pożywieniu. Początkowo dość długo stężenie 
tej witaminy w osoczu mieści się w granicach norm fizjo-
logicznych (powyżej 400 pg/cm3). W późniejszym okre-
sie może się obniżać, a wzrastają dość znacznie stężenia 
w surowicy krwi homocysteiny i kwasu metylomalonowe-
go, które obecnie uznawane są za czulsze wskaźniki awita-
minozy B12. Po utracie ponad 90% zapasów tej witaminy 
zgromadzonych w wątrobie ujawniają się objawy neuro-
logiczne, hematologiczne i psychiatryczne [11]. Należą do 
nich: lśniący, gładki język, często określany jako tzw. ję-
zyk bawoli, pieczenie języka, cechy jego zapalenia, bole-
sne owrzodzenia w kącikach ust, utrata smaku i apetytu, 
nudności, wstręt do mięsa i potraw smażonych, biegunki, 
chudnięcie, zaparcia, przedwczesne siwienie, bladość skó-
ry o odcieniu żółto-cytrynowym z ogniskami bielactwa, 
zażółcenie białkówek, parestezje rąk i nóg, kłucie opu-
szek palców stóp, utrata czucia wibracji i czucia głębokie-
go – na skutek uszkodzenia sznurów bocznych i tylnych, 
i w konsekwencji niestabilność chodu, zaburzenia fiksacji, 
osłabienie wzroku, wzmożenie bądź osłabienie odruchów 
ścięgnistych, osłabienie pamięci i otępienie, zaburzenia na-
stroju, halucynacje [8].

Zmiany hematologiczne spowodowane niedoborem 
witaminy B12 określane są jako anemia złośliwa lub niedo-
krwistość Addisona-Biermera. Szacuje się, że wśród popu-
lacji osób starszych niedokrwistości niedoborowe to jedna 
trzecia wszystkich przyczyn niedokrwistości, dwie trzecie 

spośród nich to wynik niedoboru żelaza, pozostałe zaś są 
konsekwencją niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego. 
W obrazie krwi obserwuje się nadmierną segmentację wie-
lojądrzastych leukocytów, obecne są duże, owalne erytro-
cyty, występują: leukopenia, trombocytopenia. W osoczu 
obserwuje się podwyższone stężenie bilirubiny i zwięk-
szoną aktywność dehydrogenazy mleczanowej. W szpiku 
kostnym występują zmiany megaloblastyczne. Zmiany te 
są podobne do skutków niedoboru folianów [11].

Neuropatia obwodowa, podostre zwyrodnienie sznu-
rów tylnych i bocznych rdzenia, ogniskowa demielinizacja 
istoty białej mózgu to najczęstsze objawy neurologiczne 
wynikające z demielinizacji nerwów rdzenia kręgowego 
i kory mózgowej. W 20–30% przypadków mogą one roz-
winąć się bez objawów anemii [19]. Wówczas pojawiają 
się stopniowo, obejmują uczucia drętwienia, parestezje. 
W początkowej fazie znamienny dla niedoboru witami-
ny B12 jest objaw Lhermitte’a – uczucie prądu biegnące-
go wzdłuż kręgosłupa przy pochylaniu głowy do przodu, 
przypuszczalnie związany z demielinizacją w części tylnej 
rdzenia kręgowego. Czasem jest to pierwszy objaw niedo-
boru witaminy B12 [27]. Udowodniono również, że niedo-
bór witaminy B12 może także odgrywać istotną rolę w wy-
stąpieniu napadów drgawkowych.

U znacznego odsetka starszych pacjentów psychia-
trycznych stwierdza się niedobór witaminy B12 i kwasu 
foliowego. W przypadku niedoboru witaminy B12 zaob-
serwowano łagodne zaburzenia pamięci, zaburzenia de-
presyjne, zmiany osobowości, niepokój psychoruchowy, 
zespoły hipomaniakalne, zaburzenia psychotyczne, de-
mencję. Objawy te początkowo nie są wyraźne. Najpierw 
mogą pojawić się męczliwość, spowolnienie psychorucho-
we, apatia i ospałość. Udowodniono także występowanie 
niereagujących na leczenie neuroleptyczne ostrych psy-
choz z omamami wzrokowymi. Ostre zespoły psychotycz-
ne ujawniają się zwykle w przypadku długotrwałego lub 
bardzo nasilonego niedoboru witaminy B12 [28]. Czasami 
zaburzenia psychiczne są jedynym objawem niedoboru 
witaminy B12. Wykazano częstsze występowanie niedo-
boru witaminy B12 u pacjentów z rozpoznaniem endogen-
nej depresji niż w populacji ogólnej, gorsza jest również 
u tych pacjentów skuteczność leczenia przeciwdepre-
syjnego. Przypuszczalnie przyczyną tego są zaburzenia 
syntezy monoamin, takich jak: serotonina, noradrenalina 
czy dopamina. Czasami skuteczność terapii lekami prze-
ciwdepresyjnymi poprawić może uzupełnienie niedoboru 
witaminy B12. Warto pamiętać, że w przypadku wystą-
pienia pierwszego epizodu manii u osoby w podeszłym 
wieku diagnostyka powinna zawsze uwzględniać ocenę 
internistyczno-neurologiczną, w tym ocenę niedoboru wi-
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taminy B12 [29]. Hyperhomocysteinemia (skutek m.in. nie-
doboru witaminy B12) występuje częściej u osób chorych 
ze zdiagnozowaną chorobą psychiatryczną. Pojawiły się 
twierdzenia, że hyperhomocysteinemia może przyczyniać 
się do wystąpienia depresji i rzeczywiście u kobiet z hyper-
homocysteinemią i niedoborem witaminy B12 stwierdzono 
większe ryzyko depresji [30]. 

Sądzi się również, że podwyższony poziom homocyste-
iny jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń poznaw-
czych i otępienia, w tym choroby Alzheimera (AD). Niskie 
stężenie witaminy B12 i hyperhomocysteinemia są zwią-
zane z zanikiem mózgu i uszkodzeniem jego istoty białej. 
Niektóre przypadki niedoboru witaminy B12 manifestują 
się – potencjalnie odwracalnym w wyniku terapii substytu-
cyjnej – otępieniem czołowo-skroniowym. W chorobie Al-
zheimera toksyczność hyperhomocysteinemii jest efektem 
stresu oksydacyjnego, uszkodzenia naczyń krwionośnych 
oraz metylacji DNA (wpływ na wzrost preseniliny 1, beta 
sekretazy, beta amyloidu). Model zdarzeń prowadzących 
do rozwoju AD obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich to 
zaburzenia genowe (np. metylacja DNA), powstające 
we wczesnym dzieciństwie. Drugi – to stres występują-
cy w dalszym życiu, np. uboga dieta w wieku dojrzałym, 
urazy głowy czy następujące w późniejszym okresie życia 
różnorodne zmiany ekspresji genów o wieloczynnikowej 
etiopatogenezie. Uważa się, że ryzyko AD można zmini-
malizować m.in. poprzez długie stosowanie właściwej die-
ty, która uwzględniać powinna uzupełnianie niedoborów 
S-adenylomethioniny, witaminy B12, kwasu foliowego [31, 
32]. 

Wykazano, że zaburzenia poznawcze są w znaczący 
sposób związane z naczyniowymi czynnikami ryzyka, 
chociaż nie mają one istotnego wpływu na progresję 
łagodnych zaburzeń poznawczych do otępienia. Wiado-
mo z kolei, że hyperhomocysteinemia powoduje wzrost 
krzepliwości krwi, upośledza funkcje śródbłonka, zwięk-
sza stres oksydacyjny i oksydację LDL. Stanowi zatem 
czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych W przy-
padku niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego nastę-
puje upośledzenie przemiany homocysteiny do metioniny 
i cysteiny, a niezmetabolizowana homocysteina aktywu-
je aktywne rodniki tlenowe i przyczynia się do rozwoju 
miażdżycy [31]. 

Metody oceny niedoboru witaminy B12 u osób 
w wieku podeszłym
Do oceny niedoboru witaminy B12 wykorzystuje się ozna-
czenie witaminy B12 w surowicy krwi oraz metody pośred-
nie – pomiar MMA (kwas metylomalonowy) i homocy-
steiny w surowicy. Ponadto stosuje się także oznaczanie 

stężenia transkobalaminy, białka wiążącego witaminę B12 
w surowicy, czy też aktywnej formy witaminy B12 trans-
portowanej przez holotranskobalaminę [33]. Dotychczas 
żaden test nie został uznany za złoty standard diagno-
styczny, a część autorów zaleca np. jednoczasowe ozna-
czanie poziomu witaminy B12 i MMA. Poziom witaminy 
B12 w surowicy nie zawsze może odzwierciedlać jej zasoby 
w organizmie i znacznie częściej możemy mieć do czynie-
nia z niezdiagnozowanym niedoborem kobalaminy u zdro-
wych osób starszych [8].

W zależności od metody pomiaru dolna granica nor-
my dla poziomu witaminy B12 waha się w granicach od  
135 pg/ml do 300 pg/ml. Wartości referencyjne dla witami-
ny B12 wynoszą 139–652 pmol/l, dla homocysteiny – 5,46–
16,20 mol/l, a dla kwasu foliowego – 10,92–43,03 nmol/l.

Zarówno w niedoborze witaminy B12, jak i w niedo-
borze kwasu foliowego w surowicy wzrasta stężenie ho-
mocysteiny [8]. Dokładniejszym wskaźnikiem niedoboru 
witaminy B12 jest wzrost MMA, który występuje tylko 
w niedoborze witaminy B12, a nie obserwuje się jego wzro-
stu w niedoborze kwasu foliowego. Nie należy zapominać, 
że jego stężenie rośnie przy upośledzeniu funkcji nerek. 
Część badaczy wyróżnia niski poziom witaminy B12 (< 150 
pmol/l) oraz „metabolicznie istotny” niedobór witaminy 
B12 (20 μmol/l) [8, 19].

Rozpoznanie choroby Addisona-Biermera jako przy-
czyny niedoboru witaminy B12 opiera się na wykryciu prze-
ciwciał przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castla w suro-
wicy krwi oraz zanikowego zapalenia żołądka w badaniu 
gastroskopowym, przy wykluczeniu infekcji Helicobacter 
pylori. Udowodniono, że pomocny w diagnozie jest test 
Schillinga, ponieważ ocenia pośrednio wchłanianie znako-
wanej witaminy B12 z przewodu pokarmowego poprzez 
pomiar jej wydalania z moczem. W chorobie Addisona- 
-Biermera w teście Schillinga stwierdza się zmniejszone 
wydalanie witaminy B12 z moczem, co świadczy o zmniej-
szonym jej wchłanianiu. Po podaniu czynnika wewnętrz-
nego (tzw. rozszerzony test Schillinga) wchłanianie wita-
miny B12 w chorobie Addisona-Biermera jest prawidłowe. 
Rozszerzony test Schillinga pozwala zróżnicować, czy 
zaburzenia wchłaniania witaminy B12 są spowodowane 
niedoborem czynnika wewnętrznego, czy upośledzeniem 
wchłaniania witaminy B12 z jelita krętego. W przypadku 
zespołu złego wchłaniania witaminy B12 z pożywienia 
wynik testu Schillinga jest prawidłowy, natomiast tzw. 
zmodyfikowany test Schillinga z użyciem znakowanej 
kobalaminy związanej z białkami zwierzęcymi wykazuje 
zaburzenia wchłaniania witaminy B12 [34].

Anemia megaloblastyczna nie jest dobrym wskaźni-
kiem niedoboru witaminy B12, gdyż w wielu jego przypad-
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kach anemii się nie stwierdza. Badania przeprowadzone 
wśród pacjentów z objawami niedoboru witaminy B12 
(objawy neuropsychiatryczne, w tym otępienie) wykaza-
ły, że prawidłowe stężenie hemoglobiny oraz prawidłowa 
wartość MCV (ang. mean corpuscular volume – średnia 
objętość krwinki czerwonej) nie wyklucza niedoboru wi-
taminy B12. W takiej sytuacji powinno się oznaczać stęże-
nie witaminy B12 w surowicy, a w celu oceny mielogramu 
zasadne może się okazać rozważenie wykonania biopsji 
szpiku. Należy jednak pamiętać, że przy współistnieją-
cym procesie zapalnym czy niedoborze żelaza można nie 
stwierdzać makrocytozy. Z drugiej strony może być ona 
wynikiem innych stanów, takich jak nadczynność tarczycy, 
stosowanie leków przeciwnowotworowych, nadużywanie 
alkoholu, retikulocytoza czy mielodysplazja [35].

Zasady leczenia niedoborów witaminy B12 
u osób w wieku podeszłym
Metody postępowania w leczeniu niedoborów witaminy 
B12 są zróżnicowane i zależą od ich przyczyn. Jeśli nie-
dobór ten wynika z niskiej podaży tej witaminy w poży-
wieniu, co jest możliwe u ludzi starszych, konieczne jest 
zalecenie wprowadzenia do diety tych produktów, które 
zawierają witaminę B12 oraz terapii substytucyjnej prepa-
ratami w różnych dawkach, dopasowanych do nasilenia 
niedoboru i ewentualnych jego objawów. 

Terapia substytucyjna może odbywać się drogą doust-
ną , parenteralną czy też donosową.

Preparaty doustne witaminy B12 są zbyt rzadko stoso-
wane w Polsce. Zalecana ich dawka zależy od przyczyny 
niedoboru witaminy B12 i wynosi: 0,05 mg/dobę – u osób 
z niedoborem w diecie, ale z prawidłowym wchłanianiem 
witaminy B12; 0,5 mg/dobę – w przypadku zaburzeń 
wchłaniania witaminy B12 z pokarmów; 1 mg/dobę – przy 
zaburzeniach wchłaniania witaminy B12 w chorobie Addi-
sona-Biermera [8].

Badania wskazują, że doustna droga podania może 
być efektywna w terapii niedoboru witaminy B12 także 
w przypadku anemii złośliwej, jeśli jest stosowana w daw-
ce przynajmniej 1000 mikrogramów dziennie, gdyż wów-
czas zachodzi jej bierne wchłanianie. Jednakże w anemii 
złośliwej, gdzie obserwuje się duży niedobór witaminy B12, 
któremu z reguły towarzyszą poważne objawy kliniczne, 
w początkowym okresie terapii zaleca się mimo wszystko 
parenteralną drogę podawania kobalaminy. W przypadku 
złego wchłaniania witaminy B12 z pożywienia skuteczną 
dawką dzienną może być już nawet 250 mikrogramów. 
Suplementacja witaminy B12 w przypadkach zaburzeń 
wchłaniania powinna trwać do końca życia [8, 11].

Leczenie parenteralne (droga domięśniowa) jest kla-
sycznym sposobem podawania witaminy B12. Terapię roz-
poczyna się początkowego od bardziej intensywnego uzu-
pełnienia niedoborów poprzez podawanie kolejno: 1 mg/
dobę przez 7 dni, 1 mg 2 razy w tygodniu przez 2 tygodnie, 
a następnie 1 mg raz na tydzień przez 4 tygodnie. W prze-
wlekłym leczeniu stosowane dawki powinny wynosić 1 mg 
raz w miesiącu lub 1 mg raz na 3 miesiące, w zależności od 
przyczyn niedoboru witaminy B12 i skuteczności leczenia. 
Schematy terapii parenteralnej różnią się jednak między 
różnymi krajami [35].

Jako uzupełnienie leczenia niedoboru witaminy B12 
powinno się wdrożyć w życie także suplementację żywno-
ści. W USA dodaje się witaminę B12 np. do płatków śnia-
daniowych, a rozważana jest suplementacja pożywienia 
witaminą B12 na szeroką skalę. Suplementacja mąki spo-
żywanej w postaci pieczywa może być łatwym sposobem 
uzupełnienia niedoborów witaminy B12. Dawki rekomen-
dowane to 20 mikrogramów/kg mąki, przy założeniu spo-
życia 75–100 g mąki dziennie. Inne badania wskazują, że 
skuteczna dzienna dawka podawana w pożywieniu to 500 
mikrogramów witaminy B12. Większość osób starszych 
słabo reaguje na dzienną dawkę doustną witaminy B12 po-
niżej 500 mikrogramów, nawet jeśli te osoby nie wykazują 
cech zaburzeń wchłaniania [13]. 

Sukcesem w USA okazała się suplementacja żywności 
kwasem foliowym. Doprowadziła ona do zmniejszenia 
częstości występowania w populacji osób starszych niskich 
stężeń kwasu foliowego z 16 do 0,5% [12]. Należy jednak 
pamiętać, że u osób starszych z niedoborem witaminy B12, 
u których stosowano suplementację żywności kwasem 
foliowym, zaobserwowano wyższe stężenie homocyste-
iny i kwasu metylomalonowego oraz większego stopnia 
zaburzenia poznawcze i bardziej nasiloną niedokrwistość 
niż w grupie z niedoborem witaminy B12, ale bez pod-
wyższonych wartości kwasu foliowego [36]. Okazuje się, 
że w przypadku niedoboru witaminy B12 wysokie stężenie 
kwasu foliowego we krwi może być związane z upośle-
dzoną funkcją dwóch witamino-B12-zależnych enzymów 
– syntetazy metioniny oraz MMA – koenzym – A-mutazy 
[38].

Ważnym elementem terapii zaburzeń poznawczych 
i otępienia jest redukcja hyperhomocysteinemii. W osoczu 
można to osiągnąć poprzez suplementację kwasem folio-
wym i witaminą B12. Do optymalnej redukcji tego związku 
w tkance nerwowej mogą być przydatne także antyoksy-
danty. Jak dowodzą badania, N-acetylocysteina podawa-
na z witaminami z grupy B poprawiała funkcje poznawcze 
u pacjentów z hyperhomocysteinemią [38, 39].
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Przy mieszczących się przy dolnej granicy normy stę-
żeniach witaminy B12 osoby starsze mogą reprezentować 
pewne nieprawidłowości metaboliczne, sugerujące „sub-
kliniczną” postać niedoboru witaminy B12. Przeprowadzo-
ne badania sugerują, że warto już w przypadku niewielkich 
niedoborów witaminy B12 rozważyć jej suplementację. Jak 
się zatem okazuje, wczesna suplementacja witaminy B12 
(1000 mikrogramów cyjanokobalaminy domięśniowo co 
tydzień przez 1. miesiąc, a następnie raz w miesiącu przez 
kolejnych 5 miesięcy), przy jej poziomach we krwi już po-
niżej 400 pgramów/ml, pomagała usprawnić funkcje po-
znawcze oraz utrzymać na stałym poziomie stan funkcjo-
nalny pacjentów geriatrycznych [36].

Podsumowanie
Na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa moż-
na wywnioskować, że występowanie niedoboru witaminy 
B12 wśród osób w wieku podeszłym jest zjawiskiem po-
wszechnym [17–19]. Częstymi przyczynami takiego stanu 
są: niedostateczna podaż, zaburzone uwalnianie w prze-
wodzie pokarmowym z białek wiążących oraz choroba 
Addisona-Biermera [8]. Z uwagi na istotne znaczenie dla 
zachowania prawidłowych funkcji układu nerwowego, 
krwiotwórczego, sercowo-naczyniowego wskazane jest 
codzienne dostarczanie witaminy B12 z urozmaiconymi po-
siłkami zawierającymi produkty pochodzenia zwierzęcego 
[5]. Korektę stężenia poziomu witaminy B12 w surowicy 
oraz ustąpienie objawów klinicznych jej niedoboru można 
uzyskać, stosując terapię substytucyjną [8, 11, 12]. Równie 
ważne u osób w wieku podeszłym wydaje się uzupełnia-
nie żywności witaminą B12. Suplementacja witaminą B12 
mąki spożywanej w postaci pieczywa może być łatwym 
sposobem uzupełnienia niedoborów kobalaminy [13]. 
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StreSzczenie
W Polsce sprzedaż leków wydawanych bez recepty, jak również suplementów diety systematycznie zwiększa się od kilkunastu lat; aktualnie wartość sprzedaży samych tyl-
ko suplementów diety wynosi około 3 miliardów Pln rocznie. ciągle zwiększająca się konsumpcja leków otc i suplementów diety – wynikająca z intensywnych akcji pro-
mocyjnych finansowanych przez ich producentów – rodzi uzasadnione obawy o konsekwencje zdrowotne dla polskiej populacji i może stanowić obszar działań w zakresie 
zdrowia publicznego. nadmierna konsumpcja leków powoduje potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia; niekontrolowane kombinacje lekowe (polipragmazja) obarczone 
są dużym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych interakcji i wzrostem ryzyka wystąpienia powikłań polekowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych ogranicza-
jących intensywność reklam leków i suplementów diety, jak również wpływających na większą rzetelność przekazywanych informacji może poprawić tę sytuację. Propo-
nowane są rozwiązania legislacyjne umożliwiające kontrolę – przed ich publikacją – treści reklam leków oraz kary finansowe dla producentów w przypadku rozpowszech-
niania nieprawdziwych informacji w ramach akcji promocyjnych.

