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WPŁYW WSPARCIA I OBECNOŚCI PARTNERA NA SAMOPOCZUCIE 
KOBIETY RODZĄCEJ
THE INFLUENCE OF PARTNERS SUPPORT AND ATTENDANCE ON WOMENS 
IN LABOUR FRAME OF MY MIND

Agnieszka Berkau

Wydział Nauk o Zdrowiu, Położnictwo (licencjat 1 rok), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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STRESZCZENIE
Wstęp. Narodziny dziecka to kulminacyjny moment w życiu rodziny. Ważne, by do tego wydarzenia przygotować się w odpowiedni sposób, a zaangażowanie ojca dziecka 
w czasie ciąży staje się sprawą kluczową. W Polsce, po kongresie pod hasłem „Jakość narodzin – jakość życia” w 1993 r., w polskich szpitalach powstały warunki do odby-
cia porodu rodzinnego oraz wprowadzono nowy styl opieki położniczej, który nie tylko uwzględnił aspekt medyczny, ale też psychologiczny i społeczny. Wyniki najnow-
szych badań wskazują, że kobiety są coraz mniej odporne na depresję poporodową, dlatego podczas porodu potrzebują wsparcia, otuchy, troski, ciepłego słowa i fi zycz-
nego kontaktu. W niniejszym artykule przedstawiono badanie postawy kobiet wobec możliwości uczestniczenia partnera przy porodzie oraz dokonano analizy na temat 
tego, czy wsparcie partnera ma wpływ na samopoczucie rodzącej. 
Cel. Celem badania jest ustalenie, czy obecność partnera podczas porodu ma wpływ na samopoczucie i zachowanie rodzącej. 
Materiał i metody. Dla potrzeb badawczych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze to własnej konstrukcji kwestionariusz ankiety, zbu-
dowany z 20 pytań. Badaniami objęto grupę 49 kobiet ciężarnych lub w pierwszym tygodniu połogu. Były one pacjentkami Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicz-
nego w Poznaniu w kwietniu 2015 r. 
Wyniki. Z badań wynika, że kobiety pragną wsparcia przy porodzie, a większość z nich, jako osobę towarzyszącą, wybiera partnera. Kobiety oczekują od partnerów trzy-
mania za rękę, zapewnienia fi zycznego kontaktu, wsparcia duchowego, oraz że będzie dodawał sił werbalnie, a najlepiej by zrobił wszystko, aby ułatwić jej to zadanie.
Wnioski. Partner powinien być obecny przy porodzie. Jego obecność powoduje, że kobieta czuje się bezpieczniej i pewniej, co sprawia, że jest spokojniejsza i poród prze-
biega łagodniej.

Słowa kluczowe: poród, poród rodzinny, ojciec, partner przy porodzie, samopoczucie.

ABSTRACT
Introduction. Childbirth is a culminating moment in a family life. It is essential to prepare to that event in a proper way. Especially, father’s involvement during pregnan-
cy is of a high importance. In Poland, after the Congress „Quality of Birth – Quality of Life” in 1993 it became possible to have family labour and moreover a new style of 
midwifery services was introduced. Apart from medical aspects it includes some psychological and social ones. The most recent research shows that women are beco-
ming less and less resistant to postpartum depression and that is why they are in dire need of support, encouragement, care and physical contact. In the article the ap-
proach of women towards the possibility of partner’s involvement during labour was examined. Additionally, the analysis of partner’s support on the well-being of a pre-
gnant woman was carried out.
Aim. The main aim of the research is to check whether partner’s support and his presence during labour has any infl uence on woman’s well-being.
Material and methods: In order to perform the research the diagnostic survey method was used. As a research tool self-made questionnaire consisting of 20 questions 
was prepared. As to participants 49 pregnant women or those who were in the fi rst week of their postpartum period took part. They were all the patients of the Gynaeco-
logical and Obstetric Clinical Hospital in Poznań in April 2015.
Results: It can be concluded that women really need support during labour and that the majority of them choose a partner as an escort. The women expect from their 
partners to hold them by their hands, to ensure a physical contact, moral support and to encourage her by his verbal messages. The best way of help is; however, to do all 
of these things at the same moment in order to facilitate her this task. 
Conclusions. A partner should be present during labour due to the fact that his presence helps a woman to feel safer and more self-confi dent. Thanks to it she is calmer 
and labour goes more smoothly. 

Keywords: labour, family labour, father, partner during labour, well-being.

Wstęp
Narodziny dziecka to kulminacyjny moment w życiu rodzi-
ny. Ważne jest to, by do tego wydarzenia przygotować się 
w odpowiedni sposób, zatem zaangażowanie ojca dziecka 
w czasie ciąży i porodu staje się sprawą kluczową.

W Polsce, kluczowym momentem dla sprawy obecno-
ści ojca dziecka przy porodzie był zorganizowany w 1993 r. 
Kongres pod hasłem „Jakość Narodzin – Jakość Życia”. Po 

upływie dwóch lat w większości polskich szpitali powstały 
warunki do odbycia porodu rodzinnego. Wprowadzono 
nowy styl opieki położniczej, który nie tylko uwzględniał 
aspekt medyczny, ale również społeczny i psychologiczny. 
W ostatnich czterech dziesięcioleciach ojcowie i ojcostwo 
zostało ponownie odkryte przez psychologów i socjolo-
gów, a w końcu przez położników. „Postępowi ojcowie” 
zaczęli odgrywać ważną rolę podczas porodu.
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Kobieta rodząca doświadcza wielu skrajnych uczuć: 
przepełnia ją radość, niecierpliwość, euforia, z drugiej 
strony towarzyszą jej lęk, niepewność, obawa przed tym 
co nieznane. Wyniki najnowszych badań wskazują, że dla 
wielu kobiet poród nie jest tak radosnym doświadczeniem 
jak przedstawiają to środki masowego przekazu. Współ-
czesne kobiety są mniej odporne na skutki depresji popo-
rodowej niż kobiety w poprzednich pokoleniach. Dlatego 
rodzące potrzebują wsparcia, otuchy, troski, ciepłego sło-
wa, fi zycznego kontaktu. Partner, dobrze przygotowany 
i zaangażowany, stanowi nieocenione oparcie dla rodzą-
cej. Aktywne uczestniczenie partnerów w narodzinach 
własnego dziecka jest ważne dla ich rozwoju jako mężczy-
zny i kobiety, dla ich zdolności, by stać się ojcem i matką 
i cieszyć się swym rodzicielstwem. 

Cel
Celem badania jest ustalenie, czy obecność partnera pod-
czas porodu ma wpływ na samopoczucie i zachowanie 
kobiety rodzącej.

Problemy badawcze:
1. Czy partner powinien towarzyszyć kobiecie przy poro-

dzie?
2. Czy jego obecność wpływa pozytywnie na samopo-

czucie kobiety rodzącej?
3. Jak partner może wspierać rodzącą na sali porodowej?

Hipotezy
1. Partner powinien być obecny przy porodzie.
2. Obecność partnera przy porodzie powoduje, że kobie-

ta czuje się bezpieczniej i pewniej co sprawia, że jest 
spokojniejsza i poród przebiega łagodniej.

3. Partner może wspierać rodzącą w różnoraki sposób, 
mówiąc do niej, trzymając za rękę, zapewniając fi zyczny 
kontakt i czucie ciepła, po prostu swoją obecnością. 

Charakterystyka metody badań
Materiał badawczy opiera się na analizie badań ankieto-
wych, uzyskanych od kobiet ciężarnych lub w pierwszym 
tygodniu połogu. Kobiety w czasie przeprowadzenia ba-

dania były pacjentkami Ginekologiczno-Położniczego 
Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu w kwietniu roku 2015. 
Badaniem objęto 49 kobiet, z czego 30 kobiet było w wieku 
do 30 r.ż., a 19 respondentek miało powyżej 30 lat. Średnia 
wieku to 29,38 lat. 85% z nich było zamężnych. 46,94% 
respondentek mieszkało w mieście, 28,57% w miastecz-
ku poniżej 100 000 osób, a 24,49% na wsi, gdzie liczba 
mieszkańców nie przekraczała 10 000. 44,9% badanych 
miało już jedno dziecko, 22,45% miało więcej niż 1 dziec-
ko, a 32,65% było w pierwszej ciąży. 

Metody, techniki, narzędzia
Dla potrzeb badawczych zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowi kwestio-
nariusz ankiety własnej konstrukcji, który był zbudowany 
z 20 pytań. Badaniami objęto grupę 49 kobiet. 

Opracowanie wyników
Na podstawie wykresu (Rycina 1), możemy zauważyć, że 
większość kobiet (71,43%) chce, by ktoś im towarzyszył, 
natomiast 24,49% chce samotnie urodzić, a 4,08% nie 
zastanawiało się nad tym. 

Jako kryterium podziału przyjęto wiek pacjentek, za-
równo przed 30. r.ż. jak i te po 30. r.ż. zgodnie twierdzą, 
że nie chcą być same podczas narodzin ich pociech. Na co 
dowodem jest rycina 2.

85% ankietowanych kobiet było zamężnych, co może 
mieć wpływ na to, że kobiety chcą by właśnie mąż to-
warzyszył im przy porodzie. Spośród kobiet, które odpo-
wiedziały twierdząco na poprzednie pytanie, aż 81,63% 
jest pewnych, że chce by towarzyszył jej partner. Kobiety, 
które nie chciały towarzystwa na sali porodowej tłuma-
czyły to w 50% dodatkowym stresem, w 25% poczuciem 
obserwowania i w 25% tym, że dodatkowa osoba rozpra-
sza. Wśród kobiet, które już wcześniej rodziły, aż 82,61% 
przy kolejnym porodzie również chciałoby mieć wsparcie, 
a tylko 8,7% było niezadowolonych z obecności partnera. 
Natomiast kobiety, które rodziły samotnie już w 33,33% 
chciałyby zmienić decyzję i przy kolejnym porodzie być 
z kimś. Co więcej 71,43% kobiet uważało, że rodzinny 
poród wpłynął pozytywnie na ich relację i 77,55% twier-

tak nie nie myślałam o tym
0

0,2
0,4
0,6
0,8

Rycina 1. Czy chciałaby Pani by ktoś towarzyszył Pani przy porodzie?
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dziło, iż wpłynęło to pozytywnie na relację partnera 
z dzieckiem. 

Respondentki potwierdzają ogromną rolę partnera: 
67,35% uważa, że dzięki obecności partnera zmniejszy-
ło się poczucie osamotnienia, stresu i strachu, a 75,51% 
stwierdziło, że czuje się bezpieczniej w jego obecności. 

51,02% respondentek było pewnych, że partner byłby 
w stanie towarzyszyć im przy porodzie, 28,57% twierdzi, 
że raczej dałby sobie radę. Natomiast 18,37% obawia się, 
że partner nie byłby w stanie im towarzyszyć, a 2,04% jest 
tego ostatniego pewne (Rycina 3).

71,43% uważa, że złotym środkiem powodzenia po-
rodu jest profesjonalizm lekarzy i położnych oraz wspar-
cie i empatia partnera. 24,49% uważa, że partner tylko 
przeszkadzałby na sali porodowej, a 4,08% uważało, że 

nie ufa personelowi medycznemu i że obecność partnera 
wystarczy im całkowicie (Rycina 4). 

W grupach wiekowym do 30. r.ż. i po 30. r.ż. nie było 
znaczących rozbieżności w odpowiedziach, dlatego w więk-
szości podano dane ogólne.

Dyskusja (porównanie z literaturą przedmiotu)
Poród rodzinny to poród z udziałem ojca dziecka lub innej 
bliskiej osoby, wspierającej kobietę rodzącą. Według lite-
ratury przedmiotu poród rodzinny w krajach europejskich 
przebiega w przeważającej liczbie przypadków w towa-
rzystwie męża lub partnera, natomiast w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich osobą najczęściej towarzyszącą ko-
biecie podczas porodu jest matka (59,5%), siostra (31,2%), 
przyjaciółka (7,2%) lub inny członek rodziny (1,3%), mąż 

Czego rodzące oczekują od partnerów?

• trzymania za 
rękę, 
zapewnienie 
fizycznego 
kontaktu-
czucie ciepła

• 16,33% 

wsparcia 
duchowego-
tego, że będzie 
mówił, dodawał 
sił werbalnie
•12,24% 

że po 
prostu 
będzie
•24,49% 

że zrobi 
wszystko bym 
poczuła się 
lepiej.
•44,90% 

Rycina 4. Czego rodzące oczekują od partnerów?
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Rycina 3. Czy uważa Pani, że Pani partner byłby w stanie towarzyszyć przy porodzie?
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0

0,2

0,4
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Do 30 r.ż.
Po 30 r.ż

Rycina 2. Wiek pacjentek jako kryterium przy odpowiedzi na pytanie, czy chcę by ktoś towarzyszył mi przy porodzie
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natomiast zajmuje ostatnią pozycję (0,8%). W roku 1992 
przeprowadzono badania również w Ginekologiczno-Po-
łożniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu i liczba porodów 
rodzinnych to 1089 z 8587, co stanowi 12,8%, natomiast 
w roku 1994 r. było to już 18%. Liczba porodów rodzinnych 
w roku 2004 wyniosła 50,8% wszystkich porodów i ten-
dencja jest wzrostowa. Wzrost ten dotyczy zarówno osób 
zameldowanych na wsi, jak również w mieście. 

Już w 1967 r. John Lind wykazał jak bardzo ważna jest 
obecność ojca w czasie porodu, ale rozpatrywał ten pro-
blem tylko z punktu widzenia wzmocnienia wspólnoty 
rodzinnej i więzi między ojcem i dzieckiem. Obecnie wie-
my, że obecność bliskiej osoby likwiduje również poczucie 
osamotnienia wśród personelu medycznego i bezdusznej 
aparatury, co w znacznym stopniu zmniejsza lęk, a ma to 
wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych, a co za tym 
idzie na sprawniejszy przebieg samego porodu. 