Słowa kluczowe: leki otc, suplementy diety, reklama leków, sprzedaż leków.

aBStract
in Poland, sales of drugs without prescription (otc drugs) but also diet supplements, have been systematically increasing for several years. at present value of sales in case 
of only diet supplements stands at 3 milliards per year. Still increasing consumption of otc drugs and diet supplements – resulting from intensive promotion actions finan-
ced by their producers – provoke thoughts and concerns about further health consequences for Polish population and may constitute action area within the scope of pu-
blic health. overconsumption of drugs causes with potential threat to health and life; uncontrolled drug combinations (polipragmazja) fraught by high occurrence risk of 
adverse drug interactions and increase of occurrence risk of drug-inducted complications. introducing of new law solutions restricting intensity of drug advertisements and 
diet supplements and also affecting for accuracy of provided information may improve the situation. they are proposed legislative solutions that enable content control of 
drug advertisements before their publication and financial penalties for producers in case of dissemination of false information during promotion actions.

Keywords: otc drugs, food supplements, advertisement of drugs, drugs sales.

Jednym z istotnych problemów na rynku farmaceutycz-
nym w Polsce jest obserwowany w ostatnich latach gwał-
towny wzrost sprzedaży leków wydawanych bez recepty – 
OTC (ang. over the counter) i suplementów diety związany 
z różnorodnymi działaniami reklamowymi podejmowany-
mi przez producentów leków w odniesieniu do poszcze-
gólnych grup odbiorców. Stale rosnący w dużym tempie 
udział reklam i idący za tym wzrost sprzedaży leków OTC 
i suplementów diety może być powodem do niepokoju, 
gdyż treści reklam nie do końca są czytelne i rzetelne, przez 
co mogą wprowadzić potencjalnego konsumenta celowo 
w błąd lub podają nieprawdziwe treści na temat rzekomo 
szybkiego efektu zdrowotnego w wyniku ich stosowania.

Skala sprzedaży leków bez recepty jest ogromna; ob-
razuje ją informacja, że rocznie – tylko w obrocie pozaap-

tecznym – sprzedaje się w Polsce ponad 500 mln table-
tek przeciwbólowych [1]. Według raportu Pharma Expert 
w marcu tego roku sprzedano o 8,4% więcej leków niż 
w analogicznym okresie 2015 roku, przy czym najbardziej 
– bo aż o blisko 14% – wzrosła sprzedaż leków wydawa-
nych bez recepty (OTC) [2]. W 2014 roku Polacy wydali 
na leki bez recepty 11,4 mld zł, natomiast na suplementy 
diety – 2,5 mld zł [3], podczas gdy rynek sprzedaży su-
plementów diety w roku 2015 szacuje się na około 3 mld 
zł. Do GIS wpływa miesięcznie od 300 do 500 powiado-
mień o wprowadzeniu do sprzedaży suplementów diety. 
W chwili obecnej w Polsce można wybierać spośród 25 
tysięcy suplementów diety, natomiast prym wiedzie około 
800 marek, które dostępne są praktycznie w każdej aptece 
i które generują 80% sprzedaży suplementów w kraju [1]. 
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W Internecie zauważyć można istotną zmianę w za-
kresie aktywności dotyczącej wyszukiwania haseł doty-
czących suplementów diety i leków OTC. Na poniższych 
wykresach widoczna jest wzrostowa tendencja przy wy-
szukiwaniu haseł „suplement diety” i „leki bez recepty” za 
pomocą witryny google.com. W przypadku suplementów 
diety największą tendencję wzrostową zauważyć można 
pomiędzy rokiem 2005 a 2009, natomiast dla hasła „leki 
bez recepty” istotny wzrost wyników wyszukiwania nastą-
pił pomiędzy rokiem 2009 a 2011, podczas gdy obecnie ta 
tendencja utrzymuje się na wyrównanym poziomie.

W kwietniu 2016 roku Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji (KRRiT) przeprowadziła analizę i monitoring rynku 
reklam produktów zdrowotnych i leków w programach te-
lewizyjnych. Analiza ilościowa została przeprowadzona na 
podstawie danych telemetrycznych dotyczących spotów 
reklamowych wyemitowanych w czterech uniwersalnych 
programach telewizyjnych, w dwóch programach skiero-
wanych do małoletnich oraz w trzech kanałach tematycz-
nych. Okazało się, że od roku 1997 do roku 2015 liczba re-
klam z sektora „produkty zdrowotne i leki” wzrosła blisko 
20 razy, podczas gdy ogólna liczba reklam wzrosła trzy-
krotnie [4]. W 1997 roku przekazy handlowe produktów 
zdrowotnych i leków stanowiły 4,6% wszystkich treści re-
klam, natomiast w 2015 roku już prawie co czwarta rekla-
ma wyemitowana w telewizji była przekazem handlowym 
produktów zdrowotnych i leków (24,7%); w radiu odsetek 
ten może sięgać nawet 70%. Niepokojące są wyniki anali-
zy emisji reklam produktów zdrowotnych i leków jednego 
z badanych programów dla małoletnich. W 2014 roku wy-
emitowano tam 10 406 przekazów handlowych produk-
tów zdrowotnych i leków (8,7%), a w trzech kwartałach 
2015 roku wyemitowano ich 16 441, co stanowi 14,5% 
wszystkich reklam [4]. KRRiT zwraca również uwagę na 
szeroki problem tzw. dualizmu produktu. Chodzi tu o to, 
że produkty istnieją pod podobną nazwą – niezależnie czy 
jest to suplement diety, czy produkt leczniczy – co sugeruje 
podobne działanie i może wprowadzić odbiorców w błąd. 
W raporcie stwierdzono, że w większości reklam ukryto 
znaczenie suplementów diety, które przedstawiane są tak 
samo jak produkty medyczne. Tylko w 4 z 32 reklamowa-
nych preparatów zawarto słowną informację, że jest to 
suplement diety, a nie lek. W pozostałych przypadkach in-
formacja była nieczytelna, umieszczona małą czcionką na 
niezbyt wyróżniającym się tle (napis często był elementem 
pokazywanego opakowania lub umieszczano go równole-
gle do krótszego boku ekranu) [4].

Dla zobrazowania tych praktyk warto przytoczyć kilka 
przykładów takich reklam. Jednym z nich jest intensywne 
promowanie w środkach masowanego przekazu syropu 

na kaszel palacza. Kaszel jest mechanizmem obronnym 
organizmu przed zaleganiem ciał smolistych oraz różnych 
szkodliwych związków w organizmie. Gdyby nie ten ka-
szel, mogłoby dojść do powikłań związanych z zaleganiem 
flegmy, więc bezzasadne jest hamowanie go. Preparat ha-
mujący ten kaszel opóźnia wizytę u lekarza, może wpły-
nąć na zbyt późne rozpoznanie choroby i przez to przyczy-
nić się do uzyskania gorszych wyników leczenia. Niektóre 
reklamy sugerują, że po zastosowaniu jakiegoś preparatu 
w przeciągu krótkiego okresu można znacznie schudnąć, 
co z jednej strony mija się z prawdą, z drugiej jednak może 
skłaniać do rezygnacji z niezbędnej diety lub zachęcać do 
konsumpcji wysokokalorycznych produktów. Z kolei w re-
klamach popularnych leków przeciwgrypowych przedsta-
wiane są one jako remedium na wszystkie kłopoty zdro-
wotne, jednak takiego działania nie mają [5]. 

Zdarza się, że cała linia leków wytwarzanych przez 
daną firmę produkowana jest pod jednym znakiem towaro-
wym, tak jak w przypadku leku Polocard. Po wypuszczeniu 
na rynek suplementu Polocard Magnez firma rozpoczęła 
jego reklamowanie. Ostatecznie wstrzymano zarówno re-
klamę, jak i sprzedaż tego produktu. Problem w tym, że 
poza produktem Polocard Magnez firma sprzedaje lek OTC 
Polocard zawierający kwas acetylosalicylowy i okazało się, 
że część pacjentów była przekonana, iż Polocard Magnez 
zawiera dwie potrzebne substancje w jednej tabletce, co 
rodziło zagrożenie, że pacjenci nieświadomie, zamiast 
kwasu acetylosalicylowego będą stosować magnez [6]. 

Z ustaleń KRRiT wynika, że 67% Polaków zadeklaro-
wało, iż kupuje leki dostępne bez recepty lub suplemen-
ty diety [3]. Polacy kupują leki mało świadomie, często 
w aptece nie są w stanie podać nazwy preparatu, opisują 
jedynie reklamę tego specyfiku. Leki sprzedawane i kupo-
wane są wszędzie: w aptekach, na stacjach benzynowych, 
w supermarketach czy dyskontach. Kupujący uważają, że 
za pomocą tych specyfików można istotnie poprawić swój 
stan zdrowia (schudnąć lub zwiększyć apetyt, zwiększyć 
koncentrację, wyleczyć katar, poprawić nastrój). Większość 
społeczeństwa żyje w przekonaniu, że jeśli specyfik moż-
na kupić bez recepty, to jest on niegroźny, nie ma potrzeby 
czytania ulotki czy kontroli przestrzegania zalecanych da-
wek. Dużym problemem są suplementy, które sprzedawa-
ne są w opakowaniach przypominających leki i są dostępne 
w formach takich jak produkty lecznicze: tabletek, syropów 
czy proszków. Wymagają one jednak od producentów zde-
cydowanie mniej zabiegów formalnych związanych z wpro-
wadzeniem do sprzedaży, nie trzeba bowiem przestrzegać 
norm przechowywania, zasad produkcji czy wymogu cią-
głego monitorowania bezpieczeństwa stosowania. Nawet 
jeśli suplement szkodzi, nikt tego nie raportuje [3].
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Również z ustaleń Naczelnej Izby Kontroli (NIK) wy-
nika, że nadzór nad suplementami jest pozorny, a konsu-
menci z powodu agresywnej promocji powszechnie mylą 
te produkty z lekami. Żaden organ w kraju nie wie, co za-
wierają suplementy diety, za ich bezpieczeństwo i zgod-
ność deklaracji na opakowaniu ze stanem faktycznym 
odpowiada producent, natomiast Główny Inspektorat Sa-
nitarny (GIS) kontroluje suplementy podobnie jak i inne ar-
tykuły spożywcze, czyli sporadycznie. Najczęściej działanie 
GIS ogranicza się do przyjęcia zgłoszenia od producenta 
i umieszczenia suplementu na liście takich produktów. Re-
klamy suplementów diety są często niepełne, nierzetelne 
i wprowadzają w błąd. Należy podkreślić, że suplementy 
diety nie są „cudownym” środkiem, lecz jedynie środkiem 
spożywczym, co jednak z drugiej strony nie znaczy, że ich 
nadmiar nie może być szkodliwy [2]. 

Eksperci wykazali natomiast, że reklamy suplementów 
są konstruowane w taki sposób, aby przekonać konsu-
mentów do ich właściwości leczniczych, których w rzeczy-
wistości nie mają. Nadmierna konsumpcja leków powodu-
je liczne zagrożenia dla zdrowia i życia; niekontrolowane 
kombinacje lekowe (polipragmazja) obarczone są dużym 
ryzykiem wystąpienia niekorzystnych interakcji, wzrasta 
częstość powikłań polekowych, 6–13% hospitalizacji spo-

wodowanych jest błędną farmakoterapią. W USA dane 
przedstawione przez Federalną Agencję Żywności i Leków 
wykazały, że suplementy diety odpowiadają za 23 tysiące 
wizyt na oddziałach ratunkowych oraz ponad 2 tysiące ho-
spitalizacji rocznie [2]. 

O tym, czy reklama wprowadza w błąd bądź narusza 
podstawowe wartości społeczne, decyduje Komisja Etyki 
Reklamy, w skład której wchodzą przedstawiciele rekla-
modawców, agencje reklamowe i media. W 2014 roku 
zarejestrowano 39 skarg na leki i suplementy diety, z cze-
go w 13 przypadkach Komisja uznała skargi za zasadne, 
16 skarg zostało oddalonych, natomiast 10 skarg nie było 
rozpatrywanych z powodów formalnych (np. zarzuty nie 
mieściły się w zakresie Kodeksu etyki reklamy) [7]. 

Producenci próbują oprócz reklam promować swoje 
wyroby na zasadzie sponsoringu programów telewizyj-
nych. Nie muszą wtedy dodawać obowiązkowej formułki 
o konieczności zapoznania się z ulotką, ponieważ formal-
nie to nie jest reklama. W 2009 roku GIS nakazał natych-
miastowe zaprzestanie promowania w podobny sposób 
tabletek Acatar. 

Ministerstwo Zdrowia pracuje aktualnie nad zmianami 
dotyczącymi regulacji odnośnie reklam leków. Planuje się 
wprowadzić kontrolę następczą, dzięki której jedna z in-
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Schemat 1. Wyszukiwanie hasła „suplement diety” za pomocą witryny google.com 

Schemat 2. Wyszukiwanie hasła „leki bez recepty” za pomocą witryny google.com 
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Schemat 1. Wyszukiwanie hasła „suplement diety” za pomocą witryny google.com 

Schemat 2. Wyszukiwanie hasła „leki bez recepty” za pomocą witryny google.com 

Rycina 1. Wyszukiwanie hasła „suplement diety” za pomocą witryny google.com

Rycina 2. Wyszukiwanie hasła „leki bez recepty” za pomocą witryny google.com
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stytucji (Główna Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych lub Agencja 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) dostanie pra-
wo karania wysokimi mandatami podmiotów odpowie-
dzialnych za fałszywe treści przekazane w mediach. 

Według doniesień branża farmaceutyczna stanowi 
aktualnie największą część polskiego rynku reklamowego; 
ograniczenie możliwości reklamy leków OTC i suplementów 
diety budzi więc niepokój i sprzeciw branży. Ministerstwo 
Zdrowia rozważało nawet całkowity zakaz takiej reklamy 
leków OTC i suplementów diety, co miałoby spowodować 
ograniczenie nadużywania takich produktów przez Pola-
ków, jednak unijne prawo nie pozwala na tak radykalne 
rozwiązania. Bowiem według dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego 2001/83/WE w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej zakazem reklamy objęte mogą być tylko 
leki dostępne na receptę i te zawierające substancje psy-
chotropowe [10].

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości przed-
stawiciele producentów suplementów diety zapropono-
wali utworzenie kodeksu dobrych praktyk w reklamie tych 
produktów. Wydaje się, że podobnie jak w wielu krajach 
członkowskich Unii Europejskiej dla skutecznej ochrony 
konsumentów niezbędne są zarówno przepisy prawa, jak 
i samoregulacja. Stąd pomysł opracowania przez samych 
producentów suplementów oraz leków OTC kodeksu 
dobrych praktyk, którego celem jest zapewnienie konsu-
mentom większej ochrony poprzez np. doprecyzowanie 
praktyk naruszających dobre obyczaje czy doprecyzowa-
nie tych obszarów, których istniejące przepisy nie regulują. 
W kodeksie mają być też określone sankcje dla producen-
tów i dystrybutorów, którzy nie będą przestrzegali jego 
zasad. Ma to zapewnić większą skuteczność tych regula-
cji. W celu opracowania kodeksu odbywają się spotkania 
w UOKiK, które mają charakter wielostronny. Uczestniczą 
w nich producenci suplementów, branża medialna oraz 
inne podmioty. Do głównych przedstawicieli branży farma-
ceutycznej biorących udział w spotkaniach należą: Polski 
Związek Producentów Leków bez Recepty (PASMI), orga-
nizacja Suplementy Diety oraz Krajowa Rada Suplemen-
tów i Odżywek, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego 
i Wyrobów Medycznych Polfarmed oraz firmy medialne 
IAA i Rada Reklamy. UOKiK zaznacza, że wypracowane 
zasady zawarte w kodeksie będą wykorzystywane przez 
Prezesa Urzędu w egzekwowaniu wypracowanych reguł 
w stosunku do podmiotów, które nie będą ich stosować. 
Sankcji będą podlegać również przedsiębiorcy, którzy nie 
przystąpili do kodeksu, ale nie będą przestrzegać dobrych 

obyczajów w nim zawartych. Aktualnie zaproponowane 
regulacje zawarte w kodeksie przewidują:
– zakaz wykorzystywania w reklamie suplementów diety 

lekarzy i farmaceutów (w tym również aktorów) oraz 
atrybutów towarzyszących tym zawodom;

– zakaz reklam kierowanych do dzieci;
– rezygnację z treści sugerujących lecznicze lub profilak-

tyczne działanie suplementów diety;
– podkreślenie w samych reklamach, że mamy do czy-

nienia z suplementem, a nie z lekiem.
Zalecenia te na chwilę obecną zobowiązały się przy-

jąć organizacje PASMI i Suplementy Diety, a to oznacza, 
że zrzeszone w nich firmy powinny wprowadzić stosow-
ne zmiany w swoich reklamach w ciągu najbliższych mie-
sięcy [12]. 

Prawdopodobnie pomocne w rozwiązaniu problemu 
byłoby wdrożenie do całego procesu monitorowania re-
klam nowoczesnych narzędzi, takich jak HIA (ang. health 
impact assessment), które jest definiowane jako połącze-
nie procedur i metod, dzięki którym polityka, określone 
działania lub projekty mogą być oceniane pod względem 
ich potencjalnego wpływu na zdrowie ludności oraz dys-
trybucji tych skutków zdrowotnych w obrębie populacji. 
W odniesieniu do kontroli reklamy wydaje się możliwe za-
stosowanie HIA: a priori, czyli w ramach kontroli prewen-
cyjnej, lub a posteriori, czyli jako kontrola następcza [5].

Poniżej został przedstawiony dotyczący kontroli pro-
mocji leków schemat obrazujący propozycję włączenia 
HIA w proces podejmowania decyzji dotyczącej reklamy 
leków (Rycina 3).

Aktualnie, według art. 62 Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 
1381), GIF monitoruje reklamy, które są już emitowane 
i może wpływać na ich treść lub ograniczać czy zakazywać 
ich wykorzystania. Niestety, w związku z tym, że reklama 
jest już emitowana, wpływa na odbiorców i ich decyzje 
dotyczące zakupu leków. Wydaje się, że proces oceny 
zasadności reklamy powinien zacząć się wcześniej, tak 
aby uniknąć skutków emisji szkodliwej i wprowadzającej 
w błąd informacji; propozycje reklam powinny być ocenia-
ne również pod kątem ich wpływu na zdrowie populacji. 
Dodatkowo reklamy leków i ich wpływ powinny być stale 
monitorowane w celu wprowadzenia działań ograniczają-
cych sprzedawanie leków OTC oraz suplementów diety. 

Ważnym aspektem wykorzystania HIA wydaje się być 
ścisła współpraca pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, GIF 
oraz aptekami. Rolą aptek i innych punktów sprzedaży 
detalicznej powinno być dostarczanie rzetelnych, comie-
sięcznych raportów do GIF, który zarówno mógłby zbie-
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rać dane dotyczące reklam leków bez recepty, jak również 
monitorować sprzedaż poszczególnych preparatów. Mi-
nisterstwo, mając tego typu dane oraz analizy dotyczące 
skutków zdrowotnych poszczególnych preparatów, mo-
głoby znacznie bardziej elastycznie i sprawnie reagować, 
wpływając na zmiany w sprzedaży i konsumpcji leków do-
stępnych bez recepty. Wydaje się, że wprowadzenie tego 
typu rozwiązań prewencyjnych – które obecnie w praktyce 
nie funkcjonują – zapobiegłoby lub przynajmniej zmniej-
szyłoby w znaczący sposób niekorzystne i niepożądane 
zjawiska wynikające z braku należytej kontroli nad obsza-
rem reklamy leków OTC i suplementów diety.

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Źródła finansowania
Publikacja przygotowana w ramach projektu Health Impact Assessment 
Model. Model oceny wpływu regulacji prawnych, działań społecznych 
i gospodarczych na zdrowie w ramach projektu „Ograniczanie społecznych 

nierówności w zdrowiu”, Programu PL 13 współfinansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 – w ramach konsor-
cjum „Nauka i Zdrowie” (umowa nr A-AE-KN-12/5/2013).
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Rycina 3. Proponowany proces podejmowania decyzji dotyczący reklamy leków
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StreSzczenie
artykuł stanowi ocenę koncepcji elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Kuz), o rozszerzonej funkcjonalności kart płatniczych emitowanych przez banki, której 
wdrożenie planowane jest przez ministerstwo zdrowia. Kuz jako nowy dokument wraz z towarzyszącym systemem it może istotnie poprawić jakość zarządzania upraw-
nieniami obywateli do usług ochrony zdrowia oraz poprawić kontrolę wydatków publicznych na publiczny system ochrony zdrowia. niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
związek pomiędzy Kuz a bezpieczeństwem identyfikacyjnym obywateli oraz wartością usług zarządzanych przy użyciu Kuz, powinny być one rozważane w kontekście 
bezpieczeństwa państwa. Włączenie funkcjonalności Kuz do kart płatniczych nie spełniłoby podstawowych warunków związanych z omawianym typem dokumentu, tj.: 
(1) powszechności użytkowania Kuz, (2) wymaganego poziomu ochrony danych osobowych pacjentów i ich bezpieczeństwa identyfikacyjnego. Ponadto prawdopodob-
ne wydaje się, że z uwagi na relatywnie wysokie koszty ponoszone przez banki karta płatnicza z dodaną funkcjonalnością Kuz nie byłaby wystarczająco zabezpieczona 
przed fałszowaniem, przerabianiem i podrabianiem. oznacza to, że Kuz powinny być emitowane jako oddzielne dokumenty lub ich funkcje powinny być wpisane w elek-
troniczne dowody osobiste, których wprowadzenie jest planowane przez rząd.