Według badań profesorów Pięty i Opali głównymi 
czynnikami wpływającymi na decyzję ojca o uczestnictwie 
w porodzie są: chęć wspólnego przeżywania narodzin 
dziecka, co podkreśla wspólnotę małżeńską i przyczynia 
się do stworzenia silnej więzi rodzinnej. U kobiet wśród 
przyczyn dominują: obawa przed porodem, brak pewno-
ści siebie i poczucie zagrożenia. Mężczyźni chcą natomiast 
zmniejszyć osamotnienie kobiety i ułatwić jej przebycie 
trudów porodu. Innymi motywami są: lęk rodzącej przed 
samotnością, i jej większe poczucie bezpieczeństwa, gdy 
w pobliżu znajduje się bliska osoba oraz potrzeba psy-
chicznego wsparcia. Bywa również, że ojciec chce być 
uczestnikiem porodu ze względu na to, że chce zobaczyć 
jak najszybciej dziecko i z ciekawości jak będzie się odby-
wać to wydarzenie. Niejednokrotnie ojciec bierze udział 
w porodzie rodzinnym na wyraźne żądanie żony. 

Rolą męża, zdefi niowaną w literaturze przedmiotu, jest 
oprócz wsparcia psychicznego i emocjonalnego pomoc na-
tury fi zycznej, w postaci wykonania rodzącej masażu – jeśli 
tego potrzebuje, umożliwienie przyjęcia wygodnej pozycji 
przez rodzącą oraz wsparcie przez fi zyczny kontakt – trzy-
manie za rękę. Oprócz podtrzymywania na duchu, do zadań 
męża należy również zachęcanie i pomaganie we wdrożeniu 
technik relaksacyjnych oraz właściwego oddechu podczas 
porodu, obserwacja częstości skurczów macicy, i kontrola 
rozluźnienia w czasie przerw międzyskurczowych. 

Obawy kobiet związane z uczestnictwem partnera 
przy porodzie koncentrują się wokół jej wstydu i oba-
wy o utratę seksualności w oczach męża, negatywnego 
wpływu na jego przyszły stosunek do niej oraz strachu 
przed zrażeniem do siebie. Z drugiej zaś strony wokół lęku 
o męża, jego zdrowie i wytrzymałość nerwową. Niektóre 
kobiety natomiast uważają, że partner tylko by przeszka-

dzał i rozpraszał. Inne twierdzą, że przy porodzie wyglą-
dają nieestetycznie, są zmęczone, spocone i osłabione, 
i dlatego nie chcą by partner widział je w takim stanie. 

Zdaniem profesora Rybakowskiego akceptacja porodu 
rodzinnego jest powszechna z obu stron, a większość par 
(97%) życzyłaby sobie ponownego uczestnictwa męża 
przy porodzie. Również profesorowie Narojczyk-Świeściak 
i Marianowski podają, że większość par, które odbyły 
wspólny poród, pragną to powtórzyć. 

Dodatkowym atutem porodu rodzinnego jest fakt, iż 
w przypadku porodu rodzinnego stwierdza się zmniej-
szenie częstości cięć cesarskich i innych interwencji me-
dycznych, znieczulenia zewnątrz-oponowego i zużytych 
środków naskurczowych. Ponadto w przypadku porodów 
rodzinnych notuje się lepszy stan ogólny noworodków po 
porodzie, oceniany w skali Apgar, w porównaniu w poro-
dami bez bliskiej osoby, ze względu na to, że dzięki umie-
jętnemu oddychaniu matka lepiej dotlenia dziecko. 

Prof. Haberko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
z Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu w swojej pra-
cy badawczej ujęła również prawne aspekty asysty przy 
porodzie, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa 
męża matki i ojca dziecka. Przytoczyła art. 36 ust.2 „Przy 
udzieleniu świadczeń zdrowotnych obecne mogą być tak-
że inne osoby, po spełnieniu przesłanki zgody pacjenta 
i lekarza, Mowa tu o innych niż niezbędny ze względu na 
rodzaj świadczenia personel medyczny, osobach”. Rów-
nież Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że poród to 
wydarzenie rodzinne, dlatego rodzącej przysługuje prawo 
do tego, by towarzyszył jej ktoś bliski. Wybór tej osoby na-
leży do rodzącej. 

Z badań dr. Guzikowskiego wynika, iż na poród rodzin-
ny najczęściej decydowały się ciężarne w grupie wiekowej 
26–30 lat, najrzadziej zaś pacjentki młodociane oraz po-
wyżej 30. rż. 

Na koniec literaturowych dociekań warto przytoczyć 
słowa profesora Fijałkowskiego, który podkreśla, iż „ Ce-
lem współpracy obojga rodziców w godzinach przełomu 
porodowego powinno być pragnienie zaoszczędzenia 
dziecku trudności porodowych, by łagodnie wprowadzić 
je w nowy, nieznany świat”. 

Wyniki prezentowanych badań autorki są zgodne 
z wynikami podawanymi w literaturze, dlatego postawio-
ne hipotezy w tym badaniu są trafne. 

Wnioski
1. Partner powinien być obecny przy porodzie.
2. Obecność partnera przy porodzie powoduje, że kobie-

ta czuje się bezpieczniej i pewniej co sprawia, że jest 
spokojniejsza i poród przebiega łagodniej.
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3. Partner może wspierać rodzącą w różnoraki sposób, 
mówiąc do niej, trzymając za rękę, zapewniając fi zycz-
ny kontakt i czucie ciepła, po prostu swoją obecnością. 
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ANALIZA PRZYCZYN URAZÓW KLATKI PIERSIOWEJ WŚRÓD 
POSZKODOWANYCH PRZYJĘTYCH NA SOR
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CAUSES OF THORACIC INJURIES IN PATIENTS ADMITTED 
TO THE HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT
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STRESZCZENIE
Wstęp. Obrażenia klatki piersiowej, jak każde inne, mają różnorodną etiologię. W dość dużej części (26–31%) są to wypadki komunikacyjne. Sporą cześć zajmują także 
upadki z wysokości i pobicia. 
Cel. W prezentowanym badaniu naszym celem było sprawdzenie: z jakich przyczyn chorzy ujęci w próbie badanej odnieśli obrażenia klatki piersiowej oraz do jakich od-
działów trafi li później. Sprawdzaliśmy także czy ciężkość obrażeń zależy od innych czynników, np. od wieku.
Materiał i metody. Badanie polegało na analizie statystycznej historii chorób pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, hospi-
talizowanych z powodu obrażeń klatki piersiowej w latach 2009–2010. Szczególną uwagę zwrócono na przyczyny obrażeń oraz na to, na jakie oddziały kierowani byli pa-
cjenci po wstępnej hospitalizacji i zaopatrzeniu na SOR.
Wyniki. Najczęstszym mechanizmem urazu w populacji badanej w roku 2010 był wypadek komunikacyjny (50,7%), drugim co do częstości było pobicie (17,7%). Zarówno 
w 2009 jak i w 2010 roku wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy mechanizmem urazu jakim jest wypadek komunikacyjny a stopniem ciężkości obrażeń.
Wnioski. Poszkodowani w próbie badanej najczęściej doznali obrażeń klatki piersiowej w następstwie wypadków komunikacyjnych oraz pobić.

Słowa kluczowe: mechanizm urazu, obrażenia klatki piersiowej, SOR.

ABSTRACT
Introduction. Thorasic injuries as all the other ones, have diverse aetiology. In most cases (26–31 %) they are caused by traffi c collisions but also signifi cant amount re-
sult from falls from a height and batteries. 
Aim. In this study, the aim of authors was to check why tested inpatients sustained thorasic injuries and to which hospital wards they were sent to. Moreover, it was veri-
fi ed whether severity of injuries depends on other factors, like for instance the age. 
Material and methods. The research consisted of statistical analysis of medical history of inpatiens, who were hospitalised in Emergency Department of the M. Kopernik 
Voivodeship Specialist Hospital in Łódź because of thorastic injuries in years 2009–2010. Particular attention was paid to the reasons of damages and also to which hospi-
tal wards inpatiens were sent to after initial hospitalization in the emergency department.
Results. The most common injury mechanism in the studied population in 2010 was a traffi c accident (50.7%), the second most common one was an incidence of violence 
(17.7%). Both in 2009 and 2010 the authors observed a statistically signifi cant correlation between a traffi c accident and the degree of the injury severity.
Conclusions. The patients in the studied group sustained thoracic injuries which were mostly consequences of traffi c accidents and incidences of violence..

Keywords: mechanism of injury, thoracic injury, Hospital Emergency Department.

Wstęp
Obrażenia klatki piersiowej, jak każde inne, mają różno-
rodną etiologię. Przeglądając literaturę przedmiotu można 
spotkać się z doniesieniami, iż w dość dużej części (26–31%) 
są to wypadki komunikacyjne. Sporą część tych przyczyn 
stanowią także upadki z wysokości [1, 2]. Obrażenia klatki 
piersiowej są zarówno obrażeniami towarzyszącymi, jak 
i izolowanymi które zdarzają się rzadziej. Obrażenia izolo-
wane z kolei są częściej skutkami pobić. Ze względu na na-
rządy znajdujące się wewnątrz klatki piersiowej obrażenia 
te mogą spowodować ostrą niewydolność oddechową [3], 
która może w krótkim czasie po wypadku spowodować za-
grożenie życia [4, 5, 6]. Chory, po wstępnej diagnostyce oraz 
zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), 
kierowany jest na odpowiednie z punktu widzenia lekarzy 
oddziały w celu dalszej hospitalizacji. Część z tych chorych 
ma na tyle „lekkie obrażenia”, iż wypisywana jest do domu. 

Cel
Naszym celem było sprawdzenie, z jakich przyczyn chorzy 
ujęci w próbie badanej odnieśli obrażenia klatki piersiowej 
oraz to, do jakich oddziałów trafi li później. Sprawdzaliśmy 
także, czy ciężkość obrażeń zależy od innych czynników, 
np. od wieku [7–9].

Materiał i metody
Badanie polegało na analizie historii chorób pacjentów 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS im. Mikołaja Ko-
pernika w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2009–2010. 
Pod uwagę wzięto 346 historii chorób pacjentów, któ-
rych głównym powodem wizyty w szpitalu były właśnie 
obrażenia klatki piersiowej bądź, gdy obrażenia te były 
towarzyszące, np. w przypadku obrażeń wielonarządo-
wych. W analizie tej skupiliśmy się przede wszystkim na 
przyczynach powstawania urazów klatki piersiowej u ho-
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spitalizowanych pacjentów próby badanej oraz dalsze losy 
pacjentów defi niowane tym, do jakiego oddziału trafi ali 
oni po wstępnym zaopatrzeniu i hospitalizacji w SOR. Do 
opracowania statystycznego użyto testu dla dwóch śred-
nich z dużych prób, a do wykonywania obliczeń użyto pro-
gramu Statistica.

Wyniki
W roku 2010 na SOR przyjęto 203 pacjentów, u których 
rozpoznano obrażenia klatki piersiowej (63% mężczyzn 
i 37% kobiet (Rycina 1)). W zestawieniu z rokiem 2009 
liczba osób hospitalizowanych z danymi obrażeniami 
wzrosła o 29,5%, a ogólna liczba pacjentów w roku 2009 
wyniosła 143 (64,3% mężczyzn i 35,7% kobiet). Śred-
nia wieku pacjentów w roku 2010 wyniosła 48 ± 20 lat, 
a w 2009 roku 45 ± 19 lat. Zdecydowaną większość pa-
cjentów zarówno w roku 2010, jak i 2009 stanowiły osoby 
powyżej 65. roku życia, a więc osoby, które przekroczy-
ły wiek emerytalny. W roku 2010 było to 77%, a w 2009 
– 84%. Potwierdza się fakt, iż osoby starsze obciążone 

nierzadko dodatkowymi chorobami, np. osteoporozą (co 
nie było uwzględnione w badaniu własnym), są bardziej 
podatne na występowanie obrażeń klatki piersiowej. Po-
mimo iż zdecydowaną większość spośród próby badanej 
stanowiły osoby w wieku emerytalnym, zarówno w roku 
2010 jak i 2009, nie wykazano istotnie statystycznej zależ-
ności pomiędzy ciężkością obrażeń a wiekiem powyżej 65. 
roku życia osób poszkodowanych. Test dla dwóch średnich 
z dużych prób: U = 1,40 dla wartości krytycznych -1,282 
do 1,282 dla α = 0,2 w roku 2009 oraz U = – 0,53 dla 
wartości krytycznych -0,524 do 0,524 dla α = 0,6 w roku 
2010. W 2009 roku osoby powyżej 65. roku życia miały 
nieznacznie niższą wartość NISS niż osoby młodsze. Na-
tomiast w roku 2010 tendencja ta się odwróciła, a więc 
osoby starsze niż 65 lat posiadały wyższą wartość w skali 
NISS. Najczęstszym mechanizmem urazu w populacji ba-
danej w roku 2010 był wypadek komunikacyjny (50,7%), 
drugim co do częstości było pobicie (17,7%). W roku 2009 
wypadki komunikacyjne miały mniejszy udział procentowy 
w stosunku do pobić. Kolejno 38% i 28% (Rycina 2). Za-

Rycina 1. Struktura wieku w próbie badanej. Źródło: opracowanie własne

< 65 years old > 65 years old

Rycina 2. Podział pacjentów ze względu na mechanizm urazu jakiemu zostali poddani w roku 2009 i 2010. Źródło: 
opracowanie własne
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równo w 2009, jak i w 2010 roku wykazano statystyczną 
zależność pomiędzy mechanizmem urazu jakim był wypa-
dek komunikacyjny a stopniem ciężkości obrażeń (Ryci-
na 3). Test dla dwóch średnich z dużych prób: U = 4,1 dla 
wartości krytycznych -3,291 do 3,291 dla α = 0,001 w roku 
2009, oraz U = 2,77 dla wartości krytycznych -2,576 do 
2,576 dla α = 0,01 w roku 2010. Osoby, które doznały ob-
rażeń na skutek wypadku komunikacyjnego miały istotnie 

statystycznie cięższe obrażenia niż osoby, które doznały 
obrażeń na skutek innych mechanizmów urazu. W roku 
2010 średnia wartość NISS dla osób po wypadkach komu-
nikacyjnych wynosiła 26 = 20,8, a w roku 2009 średnia 
wartość NISS 19 = 15,45, a po innych mechanizmach ura-
zu 16 = 15,33. W 2010 roku 42% pacjentów po wstępnym 
zaopatrzeniu i diagnostyce zostało wypisanych do domu. 
W 2009 roku było to 51% poszkodowanych (Rycina 4). 