Słowa kluczowe: karta ubezpieczenia zdrowotnego, Kuz, bezpieczeństwo identyfikacyjne, dane osobowe.

aBStract
the paper presents the evaluation of a concept of an electronic health insurance card (karta ubezpieczenia zdrowotnego, Kuz), which is planned to be introduced by the 
ministry of health as a broadened functionality of payment cards issued by banks. the document in question, together with related teleinformatics systems, has a signi-
ficant potential to improve the quality of the management of citizens’ rights to public healthcare services and improve the control over public spending on the public he-
althcare system. however, taking into account the relationship between the card and identification security of citizens, as well as the value of services managed with the 
use of Kuz cards, the cards should be considered important in the context of the national security. implementing a Kuz functionality into payment cards would not meet 
the fundamental conditions related to this type of documents, i.e. (1) widespread usage of Kuz cards, (2) a required level of personal data protection of patients and the-
ir identification security. moreover, it is very likely that a payment card with implemented Kuz functionality would not be properly protected against forgery, counterfe-
iting and falsification due to relatively high costs imposed on banks. this implies that Kuz cards should be issued either as separate documents or as a functionality added 
to electronic identification documents which are planned to be introduced by the government.

Keywords: health insurance card, Kuz, identification security, personal data.

Wstęp
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środ-
ków publicznych dokumentem potwierdzającym prawo 
ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń 
opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego 
(KUZ). KUZ winna mieć formę karty elektronicznej. Prze-
pisy określające KUZ funkcjonują w polskim systemie już 
stosunkowo dawno, ale jeszcze nie doczekały się imple-
mentacji na poziomie krajowym. 

Podkreślenia wymaga fakt, że pierwsze próby do-
tyczące wprowadzenia rozwiązań teleinformatycznych 
obejmujących weryfikację statusu ubezpieczeniowego pa-

cjenta oraz autoryzację zrealizowanych świadczeń podjęto 
już wiele lat temu. Przypomnieć zatem należy o urucho-
mionej w 2001 r. w województwie śląskim elektronicznej 
karcie ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcjonalność tej 
karty, o zasięgu lokalnym, obejmuje: 
1) weryfikację w systemie Śląskiego Oddziału Wojewódz-

kiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) statusu 
ubezpieczeniowego użytkownika karty,

2) autoryzację wykonanych świadczeń w ramach realizacji 
kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
Ponadto przy użyciu wskazanej wyżej karty drukowa-

ne są recepty oraz gromadzone są dane (na potrzeby NFZ) 
dotyczące wystawianych recept, co pozwala na łatwiejszą 
identyfikację nieprawidłowości i wyłudzeń.
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Inną inicjatywą w omawianym obszarze jest system 
elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców 
(eWUŚ), który od 2013 r. pozwala na natychmiastowe 
potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych. System 
ułatwia weryfikację statusu ubezpieczeniowego pacjen-
tów i generalnie wyeliminował konieczność stosowania 
druków RMUA lub legitymacji emeryta/rencisty.

Zupełnie odmienną koncepcją był przedstawiony 
w 2007 r. przez prezesa NFZ pomysł wprowadzenia bonów 
zdrowotnych o określonej wartości, które w swym założe-
niu miały zaktywizować rynek ubezpieczeń zdrowotnych 
i przynieść oszczędności na kosztach administracyjnych 
ponoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Rozwiązanie to nie zostało jednak wprowadzone w życie.

Wadą powyższych rozwiązań jest jednak ich lokalny 
charakter (śląska karta ubezpieczenia zdrowotnego) i zbyt 
ograniczona funkcjonalność. Dlatego środowisko eksperc-
kie z dużą nadzieją przyjęło inicjatywę rządową z 2015 r. 
w sprawie stworzenia przepisów umożliwiających urucho-
mienie trzech rodzajów kart elektronicznych i związanych 
z nimi systemów teleinformatycznych w systemie ochrony 
zdrowia:
1) karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ),
2) karty specjalisty medycznego (KSM),
3) karty specjalisty administracyjnego (KSA).

Powyższe karty i systemy IT regulowane miały być 
przez projektowaną wówczas nowelę Ustawy z 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nie-
stety, w praktyce okazało się, że zarówno projektowane 
przepisy, jak i towarzyszące im założenia techniczne, 
w tym w szczególności dotyczące bezpieczeństwa iden-
tyfikacyjnego pacjentów, obciążone były szeregiem wad, 
które w ostateczności doprowadziły do zarzucenia przez 
projektodawcę koncepcji KUZ/KSM/KSA [1]. 

Jak wynika z informacji prasowych, Ministerstwo 
Zdrowia powróciło do idei KUZ i rozpoczęło w tej kwestii 
prace analityczne [2]. Podjęcie na nowo koncepcji KUZ co 
do zasady cieszy, ale niektóre z doniesień medialnych na 
ten temat budzą uzasadniony niepokój, w szczególności 
jeśli idzie o włączenie funkcjonalności KUZ do kart płat-
niczych emitowanych przez banki. Warto zatem przyjrzeć 
się korzyściom wynikającym z podjęcia inicjatywy KUZ, 
definiując przy tym warunki konieczne związane z bezpie-
czeństwem identyfikacyjnym pacjentów oraz bezpieczeń-
stwem publicznym.

Cel
Celem pracy jest ocena koncepcji włączenia funkcjonalno-
ści karty ubezpieczenia zdrowotnego do kart płatniczych 

oraz zdefiniowanie warunków koniecznych związanych 
z wdrożeniem KUZ.

Materiał i metody
Artykuł oparto na analizie literatury przedmiotu oraz pu-
blicznie dostępnych danych dotyczących zarządzania i fi-
nansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Wyniki
KUZ wraz z towarzyszącymi mu systemami teleinforma-
tycznymi służyć ma zarządzaniu uprawnieniami o war-
tości ponad 70 mld PLN rocznie. Stanowi to ok. 4% PKB 
Polski. Dodatkowo rząd oraz samorządy terytorialne 
finansują świadczenia zdrowotne także bezpośrednio, 
łącznie na poziomie ok. 6 mld PLN. Najważniejszą po-
zycją w budżecie państwa związaną z finansowaniem 
usług ochrony zdrowia jest ratownictwo medyczne. 
Z budżetu państwa finansowane są również niektóre 
usługi zwane wysokospecjalistycznymi (np. przeszczepy, 
niektóre kosztowne zabiegi kardiologiczne i radiologicz-
ne), określane przez Ministerstwo Zdrowia w rozporzą-
dzeniach wykonawczych. Należy podkreślić, że wydatki 
państwa (NFZ oraz wydatki rządu i samorządów) na 
ochronę zdrowia systematycznie rosną, co przedstawio-
no na rycinie 1.

Aktualny brak skutecznego i efektywnego zarazem 
narzędzia kontroli nad płatnościami w ramach publicz-
nego systemu ochrony zdrowia generuje szereg zjawisk 
patologicznych i bezpośrednio naraża państwo na straty. 
Zjawiska te mają charakter wyłudzeń z NFZ zapłaty za 
świadczenia niezrealizowane. W szczególności wyłudzenia 
te mogą dotyczyć: 
1) zgłoszonych do NFZ świadczeń na rzecz pacjentów, 

którzy ich faktycznie nie uzyskali, 
2) zgłoszonych do NFZ świadczeń innych (droższych) niż 

faktycznie zrealizowanych na rzecz pacjentów.
Według szacunków Ministerstwa Zdrowia poziom 

wyłudzeń w rozwiniętych państwach europejskich sięga 
2–5% rocznego budżetu instytucji odpowiedzialnych za 
finansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej [3]. 
W przypadku NFZ oznaczałoby to skalę wyłudzeń sięgają-
cą w bieżącym roku 1,5–3,6 mld PLN, z tendencją rosnącą. 
Straty te można by znacząco ograniczyć dzięki wprowa-
dzeniu KUZ i uszczelnieniu systemu finansowania świad-
czeń opieki zdrowotnej.

Jak wcześniej wspomniano, powrót do koncepcji KUZ 
należy uznać za właściwy. Projektując jednak nowe roz-
wiązanie, trzeba wziąć pod uwagę specyfikę zagadnienia 
związaną z: 
1) bezpieczeństwem identyfikacyjnym pacjenta,
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2) bezpieczeństwem publicznym związanym z wyłudze-
niami zapłaty za świadczenia,

3) bezpieczeństwem ekonomicznym państwa związanym 
z wartością środków publicznych w systemie ochrony 
zdrowia.

Powyższe relacje ilustruje rycina 2.

Literatura przedmiotu wskazuje, że z uwagi na usy-
tuowanie w systemie bezpieczeństwa państwa i obywa-
tela elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego jest 
dokumentem publicznym o strategicznym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa państwa [4]. Z tego względu jej forma, 
specyfikacja technologiczna (w warstwie zarówno fizycz-
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nej, jak i elektronicznej) oraz uwarunkowania związane 
z wyborem jej producenta wymagają szczególnej ostroż-
ności i staranności. Ponadto KUZ powinna być traktowana 
podobnie jak inne dokumenty, które wymagają komplek-
sowej regulacji, nad którą obecnie pracuje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym kontekście 
zaniepokojenie budzi propozycja połączenia karty ubez-
pieczenia zdrowotnego z kartą płatniczą wydawaną przez 
banki. Tego rodzaju koncepcja obarczona jest szeregiem 
słabych stron oraz ryzyk, których część przedstawiono 
poniżej.

Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego po-
winna mieć charakter dokumentu powszechnego, wyda-
wanego każdemu uprawnionemu. W konsekwencji rozpa-
trywać można dwa alternatywne rozwiązania:
1) wydawanie eKUZ jako odrębnego dokumentu publicz-

nego lub 
2) włączenie funkcjonalności eKUZ w inny, powszechny 

dokumenty publiczny.
Pierwsze z zaprezentowanych rozwiązań oznaczało-

by powrót do koncepcji lansowanej przez Ministerstwo 
Zdrowia w 2015 r. w ramach prac nad projektem ustawy 
o zmianie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. Drugie zaś rozwiązanie 
w praktyce oznaczać powinno włączenie funkcji eKUZ do 
elektronicznego dowodu osobistego, co notabene przewi-
dziane jest jako opcja w art. 49 ust. 4 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanej ze środków publicznych. Dowód osobisty to 
bowiem jedyny dokument publiczny, który ma charakter 
powszechny. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że elek-
troniczny dowód osobisty – jako podstawowy dokument 
identyfikacyjny, instrument uwierzytelniania w systemach 
teleinformatycznych oraz jako instrument zawierający 
dane medyczne – wskazany jest w Kierunkach Działań 
Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informaty-
zacji usług publicznych:

„W kontekście cyfrowej identyfikacji obywateli bę-
dziemy rozważać powrót do koncepcji dowodu osobi-
stego z warstwą elektroniczną (funkcjonującego obecnie 
już w 26 państwach Europy) jako nowoczesnego rozwią-
zania identyfikacyjnego obywateli, posiadającego nastę-
pujące funkcjonalności: identyfikacja, uwierzytelnianie, 
podpis elektroniczny, dokument podróży zgodny z ICAO, 
ew. ratunkowe dane medyczne, czy biometrię. Możliwe 
będzie także zastąpienie wybranym eID różnych kart do-
stępu funkcjonujących obecnie w przestrzeni usług pu-
blicznych” [5]. 

Ponadto Streżyńska i Szubert publicznie deklarowali, że: 
„w najbliższym czasie należy wrócić do projektu opraco-

wania nowoczesnego dowodu osobistego z tzw. warstwą 
elektroniczną (chipem), który pozwoli m.in. na bezpieczny 
i autoryzowany dostęp do wszelkich usług nowoczesnej 
e-administracji i świadczeń zdrowotnych oraz umożliwi 
swobodną komunikację na linii obywatel – państwo” [6].

Inicjatywa dotycząca wykorzystania kart płatniczych 
jako eKUZ stoi zatem w całkowitej sprzeczności z zapre-
zentowaną przez Ministra Cyfryzacji strategiczną koncep-
cją wykorzystania elektronicznego dowodu osobistego 
jako uniwersalnego i powszechnego narzędzia identyfika-
cyjnego zastępującego innego rodzaju karty dostępu. Co 
więcej, jak wskazują badania Narodowego Banku Polskie-
go, karty płatnicze, pomimo ich rosnącej popularności, nie 
są w Polsce dominującym instrumentem transakcji płatni-
czych, a karty płatnicze posiada jedynie 66% Polaków [7]. 
Włączenie funkcji eKUZ do kart płatniczych oznaczałoby 
zatem wykluczenie znacznej części społeczeństwa z funk-
cjonalności karty ubezpieczenia zdrowotnego. 

Raz jeszcze należy podkreślić potrzebę budowy narzę-
dzia uniwersalnego i powszechnego w zakresie identyfi-
kacji i uwierzytelniania. Niestety, idea połączenia funkcjo-
nalności karty płatniczej i elektronicznej KUZ jest kolejnym 
przykładem budowy rozwiązania wyspowego.

Wprowadzenie elektronicznej KUZ bezpośrednio wią-
że się z zagadnieniem bezpieczeństwa identyfikacyjnego 
obywateli, w tym w szczególności bezpieczeństwa danych 
wrażliwych. Informacje na temat stanu zdrowia obywateli 
mają charakter danych podlegających szczególnej ochro-
nie i są najbardziej poufną dziedziną danych osobowych 
[8]. Dlatego nadzwyczaj istotne pozostają dwie kwestie:
1) odpowiednie zabezpieczenie przed fałszowaniem, 

podrabianiem i przerabianiem oraz nieuprawnionym 
użyciem eKUZ,

2) odpowiedni dobór producenta przedmiotowych doku-
mentów.
Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia eKUZ (na po-

ziomie warstwy zarówno elektronicznej, jak i fizycznej) 
wynika z: 
1) zakresu danych osobowych (w tym wrażliwych da-

nych medycznych w przypadku KUZ) umieszczonych 
na kartach,

2) zakresu informacji medycznych (zrealizowane świad-
czenia zdrowotne, wydane recepty), do których do-
stęp dają karty,

3) wartości świadczeń, do zarządzania którymi upoważ-
niają karty (70 mld PLN).
Jak wskazują eksperci, powyższe przesłanki implikują 

konieczność zastosowania bardzo wysokich standardów 
w zakresie zabezpieczenia elektronicznej KUZ przed fał-
szowaniem, podrabianiem, przerabianiem i nieupraw-
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nionym użyciem [1]. Dotyczy to zabezpieczeń zarówno 
fizycznych, jak i informatycznych. Wynika to z wagi do-
kumentu dla bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeń-
stwa identyfikacyjnego obywateli. Dlatego produkcją oraz 
personalizacją eKUZ winien zajmować się podmiot dający 
rękojmie w zakresie bezpieczeństwa blankietu dokumentu 
oraz nanoszonych nań danych. Jest sprawą wątpliwą, czy 
karty płatnicze będą miały wymagane zabezpieczenia, 
których poziom odpowiadać de facto powinien poziomo-
wi bezpieczeństwa elektronicznego dowodu osobistego. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się ponadto zasadność 
powierzania produkcji dokumentów publicznych wyspe-
cjalizowanym podmiotom gospodarczym, kontrolowanym 
kapitałowo przez państwo. Postulat ten wynika z przesła-
nek bezpieczeństwa państwa oraz obywateli i w praktyce 
jest realizowany przez zasadniczą większość dużych kra-
jów europejskich [9].

Osobną kwestią, także budzącą znaczne wątpliwości, 
jest powierzenie emisji dokumentu publicznego, jakim jest 
KUZ, instytucjom prywatnym, tj. bankom. Nie wydaje się 
dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem powierzanie ban-
kom dostępu do kolejnych informacji o obywatelach. To 
rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa identyfika-
cyjnego obywateli i zadanie to nie powinno być przedmio-
tem outsourcingu. Włączenie banków w emisję dokumen-
tów publicznych, w szczególności obejmujących wrażliwe 
dane medyczne obywateli, prowadzić może do budowy 
alternatywnych względem struktur państwa prywatnych 
superpodmiotów dysponujących ogromną siłą zarówno 
w wymiarze kapitałowym, jak i w wymiarze informacji na 
temat obywateli i ich danych. Funkcje nadzoru nad zagad-
nieniem identyfikacji obywateli, zarządzania tożsamością 
oraz emisji dokumentów publicznych powinny być objęte 
wyłącznym monopolem państwa.

Stanowczo podkreślić trzeba, że pełnienie przez ko-
mercyjne podmioty funkcji dostawcy usług tożsamości 
wiąże się z ryzykiem osłabienia efektywnego nadzoru or-
ganów państwa nad tym procesem, co potwierdzić mogą 
niedawne doniesienia prasowe o próbach planowej i sys-
tematycznej inwigilacji komercyjnych liderów rynku kart 
mikroprocesorowych przez organy wywiadowcze obcych 
państw [1].

Omawiane zagadnienie poza wpływem na bezpie-
czeństwo państwa i obywateli wiąże się również bezpo-
średnio z problematyką finansów państwa i wydatków 
budżetowych. W związku z nieuniknionym i potrzebnym 
wprowadzeniem w życie elektronicznych dowodów oso-
bistych idea stworzenia kolejnego dokumentu łączącego 
w sobie funkcje karty płatniczej oraz karty ubezpieczenia 
zdrowotnego doprowadzić może do niepotrzebnego du-

blowania kosztów i narazić Skarb Państwa na niepotrzeb-
ne wydatki. Z tego również powodu (poza przesłankami 
bezpieczeństwa) eksperci wielokrotnie podkreślali zalety 
włączenia funkcji karty ubezpieczenia zdrowotnego do 
elektronicznego dowodu osobistego. Kleiber oraz Szubert 
[10] wskazywali w kontekście elektronicznego dowodu 
osobistego, że „trudno mieć wątpliwości co do koniecz-
ności wprowadzenia nowoczesnego i bezpiecznego doku-
mentu spełniającego europejskie standardy. Pozwoliłoby 
to w dodatku zaoszczędzić ogromne środki (…) związa-
ne z planowanym projektem wydawania elektronicznej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ), co w dłuższej 
perspektywie grozi zdublowaniem funkcjonalności obu 
dokumentów. (…) Elektroniczny dowód osobisty może 
z powodzeniem przejąć funkcjonalność przewidywaną 
w KUZ, a tym samym radykalnie obniżyć wydatki państwa 
związane z informatyzacją w systemie ochrony zdrowia”. 
Wnioski te potwierdza praktyka stosowana przez wiele 
państw europejskich, które wdrożyły elektroniczny dowód 
osobisty, czyniąc z niego podstawowy dokument nie tylko 
w sferze identyfikacji, ale również w obszarze uwierzytel-
nienia w systemach e-government.

Wnioski
Nie ulega wątpliwości, że w dobie cyfryzacji wprowadze-
nie elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego jest 
koniecznością. Przemawia za tym zarówno interes finan-
sów państwa, jak i wygoda obywateli korzystających z pu-
blicznych świadczeń zdrowotnych. Realizując jednak ten 
słuszny postulat, należy zagwarantować, że:
1) dane pacjentów będą bezpieczne, 
2) karty ubezpieczenia zdrowotnego będą miały charak-

ter powszechny, 
3) karty ubezpieczenia zdrowotnego będą odpowiednio 

zabezpieczone przed przerabianiem i podrabianiem,
4) system związany z funkcjonowaniem KUZ nie będzie 

generował nadmiarowych kosztów. 
W przypadku realizacji koncepcji włączenia funkcjo-

nalności karty ubezpieczenia zdrowotnego do kart płat-
niczych wydawanych przez banki powyższe warunki nie 
będą spełnione. Co więcej, idea powierzania bankom co-
raz większego zakresu danych na temat obywateli może 
wiązać się z zagrożeniami dla praw i wolności osobistych 
obywateli. Łatwy do wyobrażenia jest choćby scenariusz, 
w którym informacje na temat stanu zdrowia pacjenta by-
łyby wykorzystywane przez instytucje finansowe w spo-
sób prowadzący bezpośrednio do jego dyskryminacji, np. 
na rynku ubezpieczeń.

Warto również zwrócić uwagę na nieprawidłową 
praktykę związaną z projektowaniem dokumentów pu-
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blicznych przez podmioty nieposiadające w tym zakresie 
odpowiednich kompetencji. W literaturze przedmiotu od 
dawna postuluje się powołanie organu, który statutowo 
zajmowałby się kompleksowym nadzorem nad sferą do-
kumentów publicznych, w tym wyborem formy dokumen-
tu i zastosowanych w nim zabezpieczeń [11, 12]. W ten spo-
sób zapewne uniknięto by m.in. niepowodzeń związanych 
z projektowaniem KUZ w 2015 r. oraz obecnych słabości 
koncepcji, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia.