Rycina 3. Udział osób z ciężkimi obrażeniami ciała w grupie pacjentów pod-
danych danemu mechanizmowi urazu w roku 2009 i 2010. Źródło: opraco-
wanie własne

Rycina 4. Wypisy pacjentów z SOR. Źródło: opracowanie własne
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Na własne życzenie w 2010 roku SOR opuściło 5 osób, 
a w 2009 roku 8. W 2010 roku spośród osób, które nie zo-
stały wypisane do domu najwięcej (35 os. F = 0,3) trafi ało 
na Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i On-
kologicznej, a operacje ze wskazań życiowych wykonano 
u 5 poszkodowanych (f = 0,04). Natomiast w 2009 roku 
najwięcej osób trafi ło również na Oddział Chirurgii En-
dokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej, a operacje ze 
wskazań życiowych wykonano u dwóch poszkodowanych 
(f = 0,01). W roku 2010 ogólna liczba zgonów wśród pacjen-
tów wyniosła 11. 9 zgonów nastąpiło u osób z ciężkimi obraże-
niami klatki piersiowej. Wskaźnik śmiertelności wyniósł 4,4%. 
W roku 2009 ogólna liczba zgonów wśród pacjentów wyniosła 
5, 3 spośród nich nastąpiły u osób z ciężkimi obrażeniami klatki 
piersiowej. Wskaźnik śmiertelności wyniósł 3,5%. Wśród osób, 
u których wskaźnik NISS określono na powyżej 40 śmiertelność 
wyniosła w 2010 roku 23%, a w 2009, 17%. Średnia wartość 
NISS u osób, u których stwierdzono zgon w roku 2010 wyniosła 
65,5 ± 15,5, a w roku 2009 – 41 ± 34,5.

Dyskusja
W roku 2009 u 38% chorych przyczyną OKP był wypadek 
komunikacyjny, co jest zgodne z badaniami Lisieckiej-Tysz-
ko, gdzie wypadki komunikacyjne były przyczyną 37% 
OKP. W roku 2010 wypadki komunikacyjne były przyczy-
ną aż 50% OKP, co jest bliższe badaniom Niedźwieckiego 
z 2004 roku, gdzie procent wypadków komunikacyjnych 
jako przyczyny OKP stanowił 46,7%. Wynik ten jest niższy 
niż w badaniach Cury’ego, a także w Polsce w badania So-
bola, gdzie wypadki komunikacyjne stanowiły 24,4% OKP, 
a w Polsce 26% [1, 10, 11]. W roku 2009 u 8%, a w 2010 
u 10% chorych przyczyną OKP było potrącenie, co jest 
o wiele mniejszym wynikiem niż w badaniach Lisiec-
kiej-Tyszko, gdzie potrącenia stanowiły aż 25% przyczyn 
OBK [10]. Średnia wieku pacjentów w roku 2010 wyniosła 
48 ± 20 lat, a w 2009 roku 45 ± 19 lat, co jest w przybli-
żeniu zgodne z badaniami Lisieckiej-Tyszko, gdzie średnia 
wieku wyniosła 43,11 ± 17,95 lat [10]. Spośród próby ba-
danej większość stanowiły osoby w wieku emerytalnym, 
zarówno w roku 2010 jak i 2009 nie wykazano istotnie 
statystycznej zależności pomiędzy wiekiem powyżej 65. 
roku życia a stopniem ciężkości obrażeń. Pomimo tego 
faktu można przypuszczać, że ze względu na obciążenia 
chorobowe, jakie często występują u osób starszych (tj. 
choroby takie jak: osteoporoza, zwapnienie kości, reuma-
toidalne zapalenia stawów itp.), osoby powyżej 65. roku 
życia są bardziej podatne na występowanie cięższych ob-
rażeń niż osoby młode – do podobnych wniosków doszli 
w swoich badaniach Miturski [12] oraz Yee i Cameron [13, 
14]. W przedstawionym materiale wskaźnik śmiertelności 

wyniósł 3,5% w 2009 r. i 4,3% w 2010 r., co jest zgodne 
z wynikami w badaniach Lisieckiej-Tyszko, gdzie wskaź-
nik śmiertelności wyniósł również 4,4% – podobnie jak 
w badaniach Cury’ego [15]. W artykule ww. autorki jako 
przyczynę niskiego wskaźnika śmiertelności podano, mię-
dzy innymi, fakt dostępności pełnoprofi lowego zaplecza 
diagnostycznego. Po przeprowadzeniu badania własnego, 
również można przypuszczać taką przyczynę z tego względu, 
że szpital im. Mikołaja Kopernika jest szpitalem wielospecjali-
stycznym o wieloprofi lowym zakresie diagnostyki [10]. W ba-
danej populacji, w roku 2010, 19% pacjentów doznało urazów 
izolowanych, a w roku 2009 – 17%. Niski w stosunku do wy-
ników przedstawionych w książce Brongela i Dudy z 2001 r. 
gdzie zwrócili oni uwagę, że izolowane urazy występują za-
zwyczaj u połowy osób z OKP [3, 10, 16].

Wnioski
1. W obu porównywanych latach w próbie badanej po 

wstępnej diagnostyce i leczeniu najwięcej pacjentów 
zostało wypisanych do domu ze skierowaniem do le-
czenia lub kontroli w poradni chirurgicznej. Natomiast 
spośród pozostałej grupy pacjentów najwięcej z nich 
w obu latach trafi ało na Oddział Chirurgii Ogólnej i En-
dokrynologicznej.

2. Pacjenci z próby badanej, u których przyczyną OKP 
były wypadki komunikacyjne odnieśli istotnie cięższe 
obrażenia niż osoby, u których przyczyna była inna.

3. Najczęstsza przyczyną obrażeń klatki piersiowej 
w próbie badanej w obu porównywanych latach były 
wypadki komunikacyjne. 