W związku z powyższym w pracach koncepcyjnych 
nad KUZ należy uwzględnić włączenie tej funkcjonalno-
ści do elektronicznego dowodu osobistego lub też podjąć 
inicjatywę emisji odrębnych dokumentów – kart ubez-
pieczenia zdrowotnego. W każdym z przypadków nale-
ży w sposób adekwatny do zagrożeń zabezpieczyć KUZ 
przed fałszowaniem oraz nieuprawnionym dostępem do 
danych pacjentów. 
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StreSzczenie
rozwój rynku farmaceutycznego także w Polsce doprowadził do zmiany strategii organizacji. Przedsiębiorstwa dążą nie tylko do wzrostu zysku, do rozpoznawalności mar-
ki, ale także do budowania wizerunku firmy działającej na rzecz zdrowia społecznego. głównymi celami aktywności podejmowanych w ramach strategii społecznej odpo-
wiedzialności biznesu (cSr) firm farmaceutycznych są edukacja prozdrowotna, promowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz, generalnie, poprawa 
stanu zdrowia społeczeństwa. celem artykułu jest przedstawienie działań realizowanych w ramach cSr przez firmy farmaceutyczne działające na rynku polskim.

Słowa kluczowe: rynek farmaceutyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu, zaangażowanie społeczne firm farmaceutycznych.

aBStract
the development of the pharmaceutical market also in Poland has brought about changes in strategies of organizations. companies are not just interested in increasing 
profits and brand recognition but they also care for building the company image as a business working for the benefit of the social health. the main objective of activities 
undertaken as part of corporate social responsibility (cSr) strategy of pharmaceutical companies is pro-health education, promotion of activities aimed at prevention and 
health protection, as well as the overall improvement of the health of the society. the aim of the article is to present cSr activities undertaken by pharmaceutical compa-
nies operating on the Polish market.

Keywords: pharmaceuticals market, corporate social responsibility, social engagement of pharmaceutical companies.

Wstęp 
W obecnych czasach widzimy, jak mocno wzrasta świa-
domość zdrowotna ludzi, w wymiarze zarówno globalnym 
(społeczeństwa), jak i w wymiarze indywidualnym. Infor-
macje dotyczące zdrowia, jego wzmacniania, profilaktyki 
i prewencji są obecnie łatwo dostępne i upowszechniane 
w mediach. Otrzymujemy komunikaty dotyczące zdrowe-
go stylu życia, badań profilaktycznych, modnego obecnie 
bycia fit, redukcji stresu itp. Różnorodne aktywności i dzia-
łania w tym obszarze podejmowane są przez lekarzy, pro-
motorów zdrowia, pielęgniarki, a upowszechniane także 
niejako „przy okazji” w aptekach. Sami producenci leków 
również stają się coraz bardziej zainteresowani upowszech-
nianiem wiedzy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 
Patrząc na obecność i aktywność firm farmaceutycznych 
na rynku, pierwsze, co się nasuwa, to myśl, że są to działa-
nia marketingowe, których celem będzie jedynie zwiększe-
nie zysków firm. Jednak czy jedynie takie przesłanki kierują 
działaniami przedsiębiorstw farmaceutycznych? Widząc 
reklamy w telewizji, słysząc je w radiu czy płacąc za leki 

nabywane w aptekach, z własnego wyboru lub według 
zaleceń lekarskich, większość z nas odpowiedziałaby na to 
pytanie – tak. Nie jest to w dzisiejszych czasach jednak je-
dyna sprawiedliwa ocena działań firm farmaceutycznych. 
Duża część tych przedsiębiorstw, zarówno zagranicznych, 
jak i naszych, rodzimych polskich, podejmuje dojrzałe, 
przemyślane, celowane działania w ramach społecznej od-
powiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibi-
lity – CSR), które wpływają na kształtowanie u pacjentów 
odpowiedzialności, motywacji i pozytywnego nastawienia 
do inicjatyw prozdrowotnych, chęci edukacji zdrowotnej, 
planowania i uczestniczenia w aktywnościach profilak-
tycznych i prozdrowotnych, a tym samym do dążenia do 
długiego, zdrowego życia i zapobiegania chorobom.

Rynek farmaceutyczny i firmy farmaceutyczne 
w Polsce
Rynek farmaceutyczny jest rynkiem bardzo złożonym. 
Wpływ na jego funkcjonowanie ma szereg regulacji: praw-
nych (ustawy i rozporządzenia regulujące zasady obrotu 
lekami), administracyjnych (powołanie kas chorych, a póź-
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niej Narodowego Funduszu Zdrowia), branżowych (wzrost 
liczby aptek i hurtowni farmaceutycznych, a potem coraz 
większa konsolidacja tych podmiotów) czy też rynkowych 
(wzrost znaczenia zagranicznych firm farmaceutycznych, 
powstawanie coraz większych koncernów farmaceutycz-
nych, zmiana struktury sprzedaży i kanałów dystrybucji) 
[1]. Złożoność rynku farmaceutycznego wynika również 
z tego, że oferowane są na nim leki dostępne wyłącznie 
na receptę, leki bez recepty (tzw. leki OTC), a ponadto der-
mokosmetyki i suplementy diety. Prawo farmaceutyczne 
zabrania producentom kierowania reklamy leków dostęp-
nych na receptę do pacjentów. Może ona być kierowana 
jedynie do lekarzy, co wpływa na zakres stosowanych na 
tym rynku instrumentów komunikacji. Dystrybucja leków 
koncentruje się w znacznym stopniu na kanałach aptecz-
nych, chociaż część preparatów OTC jest sprzedawana 
poza aptekami [2]. Wszelkie działania związane z obrotem 
leków na rynku oraz z ich reklamą są ściśle regulowane 
i poddawane kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego (GIF) [2]. Wszelkie wyżej wymienione działania 
i regulacje powodują, iż obraz rynku farmaceutycznego 
i jego funkcjonowanie jest składową podejmowanych dzia-
łań marketingowych przez firmy farmaceutyczne, hurtow-
nie i apteki. Na koniec 2015 roku sprzedaż całego rynku 
farmaceutycznego w Polsce wyniosła blisko 29,9 mld PLN, 
to o 4,8% więcej niż w roku 2014. Wartościowo rynek 
wzrósł o prawie 1,4 mld PLN. Natomiast wartość refun-
dacji wyniosła na koniec 2015 roku niespełna 7,9 mld PLN 
(+ 3,5%). To o 264 mln PLN więcej niż jej wartość w 2014 
roku. Średnia cena produktów sprzedawanych w 2015 roku 
w aptece wyniosła 17,08 PLN (+ 3,5%), natomiast średnia 
marża była na poziomie 25,77% (- 3,8%) [3]. W Polsce 

wśród producentów leków wyróżnia się dwie grupy firm: 
producenci leków innowacyjnych – są to najczęściej duże 
koncerny farmaceutyczne, które inwestują olbrzymie 
środki na cele badawcze i wprowadzenie nowych leków 
na rynki, oraz producenci leków generycznych, czyli firmy 
wytwarzające leki po wygaśnięciu ochrony patentowej dla 
leków oryginalnych [4]. W Polsce funkcjonuje blisko 450 
firm farmaceutycznych, z czego 62 to przedsiębiorstwa 
innowacyjne. Dziesięciu największych przedstawicieli ryn-
ku farmaceutycznego wypracowuje blisko 50% jego war-
tości [5]. Wśród firm farmaceutycznych w Polsce liderami 
w 2010 roku były takie firmy jak: GSK Pharma, Polpharma, 
Aventis, Novartis, KRKA, Roche [6].

Udział ilościowy w rynku firm farmaceutycznych w Pol-
sce w 2010 roku przedstawia wg danych IMS rycina 1. 

Obecność tak wielu firm farmaceutycznych na rynku 
oraz cele i działania związane z chęcią coraz większego 
zwiększania udziału w rynku przez wszystkich jego użyt-
kowników sprawiają, iż aktywności firm stają się coraz bar-
dziej konkurencyjne. Działania marketingowe nie sprowa-
dzają się jedynie do zastosowania narzędzi marketing-mix, 
które mają doprowadzać do wzrostu sprzedaży i zysku. 
Wiele firm farmaceutycznych, wśród nich: GSK, Polphar-
ma, Teva, Servier, bardzo mocno angażuje się w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działania 
edukacyjne, programy społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, a także wiele działań charytatywnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a firmy 
farmaceutyczne na rynku polskim
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pojęciem o sze-
rokim rozumieniu i jest różnorodnie interpretowana. Poję-

Lp. Nazwa firmy
Wartość  

sprzedaży  
w mln PLN za 2010 rok

Procentowy  
udział w rynku

1 GSK Pharma 976,9 4,87
2 Polpharma 952,5 4,75
3 Aventis 778,4 3,88
4 Novartis Pharma 582,9 2,91
5 KRKA 526,3 2,62
6 Lek 523,3 2,61
7 Roche 517,7 2,58
8 Astrazeneca 500,2 2,49
9 Novo Nordisk 402,2 2,01
10 Servier 398,1 1,99

Tabela 1. Najwięksi producenci leków – TOP 10 firm farmaceutycznych w 2010 roku [6]. Źródło: http://www.radoslawmarter.com/2011/08/ 
rynekmedyczny/firmy_farmaceutyczne_w_polsce_-_liderzy_w_2010/
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źródło:http://www.radoslawmarter.com/2011/08/rynekmedyczny/firmy_farmaceutyczne_w_p
olsce_-_liderzy_w_2010/ 
 

 

Jeżeli chodzi zaś o udział ilościowy w rynku firm farmaceutycznych w Polsce w 2010, to wg 

danych IMS przedstawia rysunek 2.  

 

 
Rysunek 1  Ilościowy udział w rynku 10 największych firm farmaceutycznych w Polsce w 2010 roku 

Źródło: IMS Health, Dane Narodowe 05/2011. 
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przedsiębiorstwa dobrowolnie, na etapie budowania strategii, uwzględniają aspekty społeczne 

Rycina 1. Ilościowy udział w rynku 10 największych firm farmaceutycznych w Polsce w 2010 roku. Źródło: IMS 
Health, Dane Narodowe 05/2011

cie to ewoluowało na przestrzeni lat, kiedy to coraz więcej 
firm legitymowało się działaniami CSR. Zakłada się, że jest 
to idea, koncepcja, wg której przedsiębiorstwa dobrowol-
nie, na etapie budowania strategii, uwzględniają aspekty 
społeczne i ekologiczne podczas prowadzenia działań 
handlowych i kontaktów z różnymi grupami interesariuszy. 
Oznacza to, oprócz spełniania przez organizacje przedsię-
biorstwa wszystkich wymogów formalnych i prawnych, 
podejmowanie dobrowolnych działań, inwestycji w za-
soby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z interesa-
riuszami, którzy wpływają na efektywność działalności 
gospodarczej oraz innowacyjność firm, które dzięki temu 
mogą zwiększać swoją konkurencyjność na rynkach, prze-
strzeganie zasad wynikających z Global Compact z zakre-
su praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, standardów 
pracy, dobrowolne prowadzenie działań pro publico bono 
w formie filantropii, mecenatu, sponsoringu i innych ro-
dzajów wsparcia przedsięwzięć społecznie użytecznych [7, 
8]. Zaangażowanie w działania społeczne i uwzględnienie 
ich w prowadzonej działalności wpływa na pozytywne 
postrzeganie firm przez społeczeństwo [9]. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu może być rozpatrywana w wy-
miarze zarówno wewnętrznym firmy, jak i zewnętrznym. 
W zewnętrznym mamy do czynienia z działaniem na oto-
czenie: wpływ na społeczności lokalne, oddziaływanie na 
partnerów biznesowych, dostawców, klientów, instytucje 
publiczne, przestrzeganie praw człowieka i troskę o śro-
dowisko naturalne [8]. W działalności podmiotów gospo-

darczych na społeczną odpowiedzialność biznesu składają 
się takie obszary, jak: otoczenie rynkowe, w którym mamy 
dostawców, odbiorców, kooperantów, konkurentów, sfe-
ra zatrudnienia, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi, da-
lej ochrona środowiska, czyli działania przedsiębiorstwa 
związane z użytkowaniem zasobów środowiska, relacje 
z inwestorami oraz otoczenie publiczne, obejmujące ad-
ministrację publiczną, instytucje pożytku publicznego, 
organizacje społeczne i mieszkańców. W tym obszarze 
widzimy działania i aktywności w formach sponsoringu, 
mecenatu, partnerstwa publiczno-prywatnego i inne ro-
dzaje współdziałania przedsiębiorstw ze sferą publiczną, 
w tym wolontariat pracowniczy, które wpływają na naukę 
i szkolnictwo, sport i kulturę oraz ochronę zdrowia – na 
przestrzeni lat możemy obserwować, iż podejmowane są 
działania mające wpływać na poprawę zdrowia polskiego 
społeczeństwa. Tutaj dominującą rolę odgrywają właśnie 
firmy farmaceutyczne, które w swojej działalności kierują 
się ideami CSR. Firmy farmaceutyczne spełniają szczególną 
funkcję w działaniu na rzecz poprawy stanu zdrowia Pola-
ków. Skupiają one swoje działania na edukacji zdrowotnej, 
na którą firmy farmaceutyczne przeznaczyły 20 mln PLN, 
przeprowadzając 60 kampanii edukacyjnych, z których 
skorzystało ok. 620 tys. osób. Innowacyjne przedsiębior-
stwa farmaceutyczne uczestniczą w ok. 150 inicjatywach 
w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu [5]. Do-
brze prowadzona aktywność w ramach CSR firm jest sa-
tysfakcjonującą częścią strategii firmy i staje się najczęściej 
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dostrzeganą w życiu społeczeństwa. Zazwyczaj wyróżnia 
się cztery poziomy zaangażowania społecznego firm [10]: 
pierwszy – poziom podstawowy – dotyczy zasadniczej 
działalności firmy i obejmuje efekty tej działalności wobec 
wszystkich zainteresowanych stron. Wszelkie działania 
w tym obszarze podlegają regulacji prawnej i są obligato-
ryjne. Mówiąc o firmach farmaceutycznych, mamy więc na 
myśli produkcję, dostarczanie, dystrybucję leków, sprzętu 
medycznego, parafarmaceutyków itd., opracowywanie 
nowych technologii i patentów, tworzenie i utrzymywanie 
nowych miejsc pracy, dbanie o pracowników, wynagro-
dzenia itd. 

Drugi z poziomów to przedsięwzięcia komercyjne 
w środowisku społecznym – są to działania, które mają 
na celu wspieranie rozwoju firmy, jej sukces komercyjny, 
np. poprzez promocję wizerunku firmy. Najczęściej są one 
podejmowane w postaci sponsoringu kultury, sportu, edu-
kacji lekarzy, farmaceutów i wreszcie samych pacjentów. 
Należą do nich m.in. kampanie społeczne. Są to przedsię-
wzięcia komercyjne w środowisku społecznym. Firma Teva 
Polska organizuje akcję „Tyle robi dla Ciebie, zrób coś dla 
niej”. Pod takim hasłem i pod patronatem Polskiego Towa-
rzystwa Hepatologicznego zostały zorganizowane w Pol-
sce pierwsze ogólnopolskie badania wątroby. Ich celem 
była edukacja społeczeństwa na temat wątroby i jej pra-
widłowego funkcjonowania w organizmie oraz propago-
wanie badań profilaktycznych. W ciągu prawie 3 tygodni 
specjalnie przygotowany na tę okazję autobus medyczny 
odwiedził 15 miast. Około 2600 pacjentów w trakcie akcji 
skorzystało z bezpłatnych badań ultrasonograficznych oraz 
konsultacji z lekarzem [11]. Kolejnym przykładem może być 
działanie firmy Polpharma, która w latach 2013–2014 pro-
wadziła kilka szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych 
i profilaktycznych skierowanych do pacjentów. Wśród nich 
znalazły się m.in.: „Strefa na zdrowie”, czyli organizowany 
wspólnie z Caritas Polska program ułatwiający dostęp do 
badań, specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz eduka-
cji zdrowotnej osobom w wieku 50+, głównie z niewielkich 
ośrodków miejskich. W latach 2013–2014 w ramach „Strefy 
na zdrowie” firma przebadała serca i oczy 6400 osób z 29 
niewielkich miast [12]. Firma GlaxoSmithKline może po-
chwalić się licznymi kampaniami, które mają upowszech-
niać wiedzę na temat chorób nowotworowych i metod ich 
zapobiegania: „Piękna, bo zdrowa”, program „Mam Haka 
na Raka”, który jest realizowany we współpracy z Polską 
Unią Onkologii, a także inne znane mieszkańcom Polski: 
„Żółty Tydzień”, „Powstrzymaj rotawirusy”, „Positive Ac-
tion” [13]. 

Kolejnym poziomem są inwestycje na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Mamy tu do czynienia z działaniami 

długoterminowymi, podejmowanymi we współpracy 
z przedstawicielami społeczności, którą firma chce wspie-
rać i rozwiązywać zdefiniowane w jej obrębie, określone 
problemy społeczne. Działania te mają wzmacniać po-
zycję firmy i jednocześnie poprawiać jej wizerunek [10]. 
Przykładem może być działalność w ramach wolontariatu 
firmy Polpharma. Pracownicy firmy w ramach Programu 
Wolontariatu Pracowniczego dowodzą, jak ważne dla 
firmy jest motto „Ludzie pomagają Ludziom”: pracow-
nicy spółki Medana w 2014 roku poświęcili łącznie 1700 
godzin swojego wolnego czasu na pomoc podopiecznym 
Domu Pomocy Społecznej oraz Hospicjum przy Szpitalu 
Wojewódzkim w Sieradzu [12]. Firma GSK z kolei, wspól-
nie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich 
Organizacji Wiejskich, uruchomiła w 2007 roku program 
świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”. Celem progra-
mu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzie-
ci z obszarów wiejskich i małych miast. Codziennie w 61 
placówkach ponad 5000 dzieci z rodzin ubogich, często 
też dysfunkcyjnych, spędza wolny czas po zajęciach szkol-
nych. W świetlicach uczą się, w jaki sposób zapobiegać 
podstawowym zagrożeniom dla życia, zdrowia i bezpie-
czeństwa. W ramach programu świetlic środowiskowych 
„Promyk Dnia” organizowany jest „Słoneczny Zlot”, czyli 
doroczne spotkanie wychowanków świetlic [13]. 

Czwartym, ostatnim z poziomów jest działalność filan-
tropijna, czyli dotacje (w różnej postaci). Są one odpowie-
dzią na prośby i apele organizacji dobroczynnych, organi-
zacji pozarządowych, osób indywidualnych, np. poprzez 
darowizny rzeczowe, pieniężne. Czwarty poziom różni się 
od pozostałych, gdyż celem działań nie jest promocja wi-
zerunku firmy. Na tym poziomie aktywność organizacji nie 
przekłada się bezpośrednio na zysk. W ramach tych dzia-
łań mamy do czynienia z zakładaniem własnych fundacji, 
dzięki czemu zostają określane cele, na które zostają prze-
znaczane pieniądze – są to działanie wysoce transparentne. 
Przykładem są udzielane przez firmę Teva Polska darowi-
zny. Firma udziela wsparcia np. w postaci pomocy finanso-
wej, w formie usług lub przekazania towarów instytucjom, 
organizacjom lub stowarzyszeniom nienastawionym na 
zysk, które zajmują się opieką zdrowotną, wspierają pa-
cjentów lub prowadzą badania naukowe mające na celu 
korzyści dla pacjentów. Firma udziela wsparcia na rzecz 
społeczności lokalnych, przekazując pomoc finansową 
na wydarzenia niezwiązane bezpośrednio z opieką zdro-
wotną. Wsparcie udzielane przez Teva winno wspomagać 
konkretny program, zakup lub działanie i mieć co do zasa-
dy ograniczony charakter [11]. Firma GlaxoSmithKline de-
dykuje darowizny produktowe określonym organizacjom, 
działając zgodnie ze swoim przesłaniem: „Jesteśmy po 
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to, żebyś osiągał więcej, czuł się lepiej i żył dłużej”. Firma 
nie tylko produkuje i sprzedaje leki, ale także angażuje się 
w działalność charytatywną. Do tej pory z pomocy firmy 
skorzystało wiele organizacji i instytucji, np. Krakowski 
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, dla którego fir-
ma przeznaczyła darowiznę produktową. Celem wsparcia 
była możliwość leczenia pacjenta z tętniczym nadciśnie-
niem płucnym, który zakończył udział w badaniu klinicz-
nym i u którego konieczna jest kontynuacja terapii lekiem 
– ambrisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią 
się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych 
przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wska-
zaniu obejmującym ww. pacjenta [13]. Pełny raport z prze-
kazywanych darowizn dostępny jest na stronie interneto-
wej firmy [13]. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie 
jedynie działalność w obszarze zewnętrznym. 