4. Na przestrzeni dwóch lat objętych badaniem (2009 
i 2010) w grupie pacjentów z OKP, przyjętych na SOR 
w szpitalu im. Mikołaja Kopernika, częstość wypadku 
komunikacyjnego jako przyczyny wzrosła o 12%. War-
to wziąć pod uwagę ten fakt przy prowadzeniu dal-
szych badań porównawczych w tej tematyce.
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RÓŻNICE W INFORMOWANIU O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA 
W KRAKOWIE W SEZONIE GRZEWCZYM I POZA NIM PRZEZ PRASĘ 
LOKALNĄ WYDANĄ W LATACH 2009–2013
THE DIFFERENCES IN INFORMING ABOUT AIR POLLUTION IN CRACOW DURING 
AND OUT OF THE HEATING SEASON BY THE LOCAL PRESS ISSUED 2009–2013

Agnieszka Magiera, Bartosz Balcerzak

Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
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STRESZCZENIE
Wstęp. Kraków należy do miast, w których występuje wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w sezonie grzewczym i ozonem O3 w sezonie 
pozagrzewczym. Udowodniono naukowo, że pył zawieszony i ozon mają toksyczny wpływ na ludzkie zdrowie, który przejawia się głównie poprzez powstawanie scho-
rzeń układu oddechowego, alergii. W związku z tym istnieje potrzeba informowania mieszkańców o jakości powietrza przez cały rok. Informacje o środowiskowym ry-
zyku zdrowotnym są przekazywane m.in. przez prasę.
Cel. Ocena stopnia informowania o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne wyda-
ne w latach 2009–2013.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie jakościowe, eksploracyjne z komponentami badania ilościowego. Zanalizowano treść artykułów prasowych poświęconych 
zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, ukazujących się w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej i Gazecie Wyborczej w latach 2009–2013. Następnie zestawiono licz-
bę artykułów dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie z miesięcznymi średnimi wartościami stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu O3 w Krakowie w la-
tach 2009–2013 i na tej podstawie przedstawiono wykresy.
Wyniki. Stwierdzono różnice w liczbie publikowanych artykułów w sezonie grzewczym (jesienno-zimowym) i pozagrzewczym (wiosenno-letnim). Dziennikarze wybranej 
prasy lokalnej opublikowali więcej artykułów w sezonie grzewczym.
Wnioski. Wskazane różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza (różnice w liczbie opublikowanych artykułów) między sezonem jesienno-zimowym a sezonem 
wiosenno-letnim mogą wynikać np. ze znaczenia, rozmiaru/wielkości zjawiska, jakim jest smog zimowy.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, Kraków, artykuły prasowe, pył zawieszony PM10, ozon.

ABSTRACT
Introduction. Cracow belongs to the cities where there is a high level of air pollution with PM10 during the heating season and Ozone levels out of the season. PM10 and 
Ozone O3 have been scientifi cally proven to have a toxic infl uence on the human helath that manifests iself mainly by the onset of respiratory diseases and allergy. that is 
why there is aneed of informing inhabitants about the air quality during the whole year. Information about the environmental health risk is given inter alia by the press. 
Aim. The assessment of the degree of informing about environmental health risk related to air pollution in Cracow by selected local daily newspapers issued in 2009–
2013. 
Material and methods. A quality and exploration research with components of quantitative research have been conducted. The content of newspaper articles concerning 
air pollution in Cracow published in Dziennik Polski, Gazeta Krakowska and Gazeta Wyborcza in 2009–2013 has been analysed. A basic quantitative analysis has been pre-
pared. The number of articles concerning air pollution in Cracow has been correlated with the monthly average values of Particulate Matter PM10 concentration and Ozo-
ne O3 in Cracow in 2009–2013 and on this basis graphs have been presented.
Results. The differences in the number of published articles during the heating season (autumn-winter period) and out of it (spring-summer period) have been found. Jo-
urnalists of the chosen press published more articles during the heating season.
Conclusions. The indicated differences in informing about air pollution (the differences in the number of published articles) between the autumn-winter period and the 
summer-spring period may appear due to visibility, signifi cance, the scale of the issue, namely the winter smog.

Keywords: air pollution, Cracow, newspaper articles, Particular Matter PM10, Ozone.

Wstęp
Według badania przeprowadzonego przez Europejską 
Agencję Środowiska (European Environment Agency) 
w 2013 roku, polskie miasta od lat borykają się ze złą jako-
ścią powietrza, natomiast Kraków uplasował się na trzecim 
miejscu pod względem ponadnormatywnej koncentracji 
pyłu zawieszonego PM10 wśród 386 badanych miast Unii 

Europejskiej [1]. Przemysł, niska emisja, pochodząca z do-
mowych palenisk węglowych, motoryzacja są głównymi 
źródłami narastającego zanieczyszczenia krakowskiego 
powietrza. Ze względu na lokalizację miasta w kotlinie, 
wszelkie zanieczyszczenie jest zatrzymywane, co przy 
bezwietrznej pogodzie może doprowadzić do smogu, 
bądź smogu typu londyńskiego [2].
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Smog zimowy, typu londyńskiego (smog kwaśny) 
jest zjawiskiem powstającym w wyniku braku ruchu mas 
powietrza i dużej jego wilgotności, przy równoczesnym 
wysokim stężeniu SO2, CO2, pyłu [3]. Występuje w miesią-
cach od listopada do stycznia [4]. W miejscach, gdzie za-
nieczyszczenie powietrza głównie pyłowe jest najbardziej 
nasilone występują także choroby nowotworowe i nieno-
wotworowe płuc, choroby układu krążenia, alergie. Dzieci, 
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami prze-
wlekłymi, zwłaszcza z chorobami serca i płuc są szczegól-
nie narażeni na zanieczyszczenia powietrza [5].

W Krakowie znacznym problemem jest także smog 
letni, typu Los Angeles. Smog fotochemiczny jest zjawi-
skiem powstającym w wyniku reakcji chemicznych, jakie 
zachodzą pod wpływem światła słonecznego pomiędzy 
składnikami gazów spalinowych emitowanych przez sa-
mochody, głównie tlenkami azotu i innymi związkami 
chemicznymi, powstałymi podczas niepełnego spalania 
benzyny (np. WWA, aldehydy itp.) [3]. Nazywany jest 
niekiedy smogiem letnim [6]. Występuje od lipca do wrze-
śnia [4]. Jednym z najważniejszych składników mieszaniny 
zanieczyszczeń tworzących smog letni jest ozon [6]. Do 
skutków zdrowotnych narażenia na ozon zalicza się m.in. 
zmniejszenie czynności płuc, zwiększenie podatności płuc 
na infekcje, spowodowanie trwałego uszkodzenia płuc, 
a także zaostrzenie objawów takich chorób, jak astma, ro-
zedma płuc czy przewlekłe zapalenie oskrzeli [7].

Z uwagi na toksyczny wpływ na ludzkie zdrowie pyłu 
zawieszonego w sezonie grzewczym i ozonu w sezonie 
pozagrzewczym, istnieje konieczność informowania kra-
kowian o zanieczyszczeniu powietrza przez cały rok.

Jednym z obszarów informowania o środowiskowym 
ryzyku zdrowotnym jest informowanie o ryzyku w odnie-
sieniu do jakości powietrza, które obejmuje m.in. kontakty 
z mediami i dostarczanie im informacji do rozpowszech-
nienia [8]. Informowanie o ryzyku związanym ze środowi-
skiem jest możliwe dzięki środkom masowego przekazu 
i ich obserwacyjnej właściwości [9]. Media są źródłem in-
formacji o ryzyku środowiskowym [10]. Niektórzy badacze 
wskazują, że prasa jest wiodącym medium w komuniko-
waniu zagadnień środowiskowych [11]. Informacyjna rola 
prasy została zapisana w założeniach systemu automa-
tycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza 
w Krakowie i miała być realizowana przez gazety lokalne. 
Informacja o stanie czystości powietrza miała docierać do 
mieszkańców Krakowa w postaci codziennego komuni-
katu w Dzienniku Polskim, cotygodniowego komunikatu 
w Gazecie Wyborczej [12]. Informacja o stanie powietrza 
powinna docierać do mieszkańców w sezonie wiosen-
no-letnim i jesienno-zimowym.

Cel
Celem przedstawionego badania była ocena stopnia in-
formowania o środowiskowym ryzyku dla zdrowia, zwią-
zanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez 
wybrane dzienniki lokalne wydane w latach 2009–2013.

W oparciu o postawiony problem badawczy przygoto-
wano następujące pytania badawcze:

Czy liczba publikowanych artykułów prasowych wzra-
stała wraz ze stopniem zanieczyszczenia powietrza wy-
rażonym miesięcznymi średnimi wartościami stężeń pyłu 
zawieszonego PM10?

Czy liczba publikowanych artykułów prasowych wzra-
stała wraz ze stopniem zanieczyszczenia powietrza wyra-
żonym miesięcznymi średnimi wartościami stężeń ozonu 
O3?

Materiał i metody
Prezentowane badanie było badaniem jakościowym, eks-
ploracyjnym z niektórymi komponentami badania ilościo-
wego.

Do przeprowadzenia badania wybrano Kraków ze 
względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, 
smog oraz system automatycznego monitoringu stanu za-
nieczyszczenia powietrza w mieście. Zastosowano dobór 
nieprobabilistyczny i celowy.

Dzienniki dobrano w celowy sposób na podstawie ran-
kingu czytelnictwa prasy w województwie małopolskim 
[13]. Okazało się, że czytelnicy najczęściej sięgali po Dzien-
nik Polski, Gazetę Krakowską i Gazetę Wyborczą. Zawar-
tość wersji papierowych tych dzienników ukazujących się 
w latach 2009–2013 zanalizowano.

Podczas gromadzenia artykułów prasowych zasto-
sowano dobór systematyczny. Przy doborze artykułów 
posłużono się strategią kryterium [14, 15]. Wybierano te 
artykuły prasowe, których tematyka dotyczyła jakości po-
wietrza w Krakowie. W związku z tym, przeprowadzono 
analizę jakościową, której celem było zidentyfi kowanie 
głównych wątków, których dotyczyły treści wyszukanych 
artykułów. Wątki te oznaczono kodami. Wykorzystano 
następujące techniki jakościowej analizy danych: dostrze-
ganie tematów, tworzenie grup, zliczanie [16]. Informacje 
dotyczące każdego artykułu (tytuł artykułu, tytuł dzien-
nika, w którym się ukazał, datę publikacji artykułu, kody 
określające wątki zawarte w treści artykułu) wpisywano do 
ręcznie tworzonych tabel. Powstało piętnaście odręcznie 
zapisanych tabel, na podstawie których przygotowano za 
pomocą programu Microsoft Word 2010 matryce będące 
formami reprezentacji danych. Następnie przeprowadzo-
no prostą analizę ilościową polegającą na zliczeniu wszyst-
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kich artykułów oraz artykułów opublikowanych w każdym 
miesiącu w latach 2009–2013. Liczbę artykułów zestawio-
no z wynikami pomiarów zanieczyszczenia powietrza 
w Krakowie pyłem zawieszonym PM10 i ozonem O3.

Jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza wybrano 
pył zawieszony PM10 i ozon O3. PM10 jest uznawany za 
najpoważniejszy rodzaj zanieczyszczenia, oddziałującego 
na ludzkie zdrowie [17]. Ozon wybrano z uwagi na jego 
toksyczny wpływ na funkcjonowanie płuc [6].

W badaniu wykorzystano dane dotyczące miesięcz-
nych średnich wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 
i ozonu O3 [μg/m3]. Dane te zostały zaczerpnięte ze stro-
ny internetowej Małopolskiej sieci monitoringu powietrza 
(WIOŚ). Ich dobór miał charakter nieprobabilistyczny i ce-
lowy.

Miesięczne średnie wartości stężeń pyłu zawieszonego 
PM10 zaczerpnięto z raportów rocznych dla pyłu zawie-
szonego PM10 dla lat 2009–2013. Dla każdego miesiąca lat 
2009–2013 wybrano najwyższą miesięczną średnią war-
tość stężenia pyłu zawieszonego z pomiarów dokonywa-
nych w trzech krakowskich stacjach automatycznego mo-
nitoringu powietrza: na Alei Krasińskiego, w Nowej Hucie, 
Kurdwanowie.

Miesięczne średnie wartości stężeń ozonu O3 zaczerp-
nięto z raportów rocznych dla ozonu O3 dla lat 2009–2013. 
Dla każdego miesiąca lat 2009–2013 wybrano najwyższą 
miesięczną średnią wartość stężenia ozonu z pomiarów 

dokonywanych w trzech krakowskich stacjach automa-
tycznego monitoringu powietrza: na Alei Krasińskiego, 
w Nowej Hucie, Kurdwanowie. 

Ostateczną formą reprezentacji danych, służącą do 
wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonego badania 
były wykresy przygotowane z wykorzystaniem programu 
Microsoft Excel 2010.

Wyniki
W wyniku analizy zawartości trzech wybranych dzienników 
lokalnych wyszukano 1485 artykułów prasowych poświę-
conych tematyce zanieczyszczenia powietrza w Krakowie.

Dokonując analizy jakościowej treści wyszukanych arty-
kułów prasowych, wyróżniono 12 wątków, a także listy czy-
telników do redakcji oraz wywiady z ekspertami (nie jest to 
zagadnienie szerzej przedstawiane w niniejszej pracy).

Stwierdzono, że liczba opublikowanych artykułów pra-
sowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Kra-
kowie wzrastała z roku na rok (Ryciny 1–5).

Zauważono, że w miesiącach jesienno-zimowych 
(w sezonie grzewczym) opublikowano znacznie więcej 
artykułów niż w miesiącach wiosenno-letnich (w sezonie 
pozagrzewczym) w badanych latach, pomimo wzrastają-
cego stopnia zanieczyszczenia powietrza ozonem O3 w se-
zonie pozagrzewczym (Ryciny 1–5).