Systematyzując narzędzia, jakimi posługują się firmy 
w trakcie podejmowania działań w zakresie CSR, poniekąd 
omówione powyżej, możemy wyróżnić m.in. [10]: kam-
panie społeczne, w których wykorzystywane są media, 
w celu zmiany postaw, myślenia grup ludzi, skupionych, 
zrzeszonych dookoła jednej sprawy, problemu, jednostki 
chorobowej. Celem takich działań jest szerzenie wiedzy 
społecznej na określony temat i uświadamianie ludziom 
istoty i wagi problemu. To, co jest istotne w prowadzeniu 
kampanii społecznych, to fakt, że nie jest z nimi związana 
sprzedaż produktów czy usług uczestniczących podmio-
tów. Kolejnym jest marketing zaangażowany społecznie 
– rodzaj działalności marketingowej firmy, która oprócz 
celów promocyjnych uwzględnia również potrzeby spo-
łeczne. To narzędzie pozwala firmom zwiększać zyski. Jest 
to strategia win-win – która zezwala wszystkim stronom 
na zrealizowanie swoich potrzeb. Przykładem mogą być tu 
organizowane przez firmy farmaceutyczne „białe soboty”. 
Dalej mamy programy etyczne dla pracowników, społecz-
ną odpowiedzialność w marketingu. Nie polega ona tylko 
na przestrzeganiu podstawowych praw konsumenckich. 
Istotnym wymiarem jest uwzględnianie np. przy wprowa-
dzaniu na rynek nowych produktów nie tylko dobra firmy, 
ale także podnoszenia jakości życia klienta i całego społe-
czeństwa [15]. Wśród instrumentów wyróżniamy również 
standardy odpowiedzialnego biznesu, rynek inwestycji 
odpowiedzialnych społecznie, nadzór korporacyjny, eko-
znakowanie i znakowanie społeczne, zaangażowanie śro-
dowiskowe, w którym podejmuje się decyzje dotyczące 
ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów pro-
dukcyjnych na środowisko, przy jednoczesnym aktywowa-
niu programów ochrony środowiska. Wyżej wspomniane 
firmy farmaceutyczne w szerokim zakresie legitymują się 

takim działaniami. I ostatnim narzędziem jest omówione 
wcześniej zaangażowanie społeczne [10]. 

Społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR) jest ideą, 
która w ostatnich latach staje się coraz częściej zapisana 
w funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jest ona również sze-
roko rozpowszechniona w działalności firm farmaceutycz-
nych. Dzięki niej możliwe jest utrzymanie bardzo dobrego 
wizerunku na rynku. Patrząc na działanie firm na świecie, 
można zapoznać się z wieloma globalnymi raportami CSR, 
przedstawianymi przez firmy farmaceutyczne. W Polsce, 
do tej pory, raporty społecznościowe złożyły zaledwie 
trzy firmy farmaceutyczne, pomimo iż większość działa-
jących firm na naszym rynku legitymuje się działaniami 
w ramach CSR, a działania te możemy w Polsce obserwo-
wać. Informacje te są dostępne na stronach internetowych 
firm. Wśród firm, które złożyły i przedstawiały pełne ra-
porty swojej działalności, są GlaxoSmithKline, Roche sp. 
z o.o. oraz Polpharma SA, która przedstawiła najwięcej 
raportów do tej pory, bo aż 7 [14]. Firmy organizują swoje 
działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, 
zgodnie ze swoimi wartościami i mottem, którym się kie-
rują. Dzięki podejmowanym przez nie rozmaitym akcjom 
i kampaniom, które dedykowane są do szerokiego grona 
odbiorców, edukują społeczeństwo w zakresie wzmacnia-
nia zdrowia i zapobiegania chorobom. Przedstawiają i uczą 
prawidłowych zachowań prozdrowotnych i uświadamiają 
ludziom wagę i istotę życia w pełnym zdrowiu. 

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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StreSzczenie
zapalne choroby stawów, takie jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, enteropatyczne zapalenie stawów, seropozytywne reu-
matoidalne zapalenie stawów, mogą spowodować silny ból stawów czy upośledzenie funkcjonalne, co prowadzi do obniżenia jakości życia i powoduje straty w wydajno-
ści pracy populacji. Polski system ubezpieczeń zdrowotnych gromadzi dane o absencji związanej ze zwolnieniami lekarskimi oraz krótkoterminową, długoterminową lub 
trwałą niezdolnością do pracy. Stosując podejście analityczne określane jako metoda kapitału ludzkiego, oceniliśmy generowane przez te choroby całkowite koszty pośred-
nie. W 2012 roku były one równe 281 mln zł (mierzone z uwzględnieniem produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca), 676 mln zł (przy użyciu wartości dodanej 
na pracownika) lub 207 mln zł (przy wykorzystaniu dochodów brutto na pracownika). Seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów było odpowiedzialne za 55% cał-
kowitych kosztów; łuszczycowe zapalenie stawów i enteropatyczne zapalenie stawów były natomiast odpowiedzialne za 7% całkowitych kosztów pośrednich. Struktura 
kosztów pośrednich była inna dla każdej z chorób, ale w każdym przypadku krótkotrwała niepełnosprawność była odpowiedzialna za relatywnie niewielką część kosztów 
całkowitych związanych z obniżeniem produktywności.

Słowa kluczowe: zapalne choroby stawów, jakość życia, niezdolność do pracy, koszty pośrednie, absencja chorobowa.

aBStract
inflammatory joint diseases such as ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, enteropathic arthritis, seropositive rheumatoid arthritis cause severe pain, joint obstruction 
and functional impairment which leads to decrease in quality of life and causes productivity losses. Polish health insurance system gathers data about absenteeism related 
to sick leave, short-term, long-term and permanent work disability. using human capital approach we evaluated the total indirect costs caused by those diseases in 2012 to 
be equal 281 million Pln using gross domestic product per capita, 676 million Pln using gross value added per employee or 207 million Pln using gross income per employ-
ee methodology. Seropositive rheumatoid arthritis was responsible for 55% of total costs; psoriatic arthritis and enteropathic arthritis were responsible for 7% of total co-
sts combined. cost structure was different for each of the diseases but in each simple case short-term disability was responsible for a minor part of the total cost.

Keywords: inflammatory joint diseases, quality of life, work disability, indirect costs, absenteeism.

Wprowadzenie
Choroby autoimmunologiczne są chorobami przewlekłymi 
o częściowo tylko poznanej etiologii. Ogólny schemat po-
wstawania takich schorzeń zakłada wystąpienie czynnika 
środowiskowego uaktywniającego określoną predyspozy-
cję genetyczną, co wyzwala agresję organizmu względem 
własnych tkanek. 

W ramach niniejszego opracowania uwzględniono 
cztery podstawowe i najczęściej występujące autoimmu-
nologiczne choroby stawów, w tym te, które towarzyszą 
innym chorobom autoimmunologicznym, takim jak łusz-
czyca czy nieswoiste zapalenia jelit. Wybrane choroby sta-
wów stanowią potencjalnie istotne źródło kosztów utraco-
nej produktywności, co powoduje, że ich ocena jest ważna 
nie tylko dla chorych i ich rodzin, ale także dla całego spo-

łeczeństwa. W przypadku łuszczycy oraz nieswoistych za-
paleń jelit można spodziewać się, iż wystąpienie artropatii 
powoduje dalsze obniżanie jakości życia oraz zwiększoną 
utratę produktywności (większą niż w przypadku wystę-
powania samej łuszczycy czy choroby jelit).

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK; 
ang. ankylosing spondylitis – AS), zwane inaczej chorobą 
Bechterewa, jest przewlekłą autoimmunologiczną choro-
bą zapalną, która atakuje stawy, głównie krzyżowo-bio-
drowe. Choroba powoduje zapalny ból pleców, któremu 
towarzyszą uszkodzenia kręgosłupa, upośledzenie rucho-
we oraz utrata jakości życia, co z kolei powoduje utratę 
produktywności jednostki dotkniętej chorobą. Rozpo-
wszechnienie choroby waha się od 0,1% do 1,4%. Cho-
roba najczęściej rozpoznawana jest w wieku około 26 lat, 
znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet [1]. 
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Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS; ang. psoriatic 
arthritis – PsA) jest serologicznie ujemną przewlekłą cho-
robą zapalną stawów dotykającą do 30% pacjentów cier-
piących na łuszczycę (na którą cierpi około 2% populacji). 
W wyniku łuszczycowego zapalenia stawów dochodzi do 
degeneracji stawów, bólu oraz upośledzenia ruchowego, 
co prowadzi do utraty produktywności [3–7]. Łuszczycowe 
zapalenie stawów może być rozpoznawane razem z łusz-
czycą w wieku dwudziestu kilku lat lub znacznie później 
w zależności od objawów.

Zapalenie stawów towarzyszące chorobom zapalnym 
jelit (enteroarthritis; ang. enteropathic arthritis – EA) doty-
czy do 25% pacjentów w chorobą Leśniowskiego-Cohna 
lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i prowadzi, 
podobnie jak łuszczycowe zapalenie stawów, do degene-
racji stawów, bólu oraz upośledzenia ruchowego.

Seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów (RZS; 
ang. seropositive rheumatoid arthritis – RA) jest przewle-
kłą autoimmunologiczną chorobą atakującą różne stawy 
u około 0,5–1% populacji.

Inne reumatoidalne zapalenia stawów (ang. other 
rheumatoid arthritis) to grupa chorób obejmująca sero-
negatywne zapalenie stawów (ang. seronegative rheu-
matoid arthritis), chorobę Stilla u osoby dorosłej (ang. 
adult-onset Still disease), reumatoidalne zapalenie kaletki 
maziowej (ang. rheumatoid bursitis), guzek reumatoidal-
ny (rheumatoid nodule), zapalenie wielu stawów (ang.
inflammatory polyarthropathy), inne określone reuma-
toidalne zapalenie stawów (ang. other specified rheuma-
toid arthritis) oraz nieokreślone reumatoidalne zapalenie 
stawów (rheumatoid arthritis, unspecified). 

Aspekty społeczne chorób autoimmunologicznych są 
szczególnie istotne w przypadku chorób stawów, które 
obniżają jakość życia chorych, wpływają negatywnie na 
komfort pacjentów oraz na efektywność wykonywania 
przez nich pracy. Omawiane schorzenia istotnie obniżają 
produktywność na poziomie całego społeczeństwa, wpły-
wają bowiem nie tylko na samych pacjentów, lecz również 
na ich bezpośrednie otoczenie (np. rodzinę). Osoby cier-
piące na choroby stawów często wymagają, poza opieką 
w szpitalu, również opieki nieformalnej zapewnianej przez 
członków rodzin bądź znajomych, co może powodować 
dodatkową utratę produktywności przez osoby bliskie. 

Mierzenie kosztów związanych z utraconą produktyw-
nością wynikającą z niezdolności do pracy jest aspektem 
ważnym tak dla pacjenta, jak i dla całego społeczeństwa. 
Istnieje możliwość określenia kosztów choroby w sposób 
kompleksowy i całościowy – czyli ujęcia zarówno kosztów 
leczenia, ale również kosztów pośrednich, związanych 
z obniżoną produktywnością chorych lub ich rodzin. 

Utracona w wyniku choroby produktywność jest zja-
wiskiem coraz częściej badanym w przypadku wielu cho-
rób; ocena kosztów pośrednich wpasowuje się idealnie 
w prospołeczną politykę Unii Europejskiej i powinna stać 
się standardem w przypadku wykonywania analiz ekono-
micznych terapii wielu chorób, w tym autoimmunologicz-
nych chorób stawów, w przypadku których to zjawisko jest 
szczególnie istotne i często obserwowane.

Materiał i metody
Materiał
Prezentowana przez Główny Urząd Statystyczny średnia 
długość życia dla kobiet i mężczyzn łącznie w Polsce wy-
niosła 76,72 roku w 2012 roku [13]. Dla każdego z rozpatry-
wanych schorzeń założono przeżycia takie jak w populacji 
generalnej, co jest podyktowane faktem, iż autoimmuno-
logiczne choroby stawów nie zmniejszają znacząco całko-
witego przeżycia (lub bardziej ściśle nie zmniejszają go po-
niżej progowego wieku przejścia ze stanu produkcyjnego 
do stanu poprodukcyjnego) oraz tym, że brakuje dokład-
nych danych, które odpowiadałyby poziomowi rzetelności 
danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Uwzględnienie przeżycia pacjentów na poziomie po-
pulacji generalnej powoduje, że w ramach niniejszej analizy 
nie uwzględniono śmiertelności pacjentów jako dodatko-
wego zjawiska generującego koszty pośrednie w związku 
z wcześniejszym opuszczeniem rynku pracy przez pacjen-
tów w wieku produkcyjnym. Dodatkowo na potrzeby ni-
niejszego opracowania założono, że renty bezterminowe 
dostają pacjenci w średnim wieku dla danego schorzenia, 
co podyktowane jest brakiem informacji na temat struktury 
wieku pacjentów otrzymujących rentę bezterminową. 

Dane na temat absentyzmu w pracy można usyste-
matyzować w postaci trzech różnych rodzajów świad-
czeń: zwolnienia lekarskie, krótkoterminowa niezdolność 
do pracy związana z rehabilitacją oraz długoterminowa 
niezdolność do pracy związana z otrzymywaniem renty. 
Dane dotyczące uwzględnionych typów absencji choro-
bowej z podziałem na poszczególne jednostki chorobowe 
są gromadzone w Kompleksowym Systemie Informatycz-
nym ZUS od 2011 roku. Przy założeniu, że każdy pacjent 
dostał zwolnienie lekarskie z powodu określonej jednostki 
chorobowej, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku 
chorób stawów, można określić całkowitą liczbę pacjen-
tów cierpiących na rozpatrywane schorzenia w 2012 roku 
(Rycina 1).

Metodyka pomiaru kosztów
Ocena kosztów dla potrzeb analiz ekonomicznych w zakre-
sie ochrony zdrowia umożliwia zastosowanie w zależności 
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od potrzeb różnych perspektyw, najczęściej wykorzystu-
je się perspektywę pacjenta oraz płatnika publicznego 
(Narodowy Fundusz Zdrowia). Najszersza z możliwych 
perspektyw oceny kosztów jest perspektywa społeczna, 
w ramach której koszty można podzielić na trzy kategorie: 
koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz koszty nie-
mierzalne. Koszty bezpośrednie są to koszty wszystkich 
dóbr, usług i innych zasobów zużytych w trakcie realiza-
cji danej technologii. Składają się na nie koszty medyczne 
związane z lekami i sprzętem medycznym oraz koszty 
niemedyczne związane z dietą, transportem i opieką nie-
formalną [9]. Większość analiz ekonomicznych skupia się 
tylko na tej kategorii kosztów. Koszty pośrednie to koszty 
utraconej produktywności pacjenta oraz innych członków 
gospodarstwa domowego w wyniku choroby. Utracona 
produktywność związana jest z występowaniem dwóch 
zjawisk [10, 11]: absenteizmu (absentyzm; ang. absente-
eism), występującego w sytuacji, gdy osoba chora opusz-
cza dni pracy, co jest związane ze zwolnieniami lekarskimi, 
okresem pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, 
wcześniejszym, permanentnym opuszczeniem rynku pra-
cy lub przedwczesnym zgonem, oraz prezenteizmu (pre-
zentyzm; ang. presenteeism), występującego, gdy osoba 
chora jest obecna w miejscu pracy, jednak jej schorzenie 
nie pozawala jej na wykonanie czynności zawodowych 
w pełnej wydajności (wydajności, z jaką pracowała, będąc 
zdrową). Ocena absentyzmu jest znaczenie łatwiejsza od 
oceny zjawiska prezentyzmu.

Dane na temat okresów, podczas których osoba, u któ-
rej występuje dana jednostka chorobowa, nie pracuje, uzy-

skuje się na drodze badań kwestionariuszowych; można je 
również uzyskać po analizie systemu ewidencji orzeczeń le-
karskich. W Kompleksowym Systemie Informatycznym Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) gromadzone są 
dane na temat zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdol-
ności do pracy z tytułu choroby własnej wydanych na druku 
ZUS ZLA zarejestrowanych w Rejestrze zaświadczeń lekar-
skich (ang. sick leave – days off work). Dodatkowo w celu 
oszacowania krótkoterminowej (ang. work disability) oraz 
długoterminowej (ang. permanent work disability; chronic 
work disability) niezdolności do pracy w KSI ZUS gromadzo-
ne są dane na temat pierwszorazowych i ponownych orze-
czeń lekarzy orzeczników ZUS ustalających uprawnienia do 
świadczenia rehabilitacyjnego według przewidywanego 
okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobowych oraz 
pierwszorazowych i ponownych orzeczeń lekarzy orzeczni-
ków ZUS wydanych dla celów rentowych (ang. permanent 
work disability pension; chronic work disability pension) 
ustalające stopień niezdolności do pracy według przewidy-
wanego okresu niezdolności do pracy i jednostek chorobo-
wych (jednakże same wartości rent nie stanową kosztów 
pośrednich). Gromadzone w ten sposób dane mogą po-
służyć do oceny kosztów pośrednich z wykorzystaniem 
metody opartej na rozpowszechnieniu (ang. prevalence-
based cost of illness), która ocenia koszty związane z daną 
jednostką chorobową w ciągu roku, w przeciwieństwie do 
metody opartej na zapadalności (ang. incidence-based cost 
of illness), która pozwala na ocenę kosztów związanych 
z daną jednostką chorobową w ciągu całego życia chorego, 
u którego ta jednostka wystąpiła. 

 

Rysunek 7. Liczba pacjentów cierpiących na każde z rozpatrywanych schorzeń [14]. 
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Rycina 1. Liczba pacjentów cierpiących na każde z rozpatrywanych schorzeń [14]
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W przeciwieństwie do absencji chorobowej dane na 
temat obniżonej jakości i efektywności pracy osób, u któ-
rych wystąpiła dana jednostka chorobowa (prezenteizm), 
nie są gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i można je uzyskać jedynie na drodze badań kwestionariu-
szowych. Wykorzystuje się w tym celu specjalnie przygo-
towane ankiety, których konstrukcja powinna uwzględniać 
rodzaj pracy wykonywanej przez osobę z daną jednostką 
chorobową. Inną bowiem utratę wydajności pracy dana 
jednostka chorobowa będzie powodować u osób zatrud-
nionych w sektorze usług (np. makler giełdowy), a inną 
w przypadku osób zatrudnionych w sektorze przemysłu 
(np. operator koparki). 

Niezależnie od tego, czy koszty pośrednie dotyczyć 
będą tylko absentyzmu, czy też absentyzmu i prezen-
tyzmu razem, szacowane mogą być przy użyciu jednej 
z dwóch metod: kapitału ludzkiego (ang. human capital 
approach – HCA) lub kosztów frykcyjnych (ang. friction 
cost approach – FCA). 

Metoda kapitału ludzkiego zakłada, że osoba, u której 
wystąpiła dana jednostka chorobowa, traci część kapita-
łu, jakim dysponowała przed chorobą; estymacja kosztów 
pośrednich przy użyciu tego podejścia zakłada, że koszty 
pośrednie są ponoszone tak długo, jak osoba chora po-
siada zmniejszoną wartość kapitału, np. przez cały okres 
pobierania renty. Ze względu na swoją prostotę oraz brak 
szczególnych założeń jest to najczęściej wykorzystywana 
metoda estymacji kosztów utraconej produktywności. 
Można nią szacować koszty zarówno wynikające z absen-
cji chorobowej, jak i obniżonej jakości pracy osób, u których 
wystąpiła dana jednostka chorobowa. Szacowanie kosz-
tów prezentyzmu zakłada, że liczbę dni obniżonej produk-
tywności można z wykorzystaniem stopnia obniżenia pro-
duktywności przeliczyć na teoretyczną liczbę dni absencji 
chorobowej. Wielu badaczy uważa, że koszty szacowane 
metodą kapitału ludzkiego są zawyżone, co wynika z faktu, 
iż metoda kapitału ludzkiego szacuje potencjalne (a przez 
to maksymalne) koszty utraconej produktywności.

Metoda kosztów frykcyjnych w porównaniu do me-
tody kapitału ludzkiego zakłada, że utrata produktyw-
ności w wyniku zjawisk absentyzmu i prezentyzmu nie 
jest permanentna, lecz występuje jedynie do momentu, 

gdy nowy pracownik przejmie obowiązki chorego. Okres, 
w którym absencja chorobowa generuje koszty pośrednie, 
nazywany jest okresem frykcyjnym i jego oszacowanie jest 
podstawowym problemem związanym z wykorzystaniem 
opisywanej metody do estymacji kosztów pośrednich. Po 
okresie frykcyjnym zakłada się, iż choroba nie generuje 
dalszych kosztów pośrednich. Koszty estymowane tą me-
todą są znacznie niższe niż koszty estymowane metodą 
kapitału ludzkiego; w ramach tej metody szacuje się nie 
potencjalne, lecz realne utraty produktywności. 

Dwie główne metody estymacji kosztów utraconej 
produktywności, metoda kapitału ludzkiego i metoda 
kosztów frykcyjnych, opierają się na wykorzystaniu ma-
kroekonomicznej miary kapitału ludzkiego. Najczęściej 
w tym celu wykorzystywany jest produkt krajowy brutto 
(PKB; ang. gross domestic product – GDP) określany jako 
miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki 
wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, 
niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. W estyma-
cji kosztów pośrednich stosuje się produkt krajowy brutto 
per capita, czyli na jednego mieszkańca danego kraju. Dru-
gim, często spotykanym wskaźnikiem jest wartość dodana 
brutto (WDB; ang. gross value added – GVA) definiowana 
jako przyrost wartości dóbr w wyniku procesu produkcji, 
czyli wartość dóbr pomniejszona o zużycie pośrednie po-
niesione w związku z ich wytworzeniem [12]. Inaczej niż 
w przypadku produktu krajowego brutto, wartość dodaną 
brutto przedstawia się na jednego pracującego, a nie na 
jednego mieszkańca. Innymi spotykanymi miernikami są 
wynagrodzenia brutto (ang. gross income) na jednego 
pracującego oraz płaca minimalna (ang. minimum wage), 
reprezentująca podejście konserwatywne.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono populację 
pacjentów, którzy przynajmniej raz otrzymali zwolnienie 
lekarskie z powodu swojej choroby, przez co zostali zareje-
strowani w systemie informatycznym ZUS; pacjenci, którzy 
nie korzystali z powodu ocenianych chorób ze świadczeń 
ZUS, nie są ujęci w ramach opracowania.

Zwolnienia lekarskie są podstawową, najczęściej sto-
sowaną formą absencji chorobowej, która mimo krótkiego 
okresu trwania jest zjawiskiem znaczącym z perspektywy 
badania kosztów pośrednich (Tabela 1).

Jednostka chorobowa Liczba dni  
absencji chorobowej

Liczba  
zaświadczeń lekarskich

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 104 925 6927
artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 67 631 4323
seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów 356 257 20 955
inne reumatoidalne zapalenia stawów 204 073 14 294

Tabela 1. Zwolnienia lekarskie [14]
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W 2012 roku wydano zwolnień lekarskich na łączny 
czas 732 886 dni, co daje 2008 lat, z czego prawie połowa 
została wygenerowana w przypadku pacjentów z seropo-
zytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Średnia 
długość absencji wyniosła 31 dni, przy czym wahała się od 
29 dni dla innych reumatoidalnych zapaleń stawów do 40 
dni dla seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia sta-
wów (Tabela 2).

Do celów rehabilitacyjnych wydano łącznie 503 pierw-
szorazowe zaświadczenia o całkowitej niezdolności do 
pracy na łączną długość 2352 miesięcy (196 lat), z czego 

prawie połowa została wygenerowana przez seropozy-
tywne reumatoidalne zapalenie stawów. Średnia długość 
rehabilitacji wahała się od 4,63 miesiąca dla seropozytyw-
nego reumatoidalnego zapalenia stawów do 4,81 miesiąca 
w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgo-
słupa (Tabela 3). 

Do celów rehabilitacyjnych wydano łącznie 536 po-
nownych zaświadczeń o całkowitej niezdolności do pracy 
na łączną długość 2 185 miesięcy (182 lata), z czego prawie 
połowa została wygenerowana przez seropozytywne reu-
matoidalne zapalenie stawów. Średnia długość rehabilita-

Tabela 2. Absencja krótkoterminowa – orzeczenia pierwszorazowe [14]

Jednostka 
chorobowa Razem do 3 miesięcy 4–6 7–9 10–12

Średni  
ważony czas 
zwolnienia

zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa 72 9 59 2 2 4,81

artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit 54 8 44 0 2 4,70

seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 242 36 197 6 3 4,63

inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 135 28 96 4 7 4,67

Tabela 3. Absencja krótkoterminowa – orzeczenia ponowne [14]

Jednostka chorobowa Razem do 3 miesięcy 4–6 7–9 10–12
Średni 

ważony czas 
zwolnienia

zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa 71 19 47 5 0 4,27

artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit 80 29 46 5 0 3,92

seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 241 62 168 11 0 4,24

inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 144 52 89 3 0 3,80

Tabela 4. Absencja długoterminowa – orzeczenia pierwszorazowe [14]

Okres
Zesztywniające 

zapalenie stawów 
kręgosłupa

Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom 

jelit

Seropozytywne 
reumatoidalne zapalenie 

stawów

Inne reumatoidalne 
zapalenia stawów

razem 7 3 39 8
do 3 miesięcy 0 0 0 0
4–6 0 1 2 1
7–9 0 0 0 0
10–12 1 2 12 3
13–24 4 0 17 3
25–36 2 0 5 1
37 miesięcy i więcej 0 0 2 0
bezterminowo 0 0 1 0
średni ważony czas 
zwolnienia terminowego 20,86 9,00 18,26 15,50
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cji wahała się od 3,8 miesiąca dla innych reumatoidalnych 
zapaleń stawów do 4,24 miesiąca dla seropozytywnego 
reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Do celów rehabilitacyjnych łącznie wydano 1 039 orze-
czeń o całkowitej niezdolności do pracy na łączną długość 
378 lat. Średnia długość rehabilitacji wyniosła 4,38 miesią-
ca (Tabela 4).

Do celów rentowych łącznie wydano 56 pierwszo-
razowych orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, 
z czego ponad połowa dotyczyła seropozytywnego reu-
matoidalnego zapalenia stawów. Wśród wszystkich orze-
czeń tylko jedno zostało wydane bezterminowo. Średnia 
długość orzeczeń terminowych wahała się od 9 miesięcy 
dla artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit 
do 21 miesięcy dla zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa, przy założeniu, że ostatni przedział czasowy 
miał taka samą szerokość jak poprzedni, tj. 11 miesięcy 
(Tabela 5).

Do celów rentowych łącznie wydano 779 ponownych 
orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, z czego pra-
wie połowa dotyczyła seropozytywnego reumatoidalnego 
zapalenia stawów. Średnia długość orzeczeń terminowych 
wahała się od 27 miesięcy dla innych reumatoidalnych za-
paleń stawów do 30 miesięcy dla zesztywniającego zapa-
lenia stawów kręgosłupa, przy założeniu, że ostatni prze-
dział czasowy miał taka samą szerokość jak poprzedni, tj. 
11 miesięcy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentuje 
dane w przedziałach, przy czym ostatni przedział jest 

przedziałem otwartym; w celu określenia średniej długości 
orzeczenia założono, że ostatni przedział ma taką samą 
szerokość jak poprzedni). Wśród wszystkich orzeczeń 87 
(10%) zostało wydanych bezterminowo, z czego najwięcej 
dotyczyło seropozytywnego reumatoidalnego zapalenia 
stawów.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego [13] wiadomo, że produkt krajowy brutto wyniósł 
w Polsce w 2012 roku 1 595 225 mln PLN, wartość doda-
na brutto wyniosła 1 412 909 mln PLN, a wynagrodzenia  
432 059 mln PLN. Uwzględniając liczbę mieszkańców 
Polski równą 38 533 800 oraz liczbę pracujących równą 
14 172 000, można obliczyć mierniki makroekonomiczne, 
które ostaną wykorzystane do szacowania kosztów utra-
conej produktywności (Tabela 6). 

Analiza wartości wskaźników, które zostaną wyko-
rzystane do szacowania kosztów pośrednich, pokazuje, 
że największe koszty zostaną uzyskane przy wykorzy-
staniu wartości dodanej brutto na jednego pracującego. 
Wynika to z faktu, iż wartość dodana jest główną częścią 
składową produktu krajowego, a odnosi się ona do liczby 
pracujących, których jest znacznie mniej niż wszystkich 
mieszkańców kraju, łączenie z osobami w wieku przed-
produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Do obliczenia kosztów utraconej produktywności zo-
stanie wykorzystane podejście kapitału ludzkiego, przy 
czym zostaną użyte wszystkie wymienione wyżej mierniki 
makroekonomiczne.

Tabela 5. Absencja długoterminowa – orzeczenia ponowne [14]

Okres
Zesztywniające 

zapalenie stawów 
kręgosłupa

Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom 

jelit

Seropozytywne 
reumatoidalne zapalenie 

stawów

Inne reumatoidalne 
zapalenia stawów

razem 142 68 499 156
do 3 miesięcy 0 0 1 0
4–6 0 0 8 2
7–9 0 1 5 1
10–12 9 11 38 11
13–24 29 13 123 44
25–36 47 23 133 52
37 miesięcy i więcej 39 17 141 31
bezterminowo 18 3 50 15
średni ważony czas 
zwolnienia terminowego 30,05 27,59 28,56 27,35

Tabela 6. Wartości mierników makroekonomicznych w 2012 roku – ujęcie roczne [13]

Miernik Wartość (w PLN)
WBD na pracującego 99 697
wynagrodzenie na pracującego 30 487
PKB per capita 41 398
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Wyniki
Zwolnienia lekarskie
Koszty wynikające ze zwolnień lekarskich związane z roz-
ważanymi chorobami wyniosły ponad 83 mln PLN liczone 
według produktu krajowego brutto per capita, ponad 200 
mln liczone według wartości dodanej brutto na jednego 
pracującego oraz ponad 61 mln liczone według wynagro-
dzenia na jednego pracującego. Seropozytywne reuma-
toidalne zapalenie stawów odpowiada za prawie połowę 
tych kosztów, dla kontrastu koszty wynikające ze zwolnień 
lekarskich spowodowane artropatiami towarzyszącymi 
łuszczycy i chorobom jelit stanowią tylko 9%. Wartości te 
są niezależne od uwzględnionego miernika makroekono-
micznego (Tabela 7). 

Łączna liczba pacjentów cierpiąca na rozważane cho-
roby zarejestrowana w systemie informatycznym ZUS 
wyniosła w roku 2012 ponad 21 tysięcy, z czego prawie 
połowa cierpiała na seropozytywne reumatoidalne zapa-
lenie stawów, a około 9% – na artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit. W sumie dla wszystkich pacjen-
tów wydano ponad 46 tysięcy zwolnień lekarskich, co daje 
średnio 2,18 zwolnienia rocznie na pacjenta. Największe 
koszty generuje pacjent z seropozytywnym reumatoidal-
nym zapaleniem stawów; wynoszą one rocznie 4,6 tysiąca 
PLN, gdy zastosuje się metodykę uwzględniającą produkt 
krajowy brutto per capita, 11,1 tysiąca PLN, gdy zastosuje 

się metodykę uwzględniającą wartość dodaną brutto na 
jednego pracującego oraz 3,4 tysiąca PLN, gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą wynagrodzenia na jednego 
pracującego. Najmniejsze koszty generowane są przez 
pacjentów z innymi reumatoidalnymi zapaleniami stawów 
i wynoszą one 3,3 tysiąca PLN, 7,9 tysiąca PLN oraz 2,4 
tysiąca PLN, gdy do estymacji wykorzysta się odpowiednio 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brut-
to na jednego pracującego lub wynagrodzenia na jednego 
pracującego (Tabela 8). 

Do podobnych wniosków w zakresie struktury kosztów 
dochodzimy, uwzględniając liczbę zwolnień lekarskich za-
miast liczby pacjentów. Największe koszty generuje zwol-
nienie dla pacjenta cierpiącego na seropozytywne reuma-
toidalne zapalenie stawów i wynoszą one 1,9 tysiąca PLN, 
4,6 tysiąca PLN oraz 1,4 tysiąca PLN, gdy do szacowania 
wielkości kosztów pośrednich wykorzysta się odpowied-
nio produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną 
brutto na jednego pracującego oraz wynagrodzenie na 
jednego pracującego, natomiast najmniejsze koszty gene-
ruje zwolnienie dla pacjenta cierpiącego na inne reumato-
idalne zapalenia stawów i wynoszą one 1,6 tysiąca PLN, 
3,9 tysiąca PLN oraz 1,2 tysiąca PLN, gdy do szacowania 
wielkości kosztów pośrednich wykorzysta się odpowiednio 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brutto 
na jednego pracującego oraz wynagrodzenie na jednego 
pracującego (Tabela 9).

Tabela 7. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – zwolnienia lekarskie

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 11 900 507 28 659 536 8 763 912

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 7 670 652 18 472 939 5 648 913

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 40 406 376 97 309 130 29 756 542

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 23 145 792 55 741 125 17 045 298

Tabela 8. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na pacjenta – zwolnienia lekarskie

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 3400 8188 2504

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 4037 9723 2973

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 4592 11 058 3381

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 3260 7851 2401
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Krótkoterminowa niezdolność do pracy
Koszty utraconej produktywności związane z absencją 
krótkoterminową wyniosły w 2012 roku łącznie prawie 
16 mln PLN, gdy do szacowania wykorzystano produkt 
krajowy brutto per capita, prawie 38 mln PLN, gdy do 
szacowania wykorzystano wartość dodaną brutto na jed-
nego pracującego, oraz prawie 12 mln PLN, gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą wynagrodzenie na jednego 
pracującego. Świadczenia dla pacjentów z seropozytyw-
nym reumatoidalnym zapaleniem stawów generują prawie 
połowę tej kwoty, natomiast koszty związane z wystąpie-
niem artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit 
mają najmniejszy udział równy prawie 13% (Tabela 10). 

Uwzględniając liczbę zwolnień lekarskich przy szaco-
waniu kosztu utraconej produktywności z powodu absen-
cji krótkoterminowej, można obliczyć koszt na jednego pa-
cjenta, który został zarejestrowany w KSI ZUS. Przy takich 
założeniach największy roczny koszt na pacjenta związany 
jest z artropatiami towarzyszącymi łuszczycy oraz choro-

bom jelit i wynosi on tysiąc PLN, gdy zastosuje się metody-
kę uwzględniającą produkt krajowy brutto per capita, 2,5 
tysiąca PLN, gdy zastosuje się metodykę uwzględniającą 
wartość dodaną brutto na jednego pracującego, oraz 0,8 
tysiąca PLN, licząc według wynagrodzenia na jednego pra-
cującego. Najmniejsze koszty na pacjenta, które wyniosły 
0,6 tysiąca PLN, 1,4 tysiąca PLN oraz 0,4 tysiąca PLN odpo-
wiednio przy wykorzystaniu PKB, WDB oraz wynagrodzeń, 
generowały natomiast schorzenia zakwalifikowane do 
grupy: inne reumatoidalne zapalenia stawów (Tabela 11).

Do odmiennych wniosków dochodzimy, uwzględniając 
liczbę orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy zamiast 
liczby pacjentów. W tym przypadku największy koszt na 
orzeczenie generowany jest przez zesztywniające zapa-
lenie stawów kręgosłupa i wynosi on 15,7 tysiąca PLN, 
37,8 tysiąca PLN oraz 11,5 tysiąca PLN, gdy zastosuje się 
odpowiednio metodykę uwzględniającą produkt krajowy 
brutto per capita, wartość dodaną brutto na jednego pra-
cującego lub wynagrodzenie na jednego pracującego. Na-

Tabela 9. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na zwolnienie lekarskie

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 1718 4137 1265

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1774 4273 1307

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 1928 4644 1420

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 1619 3900 1192

Tabela 10. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – absencja krótkoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 2 242 392 5 400 266 1 651 369

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1 957 780 4 714 848 1 441 772

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 7 386 093 17 787 646 5 439 354

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 4 063 904 9 786 944 2 992 788

Tabela 11. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na jednego pacjenta – absencja krótkoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 641 1543 472

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1030 2481 759

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 839 2021 618

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 572 1378 422
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tomiast najmniejszy koszt związany jest z grupą schorzeń 
określanych jako inne reumatoidalne zapalenia stawów 
i wynosi on 14,6 tysiąca PLN, 35 tysięcy PLN lub 10,7 ty-
siąca PLN, gdy do estymacji wykorzysta się odpowiednio 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brutto 
na jednego pracującego lub wynagrodzenie na jednego 
pracującego. Zaobserwowane wartości wykazują znacz-
nie mniejszą rozpiętość dla poszczególnych analizowanych 
schorzeń niż w przypadku metodologii zakładającej wzię-
cie pod uwagę liczby pacjentów (Tabela 12).

Długoterminowa niezdolność to pracy – renty na czas 
określony
Absencja długoterminowa związana z orzeczeniami o cał-
kowitej niezdolności do pracy wydawanymi na potrzeby 
rentowe na czas określony generuje koszty na poziomie 
ponad 80 mln PLN, gdy jako miernik makroekonomiczny 

wykorzysta się produkt krajowy brutto per capita, ponad 
192 mln PLN lub 59 mln PLN, gdy jako miernik makroeko-
nomiczny wykorzysta się odpowiednio wartość dodaną 
brutto na jednego pracującego lub wynagrodzenie na jed-
nego pracującego. Podobnie jak w przypadku zwolnień le-
karskich oraz absencji krótkoterminowej, największa część 
tego kosztu, prawie 60%, związana jest z seropozytyw-
nym reumatoidalnym zapaleniem stawów, natomiast ar-
tropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit stanowią 
najmniejszą część kosztów całkowitych równą prawie 8% 
(Tabela 13).

Zakładając, podobnie jak w przypadku absencji krót-
koterminowej, że każdy chory w Polsce dostał przynaj-
mniej jedno zwolnienie lekarskie z powodu swojej choro-
by, można uwzględnić te wartości przy szacowaniu kosztu 
utraconej produktywności z powodu absencji długotermi-
nowej na jednego pacjenta. Ze względu na niewielką liczbę 

Tabela 12. Koszty utraconej produktywności – wartości na orzeczenie – absencja krótkoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 15 681 37 764 11 548 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 14 610 35 185 10 759 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 15 292 36 827 11 262 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 14 566 35 079 10 27 

Tabela 13. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – absencja długoterminowa – orzeczenia terminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 13 359 480 32 173 124 9 838 346 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 6 280 422 15 124 899 4 625 102 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 46 634 847 112 308 918 34 343 386 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 13 732 062 33 070 399 10 112 727 

Tabela 14. Koszty utraconej produktywności – wartości na pacjenta – absencja długoterminowa – orzeczenia terminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 3817 9192 2811 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 3305 7960 2434 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 5299 12 762 3903 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 1934 4658 1424 
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orzeczeń w porównaniu do liczby pacjentów należy wyka-
zywać się dalece idącą ostrożnością w przypadku interpre-
tacji i wykorzystania tych wartości. Przy tak poczynionych 
założeniach można stwierdzić, iż największy koszt generu-
je pacjent z seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem 
stawów; koszt wynosi 5,3 tysiąca PLN, 12,8 tysiąca PLN lub 
3,9 tysiąca PLN, gdy szacowanie odbywa się z wykorzysta-
niem odpowiednio produktu krajowego brutto per capita, 
wartości dodanej brutto na jednego pracującego lub wy-
nagrodzeń na jednego pracującego. Najmniejszy koszt ge-
neruje pacjent cierpiący na inne reumatoidalne zapalenia 
stawów; koszt ten to 1,9 tysiąca PLN, 4,7 tysiąca PLN lub 
1,4 tysiąca PLN, gdy szacowanie odbywa się z wykorzysta-
niem odpowiednio produktu krajowego brutto per capita, 
wartości dodanej brutto na jednego pracującego lub wy-
nagrodzeń na jednego pracującego (Tabela 14). 

Uwzględniając liczbę orzeczeń zamiast liczby pa-
cjentów, można stwierdzić, że największy koszt gene-
ruje orzeczenie wystawione dla pacjenta cierpiącego na 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; koszt ten 
wynosi 102 tysiące PLN, gdy szacowanie odbywa się z wy-
korzystaniem produktu krajowego brutto per capita, 246 
tysięcy PLN lub 75 tysięcy PLN, gdy zastosuje się metodykę 
uwzględniającą wartość dodaną brutto lub wynagrodze-
nie na jednego pracującego. Najmniejszy koszt wynosi 92 
tysiące PLN, gdy zastosuje się metodykę uwzględniającą 
produkt krajowy brutto per capita, 222 tysiące PLN, gdy 

szacowanie odbywa się z wykorzystaniem wartości doda-
nej brutto na jednego pracującego, oraz 68 tysięcy PLN, 
gdy szacowanie odbywa się z wykorzystaniem wynagro-
dzeń na jednego pracującego, i jest obserwowany wśród 
pacjentów cierpiących na inne reumatoidalne zapalenia 
stawów. Wartości te są zbliżone dla tych obserwowanych 
u pacjentów dotkniętych artropatiami towarzyszącymi 
łuszczycy oraz chorobom jelit (Tabela 15).

Długoterminowa niezdolność to pracy – renty 
bezterminowe
Absencja długoterminowa związana z orzeczeniami o cał-
kowitej niezdolności do pracy wydawanymi na potrzeby 
rentowe na czas nieokreślony (renty bezterminowe) ge-
neruje koszty na poziomie prawie 102 mln PLN, gdy jako 
miernik makroekonomiczny wykorzysta się produkt krajo-
wy brutto per capita, ponad 245 mln PLN, gdy wykorzysta 
się wartość dodaną brutto na jednego pracującego, oraz 
ponad 75 mln PLN, gdy wykorzysta się wynagrodzenie na 
jednego pracującego. Największa część tego kosztu (po-
nad 58%) związana jest z seropozytywnym reumatoidal-
nym zapaleniem stawów, natomiast najmniejsza (ponad 
3%) – z artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i choro-
bom stawów (Tabela 16).

Zakładając, podobnie jak w przypadku absencji krót-
koterminowej, że każdy chory w Polsce dostał przynaj-
mniej jedno zwolnienie lekarskie z powodu swojej choro-

Tabela 15. Koszty utraconej produktywności – wartości w przeliczeniu na orzeczenie – absencja długoterminowa

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 101 981 245 596 75 102 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 92 359 222 425 68 016 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 95 759 230 614 70 520 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 92 161 221 949 6771 

Tabela 16. Koszty utraconej produktywności – wartości całkowite – absencja długoterminowa – orzeczenia bezterminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 21 088 141 50 785 764 15 529 978 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 3 514 690 8 464 294 2 588 330 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 59 749 733 143 892 997 44 001 606 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 17 573 451 42 321 470 12 941 649 
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by, można uwzględnić te wartości przy szacowaniu kosztu 
utraconej produktywności z powodu absencji długoter-
minowej na jednego pacjenta. Ze względu na niewielką 
liczbę orzeczeń w porównaniu do liczby pacjentów należy 
wykazywać się dalece idącą ostrożnością w przypadku 
interpretacji i wykorzystania tych wartości. Przy tak po-
czynionych założeniach można stwierdzić, iż największy 
koszt generuje pacjent z seropozytywnym reumatoidal-
nym zapaleniem stawów; koszt ten wynosi 6,8 tysiąca 
PLN, gdy jako miernik makroekonomiczny wykorzysta się 
produkt krajowy brutto per capita, 16,3 tysiąca PLN lub 5 
tysięcy PLN, gdy jako miernik makroekonomiczny wyko-
rzysta się odpowiednio wartość dodaną brutto na jednego 
pracującego lub wynagrodzenie na jednego pracującego. 
Najmniejszy koszt generuje z kolei przeciętny pacjent cier-
piący na artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom 
jelit (Tabela 17). 

Uwzględniając liczbę orzeczeń zamiast liczby pacjen-
tów, przy założeniu, że każdy pacjent zaczyna otrzymywać 
rentę w wieku średnim, koszty utraconej produktywności 
dla każdej choroby wyniosą 1,1 mln PLN, 2,8 mln PLN, 0,9 
mln PLN, gdy wykorzysta się metodologię opartą odpo-
wiednio na produkcie krajowym brutto per capita, war-
tości dodanej brutto na pracującego oraz wynagrodzeniu 
pracującego (Tabela 18). 

Podsumowanie
Całkowity koszt wszystkich rozważanych autoimmunolo-
gicznych schorzeń stawów wyniósł ponad 280 mln PLN, 
ponad 676 mln PLN oraz prawie 207 mln PLN, gdy jako 
miernik makroekonomiczny wykorzysta się odpowiednio 
produkt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brut-

to na jednego pracującego lub wynagrodzenie na jednego 
pracującego. Największą część stanowiły koszty związane 
z seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, 
natomiast najmniejsza część związana była z artropatiami 
towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit, co jest bezpo-
średnią konsekwencją znacznie mniejszej liczby pacjentów 
z tymi schorzeniami oraz różnic w strukturze kosztów po-
szczególnych schorzeń (Rycina 2).

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa generuje 
łączne koszty utraconej produktywności równe prawie 49 
mln PLN, ponad 117 mln PLN oraz prawie 36 mln PLN, gdy 
zastosuje się metodykę uwzględniającą odpowiednio pro-
dukt krajowy brutto per capita, wartość dodaną brutto na 
jednego pracującego lub wynagrodzenie na jednego pra-
cującego, przy czym największa grupa kosztów związana 
jest z rentami bezterminowymi, natomiast najmniejsza – 
z absencją krótkoterminową (Rycina 3).

Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 
w 2012 roku wygenerowały łącznie ponad 19 mln PLN, 
prawie 47 mln PLN lub ponad 14 mln PLN, gdy zastosuje się 
metodykę uwzględniającą odpowiednio produkt krajowy 
brutto per capita, wartość dodaną brutto na jednego pra-
cującego lub wynagrodzenia na jednego pracującego, przy 
czym największa grupa kosztów związana jest ze zwolnie-
niami lekarskimi, natomiast najmniejsza – z absencją krót-
koterminową (Rycina 4).

Koszty pośrednie dla seropozytywnego reumatoidal-
nego zapalenia stawów związane z produktywnością 
utraconą w związku z czterema rozpatrywanymi aspekta-
mi dotyczącymi absencji chorobowej wyniosły ponad 154 
mln PLN, gdy do estymacji kosztu wykorzysta się produkt 
krajowy brutto per capita, ponad 371 mln PLN, gdy wyko-

Tabela 17. Koszty utraconej produktywności – wartości na pacjenta – absencja długoterminowa – orzeczenia bezterminowe

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 6025 14 510 4437 

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy  
i chorobom jelit 1850 4455 1362 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 6790 16 351 5000 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 2475 5961 1823 

Tabela 18. Koszty utraconej produktywności dla każdej choroby – wartości na orzeczenie – absencja długoterminowa – orzeczenia bezter-
minowe

PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)
1 171 563 2 821 431 862 777 
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rzysta się wartość dodaną brutto na jednego pracującego, 
oraz prawie 114 mln PLN, gdy wykorzysta się wynagro-
dzenie na jednego pracującego. Największym składnikiem 
tego kosztu są te wygenerowane przez absencję długoter-
minową związaną z rentami na czas nieokreślony, nato-
miast najmniejszą składową były koszty związane z ab-
sencją krótkoterminową (Rycina 5).

Inne reumatoidalne zapalenia stawów wygenerowały 
koszty pośrednie równe prawie 59 mln PLN, gdy zastosuje 
się metodykę uwzględniającą produkt krajowy brutto per 
capita, prawie 141 mln PLN lub ponad 43 mln PLN, gdy 

zastosuje się metodykę uwzględniającą wartość doda-
ną brutto na jednego pracującego lub wynagrodzenie na 
jednego pracującego. Największa składowa tych kosztów 
została wygenerowana przez zwolnienia lekarskie, podob-
nie jak w przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy 
i chorobom jelit, natomiast najmniejszy udział w ramach 
tych kosztów został wygenerowany przez absencję krót-
koterminową, podobnie jak w przypadku pozostałych roz-
ważanych jednostek chorobowych (Rycina 6).

Po uwzględnieniu liczby pacjentów zarejestrowanych 
w KSI ZUS z daną jednostką chorobową można stwierdzić, 
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że największy koszt utraconej produktywności (wygene-
rowany przez wszystkie rozpatrywane zjawiska nieobec-
ności w pracy) związany jest z seropozytywnym reuma-
toidalnym zapaleniem stawów, natomiast najmniejszy 
– z innymi reumatoidalnymi zapaleniami stawów. 

 
Dyskusja i wnioski
Na podstawie przeprowadzonego badania wykazano, 
iż największe koszty pośrednie (biorąc pod uwagę kon-
sekwencje finansowe dla ZUS) zostały wygenerowane 
w przypadku pacjentów cierpiących na seropozytywne 

reumatoidalne zapalenie stawów, natomiast najmniejsze 
– przez chorych cierpiących z powodu artropatii towarzy-
szących łuszczycy i chorobom jelit; jest to związane przede 
wszystkim z liczebnością omawianych populacji pacjen-
tów. Z kolei w przypadku szacowania kosztów w przelicze-
niu na jednego pacjenta stwierdzono, że największy koszt 
związany jest z seropozytywnym reumatoidalnym zapale-
niem stawów, a najmniejszy – z innymi reumatoidalnymi 
zapaleniami stawów. Jest to spowodowane faktem, że 
w przypadku seropozytywnego reumatoidalnego zapale-
nia stawów głównym składnikiem kosztów pośrednich są 

Rycina 4. Struktura kosztów utraconej produktywności – artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit

Rycina 5. Struktura kosztów utraconej produktywności – seropozytywne reumatoidalne zapalenie stawów

 

Rysunek 4. Struktura kosztów utraconej produktywności – artropatie towarzyszące 

łuszczycy i chorobom jelit. 
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Rysunek 5. Struktura kosztów utraconej produktywności – sero-dodatnie reumatoidalne 

zapalenie stawów. 
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koszty związane z długoterminową absencją pod postacią 
rent bezterminowych, co oznacza, że w pracy pacjenci z tej 
właśnie grupy relatywnie najczęściej są uznawani przez 
orzeczników ZUS za osoby niezdolne do wykonywania 
pracy już do końca życia zawodowego. Z kolei w przypad-
ku innych reumatoidalnych zapaleń stawów największy 
odsetek stanowiły koszty wygenerowane przez zwolnie-
nia lekarskie – czyli najkrótszą, ale i najczęściej stosowaną 
formę absencji chorobowej. 

Struktura kosztów jest zróżnicowana przy porówna-
niu poszczególnych chorób, jednakże jednym elementem 
wspólnym jest fakt, iż absencja krótkoterminowa wygene-
rowała koszty, które w przypadku wszystkich rozważanych 
chorób stanowiły najmniejszą część kosztów całkowitych.

W opracowaniu uwzględniono chorych z daną jed-
nostką chorobową, którzy zostali zarejestrowani w Kom-
pleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych – czyli otrzymali przynajmniej jedno 

z rozpatrywanych świadczeń. Podejście to jest uzasad-
nione faktem, iż koszty pośrednie generują pacjenci pra-
cujący dotknięci przez jakąś formę absencji chorobowej. 
Jednocześnie pacjenci niezarejestrowani w ZUS nie gene-
rowali kosztów pośrednich związanych z rozpatrywanymi 
formami absencji chorobowej (możliwe jest, że generowali 
koszty związane z prezentyzmem).

Problem badawczy analizowany w ramach niniejszego 
opracowana ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego 
w warunkach polskich, co związane jest zarówno z aspek-
tami społecznymi, jak i konsekwencjami finansowymi 
omawianych schorzeń. W podobnym wymiarze traktuje 
się artropatie zapalne na świecie, o czym świadczą wyniki 
przeglądu literatury światowej, dotyczącej tego tematu. 
W celu odnalezienia podobnych opracowań, tj. publikacji 
zawierających dane na temat kosztów pośrednich w roz-
ważanych chorobach, przeprowadzono przegląd bazy 
MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Dla 

 

Rysunek 6. Struktura kosztów utraconej produktywności – inne reumatoidalne zapalenia 

stawów. 
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Tabela 19. Koszty utraconej produktywności – wartości na pacjenta – wszystkie choroby

Kod Jednostka chorobowa PKB (w PLN) WDB (w PLN) Wynagrodzenia (w PLN)

M45 zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa 13 883 33 434 10 224

M07 artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit 10 223 24 619 7528 

M05 seropozytywne reumatoidalne 
zapalenie stawów 17 520 42 193 12 902 

M06 inne reumatoidalne zapalenia 
stawów 8242 19 848 6069 
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każdej z rozważanych chorób zdefiniowano osobną stra-
tegię wyszukiwania. Populację określono z wykorzysta-
niem MeSH terms (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 
Uwzględniono wszystkie interwencje oraz komparatory 
wykorzystane w rozważanych opracowaniach. Typ ba-
dania określono z wykorzystaniem kwerendy (“indirect 
costs” OR “cost of illness” OR “cost-of-illness” OR “produc-
tivity costs” OR “human capital” OR “friction cost”) w celu 
zidentyfikowania wszystkich doniesień na temat kosztów 
pośrednich. Rozważono opracowania najbardziej aktual-
ne, opublikowane po roku 2012, w tym celu wykorzystano 
dodatkowe ograniczenie (2012:2015 [dp]). Uwzględnio-
no jedynie opracowania dostępne w języku polskim oraz 
angielskim, jednakże nie zastosowano żadnych kwerend 
ograniczających. 

W przypadku zesztywniającego zapalenia stawów krę-
gosłupa zidentyfikowano sześć publikacji, z czego jedna 
dotyczy przeprowadzonego przeglądu systematycznego.

Rafia i wsp. [16] przedstawili koszty pośrednie zesztyw-
niającego zapalenia stawów kręgosłupa na podstawie pró-
by 612 pacjentów z Anglii. Estymacja kosztów została doko-
nana metodą kapitału ludzkiego. Uwzględnione składowe 
kosztów to zwolnienia lekarskie, wcześniejsze przejście 
na emeryturę oraz bezrobocie wywołane przez chorobę. 
Dodatkowo uwzględnione zostało obniżenie jakości pracy, 
czyli tzw. prezentyzm, osoby dotkniętej zesztywniającym 
zapaleniem stawów kręgosłupa. Całkowite 3-miesięczne 
raportowane koszty pośrednie wyniosły 2341,92 GBP 
w cenach z roku 2008. Koszty były szacowane z wyko-
rzystaniem rocznego przychodu raportowanego przez sa-
mych pacjentów z analizowanej próby, a w przypadku gdy 
takie dane nie zostały udostępnione, została użyta wartość 
średnia dla populacji generalnej. Husain i wsp. [19] przed-
stawili koszty utraconej produktywności na podstawie pró-
by 419 pacjentów w Zjednoczonym Królestwie cierpiących 
na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Abstrakt 
konferencyjny nie zawierał dokładnych informacji o skła-
dowych generujących utratę produktywności, wiadomo 
jednak, że dotyczyły one absentyzmu oraz prezentyzmu 
łącznie. Koszty szacowane były metodą kapitału ludzkiego 
i wyniosły 2012 GBP rocznie na pacjenta. 

Odnaleziono dwa opracowania dotyczące Republiki 
Czeskiej. Petříková i wsp. [18] zaprezentowali koszty utra-
conej produktywności wśród pacjentów z zesztywniają-
cym zapaleniem stawów kręgosłupa zebranych w dwóch 
badaniach BEDA I oraz BEDA II z lat 2005 oraz 2008. Koszty 
zostały wygenerowane przez zwolnienia lekarskie, wcze-
śniejsze przejście na emeryturę oraz redukcję czasu pracy. 
Koszty pośrednie wyniosły 2970 EUR w badaniu BEDA I 
oraz 3218 EUR w badaniu BEDA II. Koszty zostały oszaco-

wane z wykorzystaniem metody kosztów frykcyjnych oraz 
średniego przychodu w Republice Czeskiej w 2008 roku. 
Kruntoradova i wsp. [20] przedstawiają koszty utraconej 
produktywności szacowanej metodą kosztów frykcyjnych 
wynoszące 1809 EUR rocznie na pacjenta cierpiącego na 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Koszty zo-
stały wygenerowane podobnie jak w przypadku Husain 
i wsp. [19] przez absentyzm oraz prezentyzm w grupie 
analizowanych pacjentów. 

Kvamme i wsp. [17] przedstawili koszty pośrednie na 
podstawie próby chorych na zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa 49 pacjentów leczonych lekami syn-
tetycznymi oraz 137 pacjentów leczonych lekami biolo-
gicznymi. Dane dotyczą Norwegii i zostały przedstawione 
w euro w cenach za 2008 rok. Całkowite 2-letnie koszty 
na pacjenta wyniosły 55 788 EUR w przypadku leków 
syntetycznych oraz 66 907 EUR w przypadku leków biolo-
gicznych mierzone metodą kapitału ludzkiego oraz 15 372 
EUR w przypadku pacjentów leczonych lekami syntetycz-
nymi i 16 371 EUR w przypadku pacjentów leczonych leka-
mi biologicznymi mierzone metodą kosztów frykcyjnych. 
Koszty utraconej produktywności zostały wygenerowane 
przez takie zjawiska jak zwolnienia lekarskie, wcześniejsze 
przejście na emeryturę, redukcję czasu pracy oraz całko-
witą niezdolność do pracy. Do szacowania kosztów wyko-
rzystano metodologię opartą na rocznym przychodzie na 
osobę równym 50 245 EUR w cenach z 2008 roku. Kvamme 
i wsp. przedstawili również koszty utraconej produktyw-
ności związane z łuszczycowym zapaleniem stawów oraz 
seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Odnaleziono tylko jeden przegląd systematyczny do-
tyczący kosztów pośrednich zesztywniającego zapalenia 
stawów kręgosłupa [21]. Przegląd został przeprowadzony 
na podstawie zasobów bazy danych MEDLINE i uwzględ-
niał koszty bezpośrednie, pośrednie oraz jakość życia 
pacjentów. Uwzględniono prace napisane w języku an-
gielskim i opublikowane pomiędzy rokiem 2007 a 2012. 
Odnaleziono piętnaście publikacji uwzględniających dane 
z całego świata [16]. Autorzy nie przeprowadzili metaana-
lizy danych. 

Odnośnie łuszczycowego zapalenia stawów, podob-
nie jak w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa, przeprowadzony został przegląd medycznych 
baz danych w celu odnalezienia innych źródeł danych na 
temat kosztów pośrednich w krajach europejskich; brano 
pod uwagę prace opublikowane w języku angielskim po 
roku 2012. Odnaleziono dwa takie doniesienia naukowe, 
w tym jedno wspomniane już wcześniej przy okazji oma-
wiania prac na temat zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa [17] oraz jeden przegląd systematyczny [22].
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Kvamme i wsp. [17] oszacowali koszty utraconej pro-
duktywności na podstawie 374-osobowej próby pacjentów 
cierpiących na łuszczycowe zapalenie stawów. Dwuletnie 
koszty pośrednie oszacowane metodą kapitału ludzkiego 
wyniosły 58 215 EUR wśród pacjentów leczonych lekami 
syntetycznymi i 74 009 EUR wśród pacjentów leczonych 
lekami biologicznymi oraz oszacowane metodą kosztów 
frykcyjnych wyniosły 14 209 EUR wśród pacjentów leczo-
nych lekami syntetycznymi i 17 948 EUR wśród pacjentów 
leczonych lekami biologicznymi. Dane dotyczą Norwegii 
i zostały przedstawione w euro w cenach za 2008 rok. 
Koszty utraconej produktywności zostały wygenerowane 
przez takie zjawiska jak zwolnienia lekarskie, wcześniejsze 
przejście na emeryturę, redukcję czasu pracy oraz całkowi-
tą niezdolność do pracy. Jako charakterystykę makroeko-
nomiczną uwzględniono roczny przychód na osobę równy 
50 245 EUR w cenach z 2008 roku. 

Cortesi i wsp. [22] przeprowadzili przegląd systema-
tyczny bazy MEDLINE w celu odnalezienia doniesień na 
temat kosztów związanych z leczeniem łuszczycowego 
zapalenia stawów. Zidentyfikowanych zostało dziewięt-
naście doniesień naukowych opublikowanych pomiędzy 
rokiem 2009 a rokiem 2012. Autorzy nie przeprowadzili 
metaanalizy.

Największa liczba zidentyfikowanych badań dotyczy-
ła kosztów pośrednich reumatoidalnego zapalenia sta-
wów. Do przeglądu zastosowano identyczne kryteria jak 
w przypadku zesztywniającego zapalenia stawów kręgo-
słupa oraz łuszczycowego zapalenia stawów – praca do-
tycząca kosztów pośrednich dla krajów europejskich, na-
pisana w języku angielskim, opublikowana po roku 2012. 
Zidentyfikowano siedem opracowań, w tym wspomniane 
wcześniej opracowanie Kvamme i wsp. [17].

Kvamme i wsp. [17] oszacowali koszty utraconej pro-
duktywności na podstawie 1152-osobowej próby pacjen-
tów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów. 
Dwuletnie koszty pośrednie oszacowane metodą kapitału 
ludzkiego wyniosły 57 564 EUR wśród pacjentów leczo-
nych lekami syntetycznymi i 82 754 EUR wśród pacjentów 
leczonych lekami biologicznymi oraz oszacowane metodą 
kosztów frykcyjnych wyniosły 13 881 EUR wśród pacjen-
tów leczonych lekami syntetycznymi i 18 807 EUR wśród 
pacjentów leczonych lekami biologicznymi. Dane dotyczą 
Norwegii i zostały przedstawione w euro w cenach za 
2008 rok. Koszty utraconej produktywności zostały wy-
generowane przez takie zjawiska jak zwolnienia lekarskie, 
wcześniejsze przejście na emeryturę, redukcję czasu pracy 
oraz całkowitą niezdolność do pracy. Jako charakterysty-
kę makroekonomiczną uwzględniono roczny przychód na 
osobę równy 50 245 EUR w cenach z 2008 roku. 

Braakman-Jansen i wsp. [23] przeprowadzili ocenę 
kosztów pośrednich na podstawie 62-osobowej próby 
pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Danii. 
Tygodniowe koszty utraconej produktywności wahały się 
od 116 EUR do 120 EUR dla absentyzmu oraz od 79 EUR do 
318 EUR dla prezentyzmu w zależności od kwestionariusza 
wybranego do zbierania danych. Do szacowania kosztów 
wykorzystano metodę kapitału ludzkiego oraz koszt jed-
nej godziny pracy równy 37,69 EUR w cenach z roku 2008. 
Hallert i wsp. [25] przedstawiają koszty pośrednie równe 
10 284 EUR w pierwszym roku oraz 13 874 EUR w roku 
szóstym leczenia. Koszty pośrednie zostały wygenerowa-
ne tylko przez zwolnienia lekarskie. Autorzy dołączyli do 
kosztów pośrednich wartość zasiłku otrzymywanego przez 
niepracujące osoby, co nie jest zasadne z punktu widzenia 
szacowania kosztów utraconej produktywności. Do szaco-
wania wysokości kosztów wykorzystano metodę kapitału 
ludzkiego i przedstawiono w cenach z 2012 roku. Dane zo-
stały zebrane na próbie 239 pacjentów cierpiących na reu-
matoidalne zapalenie stawów w Szwecji. Z kolei w opraco-
waniu Kalkan i wsp. [27] przedstawiono całkowite koszty 
reumatoidalnego zapalenia stawów w Szwecji równe 454 
mln EUR w roku 1990 oraz 600 mln EUR w roku 2010 
w cenach z roku 2010. Udział kosztów pośrednich zmalał 
w tym czasie z 75% w roku 1990 do 58% w roku 2010. 
Koszty pośrednie zostały wygenerowane przez zwolnienia 
lekarskie oraz niezdolność do pracy i oszacowane metodą 
kapitału ludzkiego. 

Huscher i wsp. [26] przedstawili wzrost kosztów po-
średnich reumatoidalnego zapalenia stawów w Niemczach 
w latach od 2002 do 2011. Całkowite koszty zmieniły się od 
15 523 EUR w roku 2002 do 17 960 EUR w roku 2011 liczone 
metodą kapitału ludzkiego oraz od 8302 w roku 2002 do 
11 283 w roku 2011 liczone metodą kosztów frykcyjnych. 
Koszty zostały wygenerowane przez całkowitą niezdol-
ność do pracy oraz zwolnienia lekarskie. Do szacowania 
kosztów wykorzystano dzienny przychód brutto równy od 
95 EUR do 99 EUR. 

Miranda i wsp. [28] raportują koszty pośrednie reu-
matoidalnego zapalenia stawów w Portugalii. Szacowane 
metodą kapitału ludzkiego na podstawie płacy minimalnej 
wyniosły 452 EUR rocznie na pacjenta, co stanowi 13% cał-
kowitych kosztów leczenia. Koszty zostały przedstawione 
w cenach z roku 2010. Dane pochodzą z 353-osobowej 
próby. Na koszty pośrednie składają się koszty zwolnień 
lekarskich oraz niezdolności do pracy.

Cardarelli [24] przedstawił koszty bezpośrednie oraz 
koszty pośrednie związane z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów. Na podstawie wcześniejszych badań określono, 
że koszty pośrednie wahają się od 1 500 USD do 22 000 
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USD rocznie na pacjenta w zależności od kosztów składo-
wych oraz metody ich szacowania.

W ramach przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfi-
kowano opracowań pozwalających na określenie kosztów 
pośrednich w jednostce chorobowej określanej jako inne 
reumatoidalne zapalenia stawów. Nie zidentyfikowano 
również opracowań dotyczących kosztów pośrednich 
związanych z artropatiami towarzyszącymi chorobom jelit. 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje na to, iż zjawi-
sko absencji chorobowej jest w miarę równomiernie rozpo-
wszechnione w różnych krajach Unii Europejskiej. Dalsze, 
dokładniejsze porównania nie są niestety możliwe z po-
wodu braku jednolitej metodologii oraz ścisłych definicji, 
które wykorzystuje się w estymacji kosztów pośrednich.

Porównanie kosztów pośrednich pomiędzy różnymi 
opracowaniami może być bardzie trudne, a w przypadku 
gdy opracowania dotyczą różnych krajów, może być wręcz 
niemożliwe. Powodów takiej sytuacji jest kilka, koszty po-
średnie mogą być szacowane przy wykorzystaniu dwóch 
różnych podejść: podejścia kapitału ludzkiego (jak w tym 
opracowaniu) oraz podejścia kosztów frykcyjnych. Koszty 
estymowane przy użyciu tych dwóch metod nie mogą być 
do siebie porównywane. Dodatkowej trudności nastręcza 
możliwość wykorzystania różnych mierników makroeko-
nomicznych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano trzy 
podstawowe, tj. produkt krajowy brutto, wartość dodaną 
brutto oraz wynagrodzenia. W odnalezionych publika-
cjach spotyka się też inne metody, jak wykorzystanie płacy 
minimalnej oraz płacy średniej. Jak pokazano w niniejszym 
opracowaniu, koszty szacowane przy użyciu różnych mier-
ników mogą mieć bardzo różne wartości, od 207 mln PLN 
dla wynagrodzeń do 676 mln PLN dla WDB w przypadku 
całkowitych kosztów schorzeń rozpatrywanych w niniej-
szym opracowaniu. Wartość dodana brutto jest głównym 
składnikiem produktu krajowego brutto, przy czym najczę-
ściej przedstawia się ją jako wartość na jednego pracujące-
go z pominięciem osób biernych zawodowo, których jest 
znacznie mniej niż wszystkich osób w danym kraju. Fakt, iż 
wielkość wartości dodanej związana jest z produkcją, a ta 
z liczbą osób aktywnych zawodowo, potwierdza popraw-
ność tego założenia. Również wynagrodzenia przedstawia 
się w przeliczeniu na jednego pracującego, co spowodowa-
ne jest podejściem takim samym jak w przypadku wartości 
dodanej brutto. W związku z tym koszty pośrednie esty-
mowane z użyciem wartości dodanej brutto będą większe 
od koszów estymowanych z użyciem produktu krajowego 
brutto, gdyż ten ostatni przedstawiany jest per capita, czyli 
na jedną osobę w kraju, z uwzględnieniem osób biernych 
zawodowo. Co więcej, w zależności od stopnia rozwoju 
danego kraju mierniki makroekonomiczne charakteryzują-

ce jego gospodarkę mogą się znacznie różnić. Powszechnie 
wiadomo, że produkt krajowy brutto per capita jest miarą 
rozwoju danego kraju, przy czym jest wyższy dla krajów 
rozwiniętych, a co za tym idzie – koszty utraconej produk-
tywności w krajach wysoko rozwiniętych będą znacznie 
wyższe niż w krajach słabiej rozwiniętych, mimo podob-
nej skali zjawiska absencji chorobowej. Zgodnie z danymi 
banku światowego PKB per capita w 2012 roku w Polsce 
wyniosło 12 721 USD, natomiast w Danii wyniosło 56 364,2 
USD oraz na Ukrainie 3873,5 USD [15]. Dodatkowy pro-
blem, który pojawia się przy próbie porównania kosztów 
raportowanych przez różnych badaczy, jest związany 
z różnymi zjawiskami generującymi te koszty (zwolnienia 
lekarskie, wcześniejsza emerytura, renta itp.). Większość 
opracowań uwzględnia zwolnienia lekarskie oraz okres 
pobierania renty, dodatkowo można uwzględnić chwilowe 
okresy bezrobocia, które wynikają np. ze zmiany pracy na 
mniej obciążającą fizycznie, co może być szczególnie ob-
serwowane w przypadku chorób stawów, jednak zagad-
nienie zmiany wykonywanego zawodu oraz ewentualnego 
przekwalifikowania zawodowego osoby chorej jest zjawi-
skiem bardzo rzadko badanym. Uwzględnienie wcześniej-
szego opuszczenia rynku pracy może być związane z róż-
nymi zjawiskami, jak śmierć lub wcześniejsze przejście na 
emeryturę. Często spotykany jest problem włączania do 
kosztów pośrednich wartości samych rent czy zasiłków, 
co jest oczywistym błędem, nie są one bowiem kosztami 
w sensie makroekonomicznym, a płatnościami transfero-
wymi mającymi na celu redystrybucję. 

Biorąc pod uwagę wyniki niniejszego opracowania oraz 
przeprowadzonego przeglądu systematycznego, można 
stwierdzić, że zjawisko kosztów pośrednich pozwala na 
poznanie prawdziwych kosztów choroby, co jest niezmier-
nie ważne dla pacjentów oraz dla zdrowia publicznego, 
szczególnie że koszty te są znaczne, sięgają nawet kilkuset 
milionów złotych.
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StreSzczenie
można powiedzieć, że rehabilitacja medyczna jest dziedziną, która rozwinęła się dopiero po ii wojnie światowej, jednak jej historia jest bardzo długa. metody i zasady, 
które są obecnie stosowane w leczeniu usprawniającym, mają wiekowe tradycje. obecnie rehabilitacja w swojej formie organizacyjnej stanowi nowy kierunek działania 
w ochronie zdrowia oraz utrzymywania człowieka w jak najlepszej sprawności fizycznej.

Słowa kluczowe: historia rehabilitacji, polska rehabilitacja, początki kompleksowej rehabilitacji medycznej.

aBStract
you could say that medical rehabilitation is a field that developed after World War ii, but its history is very long. methods and rules , which are currently used in the tre-
atment of streamlining have a tradition of age. currently rehabilitation in its organizational form is a new course of action in health and maintain human in the best phy-
sical fitness.

Keywords: history rehabilitation, Polish rehabilitation, the beginnings of comprehensive medical rehabilitation.

Wstęp
Rehabilitacja jest pojęciem bardzo szerokim, rozumianym 
jako proces złożony, który obejmuje działania lecznicze, 
społeczne i zawodowe. Jej podstawową składową jest 
rehabilitacja medyczna, która rozwinęła się na szeroką 
skalę w Polsce i na świecie dopiero po II wojnie światowej. 
Zanim jednak rehabilitacja stała się integralną częścią le-
czenia, musiała przejść wiele przeobrażeń. Samo pojęcie 
„rehabilitacja” pojawiło się dopiero w XX wieku, jednak 
już w czasach starożytnych ludzkość świadomie stosowa-
ła bodźce fizykalne (światło, ciepłą wodę, masaż, ćwicze-
nia fizyczne) w celach usprawniania oraz celach profilak-
tycznych [1].

W swojej misji zarówno leczenia, jak i usprawniania 
rehabilitacja współpracuje z wieloma dziedzinami po-
krewnymi. W zespole rehabilitacyjnym pracuje zgodnie 
wielu specjalistów (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, 
psycholog, logopeda, pracownik socjalny). Współczesna 
rehabilitacja jest dyscypliną wieloprofilową, która obej-
muje swoją opieką bardzo dużą grupę pacjentów z wie-
loma jednostkami chorobowymi. Stawia to przed polską 
rehabilitacją niezwykle trudne zadania [2, 3]. 

Początki rehabilitacji na świecie w odległych 
czasach 
Życie człowieka pierwotnego było niezwykle surowe, 
a walka o przetrwanie stanowiła podstawę istnienia. 
W tamtym czasie liczyli się tylko silni i szybcy. Osoby cho-
re i słabe były ciężarem dla całej grupy i bardzo często 
zdarzało się, że pozbywano się ich, nie zważając na ich 
los. Wyjątki stanowili przywódcy plemion szanowani za 
zasługi, które poczynili dla swojego ludu. Należy też za-
uważyć, że w tej prymitywnej epoce stosowano, na po-
dobieństwo dzisiejszej szyny, dwa kawałki drewna, które 
przymocowane do zranionej kończyny przynosiły ulgę. 
Mniej więcej w tym samym czasie wprowadzono posłu-
giwanie się kulami. Fakt ten odzwierciedla rzeźba pocho-
dząca z egipskiego grobowca [4]. 

W kulturze japońskiej i chińskiej wszelkiego rodzaju 
ruch znany był jako element wpływający na prawidłowy 
rozwój człowieka. Do dzisiaj znane są różne ćwiczenia 
ruchowe wykonywane grupowo i publicznie na świeżym 
powietrzu. Wielki uczony i filozof Tokuhon Nagata pro-
wadził badania nad wpływem ruchu i ćwiczeń na zdrowie 
i siłę człowieka. Chiński cesarz urządzał zawody zdrowot-
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ne, w skład których wchodziły ćwiczenia kształtujące tę-
żyznę fizyczną i dużo ćwiczeń oddechowych. W starożyt-
nym Rzymie również zajmowano się leczeniem ruchem, 
a wiadomości na ten temat zostały przejęte od Greków 
[5].

Wszystkie informacje wskazują, że leczenie uspraw-
niające już w czasach starożytnych zajmowało czołowe 
miejsce w medycynie jako najbardziej fizjologiczny śro-
dek profilaktyczny i terapeutyczny. Należy wspomnieć, 
że w czasach starożytnych pojawiły się nie tylko pierw-
sze przykłady kinezyterapii, ale również zabiegi z zakre-
su fizykoterapii i masażu będących najczęściej wynikiem 
przypadkowych spostrzeżeń. Nazwę „fizykoterapia”, wy-
wodzącą się od greckiego słowa physis („natura”, „przy-
roda”), oznaczającą zastosowanie metod przyrodniczych 
w leczeniu i rehabilitacji oraz profilaktyce, wprowadzono 
dużo później. W piśmiennictwie starożytnym zachowały 
się wzmianki o zabiegach oraz opisy zwyczajów rytual-
nych różnych religii [6].

W czasach średniowiecznych, w których potępiano 
kult ciała, a hołdowano umartwianiu się, nie rozwijano 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [6].

W tych czasach religia z medycyną pozostawały 
w ścisłym związku i wszelkie zniekształcenia ciała uwa-
żano za zesłaną za grzechy karę niebios. Był to „dopust 
Boży” i dlatego ówczesne społeczeństwo miało zapew-
niony spokój sumienia w stosunku do losów ludzi upo-
śledzonych fizycznie. Pomimo takiego stanowiska w imię 
chrześcijańskiej miłości bliźniego powstawało w tym cza-
sie wiele zakładów dla chorych, kalekich i starców, a sto-
warzyszenia religijne stawiały sobie jako jeden z celów 
niesienie pomocy osobom potrzebującym [7].

Ambroży Pare, który był cyrulikiem wojsk francu-
skich, swój zawód wykonywał z wielką odpowiedzialno-
ścią, na początku XVI wieku jako pierwszy zastosował 
podwiązanie krwiawiących naczyń krwionośnych przy 
amputacjach zamiast zalewania ran gorącym olejem. Po 
dokonaniu u chorego amputacji stosował rehabilitację, 
zaopatrywał go w drewnianą protezę, a do domu zwal-
niał go dopiero wtedy, gdy pacjent chodził w protezie. 
Pare, wykorzystując umiejętności innych zawodów, np. 
kowali, doprowadził do tego, że rzemieślnicy ci wytwo-
rzyli metalowe protezy i aparaty ortopedyczne. Wprowa-
dził też wiele innych urządzeń, jak metalowe gorsety dla 
osób z wadami kręgosłupa, sztuczne zęby, szyny unie-
ruchamiające kończyny i ułatwiające chodzenie, a także 
różnego rodzaju obuwie dla zniekształconych stóp. Pare 
był lekarzem społecznikiem, leczył zarówno biednych, jak 
i bogatych. Głównym celem jego działalności było przy-
wrócenie choremu zdrowia i czynnego funkcjonowania 

w życiu codziennym. Można bez przesady przyjąć, że ta 
wielokierunkowa działalność francuskiego chirurga była 
początkiem kompleksowej rehabilitacji [8]. 

Szczyt rozwoju leczenia usprawniającego przypada 
na okres międzywojenny, gdyż w tym czasie przybywa 
olbrzymia rzesza inwalidów wojennych. Światem też 
wstrząsają epidemie różnych chorób. W latach 30. XX 
wieku pojawiają się masowe zachorowania na chorobę 
Heinego-Medina, która w 1951 roku dociera również do 
Polski. Rozwijają się wówczas zaproponowane w tej cho-
robie przez pielęgniarkę i fizjoterapeutkę Elizabeth Kenny 
techniki leczenia i usprawniania polegające na kocowa-
niu, parafinowaniu, odpowiednich ćwiczeniach biernych 
połączonych z techniką wibracji i drgań. Okazało się, że 
rehabilitacja była jedynym lekiem dla ofiar epidemii, któ-
ry mógł usunąć kalectwo lub zmniejszyć jego rozmiar [9, 
10].

Twórcy rozwoju rehabilitacji w Polsce 
Na skalę masową rehabilitacja lecznicza rozwinęła się 
w Polsce po II wojnie światowej w związku z ogromny-
mi potrzebami społecznymi, które były skutkami przede 
wszystkim działań wojennych [11]. 

Na kształt nowej dyscypliny terapeutycznej największy 
wpływ miała działalność jej prekursorów, którzy inicjowali 
proces tworzenia korzystnych warunków prawnych i or-
ganizacyjnych oraz stwarzali warunki do kształcenia od-
powiedniej kadry. Jedną z takich osób był wybitny lekarz 
i uczony, prekursor chirurgii i pionier rehabilitacji polskiej 
Rafał Józef Czerwiakowski, często nazywany „polskim 
Pare” [12]. Czerwiakowski jako pierwszy w Polsce opisał 
bardzo szczegółowo instrumenty i przyrządy chirurgiczne, 
spośród których można wyróżnić aparaty ortopedyczne, 
protezy oraz przyrządy do leczenia złamań i zwichnięć. 
Zajmował się leczeniem zniekształceń i dysfunkcji narzą-
du ruchu. W swojej praktyce często spotykał się z różnymi 
kontuzjami, jak naderwane mięśnie, zwichnięcia, złama-
nia. Amputacje były dla niego ostatecznością, której nale-
żało unikać za wszelką cenę [12].

Znany poznański ortopeda prof. Wiktor Dega uwa-
żał, że rehabilitacja narządu ruchu w połączeniu z innymi 
specjalnościami medycznymi, tj. reumatologią, neurolo-
gią, neurochirurgią i oczywiście ortopedią, stanowi ze-
spół dyscyplin klinicznych wzajemnie się uzupełniających. 
Według koncepcji Degi rehabilitację powinno się wdrażać 
możliwie jak najszybciej, aby w połączeniu z rehabilitacją 
społeczną, zawodową, psychologiczną móc przywracać 
pacjentowi utracone funkcje ruchowe. Zainteresowanie 
prof. Degi rehabilitacją były w dużej mierze spowodowa-
ne jego osobistymi przeżyciami związanymi ze złamaniem 
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miednicy, jakiego doznał po upadku z konia, jak również 
z pracą w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu 
Poznańskiego, gdzie prowadził zajęcia z gimnastyki leczni-
czej. Wielokrotnie odbywał staże naukowe w wiodących 
ośrodkach europejskich, które umożliwiały mu zapoznanie 
się z aktualnymi tendencjami w światowej kinezyterapii 
[13].

Ogromne zasługi w dziedzinie rehabilitacji położył 
również prof. Marian Weiss, który był i jest uważany za 
współtwórcę polskiego modelu rehabilitacji. Tworząc, 
a następnie rozbudowując Stołeczne Centrum Rehabili-
tacji, Weiss był wierny czterem podstawowym zasadom 
polskiej szkoły rehabilitacji: kompleksowości, wczesności 
wdrożenia, powszechności i ciągłości procesu leczenia. Za 
najważniejszą uważał jednak kompleksowość. Stworzył 
nowoczesne jak na tamte czasy – lata 50., 60. i 70. XX 
w. – centrum rehabilitacji, które dysponowało bazą do 
rehabilitacji leczniczej (pełny zakres kinezyterapii, fizyko-
terapii, terapia zajęciowa) oraz zapleczem diagnostycz-
nym (pracownie analizy chodu, badania wydatku energe-
tycznego). Pracownie te dawały możliwość obiektywnej 
oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, jak również oceny 
wpływu stosowanej terapii na poprawę funkcji chorego. 
W ten sposób powstawała baza do prowadzenia badań 
naukowych [14, 15].

Podsumowanie
Współczesna rehabilitacja i fizjoterapia jest mającą boga-
tą historię i tradycję dyscypliną, która ciągle się zmienia 
i doskonali metody i środki, którymi się posługuje. Jej roz-
wój nierozerwalnie związany jest z ogromnymi potrzeba-
mi społecznymi. Największe znaczenie ma dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych, ale także dzięki rozwijającej 
się w ostatnich latach fizjoprofilaktyce (środki i metody 
fizjologiczne pozwalające na uniknięcie kontuzji i dolegli-
wości przeciążeniowych) dla osób w pełni sprawnych. In-
nowacyjna rehabilitacja medyczna w Polsce w skali świa-
towej ma swój rodowód, gdyż wywodzi się z ortopedii 
i stała się integralną częścią podstawowego leczenia. Po-
wszechnie wiadomo, że rehabilitacja medyczna pierwot-
nie dotyczyła leczenia schorzeń narządu ruchu. Sukcesy 
rehabilitacji narządu ruchu spowodowały, iż dostrzeżono 
jej znaczenie w wielu innych działach medycyny. Trudno 
jest dziś znaleźć medyczną gałąź kliniczną, w której nie 
byłaby stosowana rehabilitacja [3]. Doświadczenia minio-
nych lat dowodzą, iż rehabilitacja jest potrzebna nie tylko 
we współczesnym systemie opieki zdrowotnej, lecz także 
w opiece nad osobami niepełnosprawnymi egzystującymi 
w różnych warunkach środowiskowych [15].

Na przestrzeni lat rehabilitacja medyczna w Polsce 
zyskała pełne prawa i uznanie. Stała się integralną czę-
ścią leczenia, została oparta na podstawach naukowych. 
Stworzono sprawny system organizacyjny, zbudowano 
bazę materialną i wykształcono specjalistyczne kadry. 
Rehabilitację uznano za ważny element polityki socjalnej 
państwa. Wieloletni dorobek polskiej rehabilitacji stano-
wi również istotny wkład w rozwój rehabilitacji na świe-
cie [4, 11].
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• „Ocena parametrów zapalnych oraz długości szyjki macicy w zagrażającym porodzie przedwczesnym” (autorzy: 
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które ukazały się w numerze 4/2014 „Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu”, były finansowane z własnego projektu 
badawczego nr 9007/B/P01/2009/37 
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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: medycyny, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicz-
nego, promocji i profilaktyki zdrowia, problematyki zarządzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.

Przygotowanie manuskryptu
1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i przesłany do redakcji w dwóch 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 mieć 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 do korespondencji głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowym).

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, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 

(Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions).
Układ pracy

1. Tekst prac oryginalnych powinien mieć 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, innych – 2 strony.
3. Prace powinny być napisane na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów 

(Times New Roman).
4. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczony w nawiasach kwadrato-

wych). Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy.
W przypadku czasopism obowiązuje układ: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, 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, miejsce wydania, wydawnictwo, 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), miejsce wydania, wydawnictwo, 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 publikowany, 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.
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