W 2009 i 2010 roku opublikowano niewielką liczbę ar-
tykułów dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Kra-

Rycina 1. Zestawienie liczby artykułów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krako-
wie, opublikowanych w każdym miesiącu w 2009 roku i miesięcznych średnich wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 [μg/m3] i ozonu O3 w 2009 roku
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kowie przy równoczesnym (większym niż w kolejnych 
latach) stopniu zanieczyszczenia powietrza (Ryciny 1, 2). 
Brak opublikowanych artykułów lub ich znikoma ilość do-
tyczyły miesięcy wiosenno-letnich: IV–VIII (Ryciny 1–3), 
również w latach 2012–2013, kiedy opublikowano najwięk-
szą liczbę artykułów (Ryciny 4, 5). Najwięcej artykułów 

we wszystkich latach opublikowano w miesiącach jesien-
no-zimowych: I, II, X, XI, XII (Ryciny 1–5). W każdym roku 
opublikowano artykuły w I, II, XI, XII miesiącu (Ryciny 
1–5). W latach 2010–2012, w miesiącach X, XI, następo-
wał wzrost liczby artykułów wraz ze stopniem zanieczysz-
czenia powietrza (Ryciny 2–4). Natomiast w 2009 wzrost 

Rycina 2. Zestawienie liczby artykułów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krako-
wie, opublikowanych w każdym miesiącu w 2010 roku i miesięcznych średnich wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 [μg/m3] w 2010 roku

Rycina 3. Zestawienie liczby artykułów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krako-
wie, opublikowanych w każdym miesiącu w 2011 roku i miesięcznych średnich wartości stężeń pyłu za-
wieszonego PM10 [μg/m3] i ozonu O3 [μg/m3] w 2011 roku
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liczby artykułów wystąpił pomiędzy VIII a IX miesiącem 
(Rycina 1), a w 2013 roku w miesiącach IX, X (Rycina 5). 
W każdym roku występowały miesiące, w których liczba 
artykułów nie wzrosła wraz ze wzrostem stopnia zanie-

czyszczenia powietrza: w 2009 w III i IV miesiącu (Ryci-
na 1), w 2010 w I, II, VIII, IX miesiącu (Rycina 2), w 2011 
w II, III, VII, VIII miesiącu (Rycina 3), w 2012 w VI, VII mie-
siącu (Rycina 4), a w 2013 w XI, XII miesiącu (Rycina 5).

Rycina 4. Zestawienie liczby artykułów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, 
opublikowanych w każdym miesiącu w 2012 roku i miesięcznych średnich wartości stężeń pyłu zawieszo-
nego PM10 [μg/m3] i ozonu O3 [μg/m3] w 2012 roku

Rycina 5. Zestawienie liczby artykułów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, 
opublikowanych w każdym miesiącu w 2013 roku i miesięcznych średnich wartości stężeń pyłu zawieszo-
nego PM10 [μg/m3] i ozonu O3 [μg/m3] w 2013 roku
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Dyskusja
Celem przedstawionego badania była ocena stopnia in-
formowania o środowiskowym ryzyku dla zdrowia, zwią-
zanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez 
Dziennik Polski, Gazetę Krakowską i Gazetę Wyborczą 
wydanych w latach 2009–2013. Przystępując do realizacji 
badania postawiono pytanie badawcze: czy liczba artyku-
łów prasowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza 
w Krakowie wzrasta wraz ze wzrostem stopnia zanie-
czyszczenia powietrza wyrażonym miesięcznymi średnimi 
wartościami stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz mie-
sięcznymi średnimi wartościami stężeń ozonu O3.

Uzyskane wyniki badania wskazują, że w okresie obję-
tym badaniem temat zanieczyszczenia powietrza w Kra-
kowie przykuwał coraz większą uwagę wybranej lokalnej 
prasy codziennej. Należy podkreślić, że w latach 2009–
2013 wybrane dzienniki lokalne opublikowały zauważalnie 
większą liczbę artykułów w miesiącach jesienno-zimo-
wych (Ryciny 1–5), w których w niesprzyjających warun-
kach pogodowych powstaje zjawisko smogu wywołanego 
zwiększoną emisją zanieczyszczeń związanych z ogrzewa-
niem pomieszczeń węglem [1]. Wydaje się, że wzrost liczby 
opublikowanych artykułów mógł być wówczas spowodo-
wany wyższym poziomem koncentracji pyłu zawieszone-
go PM10, wynikającym z jego zwiększonej emisji w miesią-
cach zimowych. Można przypuszczać, że zjawisko smogu 
letniego nie wzbudza takiego zainteresowania prasy lokal-
nej pomimo wyższego poziomu stężenia ozonu w sezo-
nie wiosenno-letnim. Należy tutaj przypomnieć o wspo-
mnianych we wstępie zobowiązaniach prasy codziennej, 
z których wynikało, że dziennikarze powinni informować 
mieszkańców w sytuacji, gdy stan krakowskiego powietrza 
znacznie się pogorszy [12]. Dotyczyć powinno to sytuacji, 
gdy zanieczyszczenie powietrza wzrośnie nie tylko w se-
zonie jesienno-zimowym, ale i wiosenno-letnim. Wydaje 
się, że nie tylko jakość powietrza decyduje o zainteresowa-
niu prasy tym tematem.

Rozważając czynniki, które decydują o wzroście zainte-
resowania prasy jakością powietrza w sezonie grzewczym 
(jesienno-zimowym), a spadkiem zainteresowania w se-
zonie wiosenno-letnim, Yopp et al., 2009 [18] wskazują, 
że media używają takich kryteriów do oceny ważności 
informacji, jak np.: znaczenie (ang. prominence), rozmiar/
wielkość (ang. magnitude), konfl ikt (ang. confl ict). Wydaje 
się, że wymienione powyżej kryteria wpłynęły na wzrost 
stopnia informowania o stanie powietrza w Krakowie 
w sezonie grzewczym. Zjawisko, jakim jest smog zimowy 
(listopad-styczeń) ze względu na swoje cechy wydaje się 
zjawiskiem, które przyciąga uwagę dziennikarzy prasy co-
dziennej.

Znaczenie (ang. prominence) tematu pyłowego zanie-
czyszczenia powietrza w Krakowie zostało zobrazowane 
również poprzez wspomniany na wstępie ranking opubli-
kowany przez Europejską Agencję Środowiska (Europe-
an Environment Agency), w którym Kraków zajął trzecie 
miejsce pod względem ponadnormatywnej koncentracji 
pyłu zawieszonego (zanieczyszczenia odgrywającego 
kluczową rolę w smogu zimowym) wśród 386 najbardziej 
zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Niechlubna lo-
kata Krakowa w tym rankingu została nagłośniona przez 
media.

W omawianym kontekście warto także zwrócić uwagę 
na kwestię widzialności w przypadku smogu zimowego 
oraz niewidzialności dotyczącej smogu letniego. W przy-
padku smogu zimowego mieszkańcy Krakowa mogą na 
co dzień zauważyć unoszące się nad miastem nieprzej-
rzyste powietrze. Trzeba podkreślić, że jedną z cech, które 
wpływają na opublikowanie doniesienia prasowego jest 
opatrzenie go akcentem wizualnym [19]. I rzeczywiście 
w sezonie jesienno-zimowym część artykułów została 
opatrzona fotografi ami nieprzejrzystego powietrza uno-
szącego się nad Krakowem.

Z kolei niewidzialność smogu letniego sprawia, że lu-
dzie odnoszą wrażenie, że w słoneczne, upalne dni ryzyko 
wystąpienia zagrożenia zdrowotnego związanego ze smo-
giem jest nikłe. Dlatego można przypuszczać, że smogowi 
letniemu nie poświęca się tyle uwagi w publikowanych 
artykułach. W literaturze przedmiotu (np. Walker et al. 
1998 za: Bickerstaff 2004; Wakefi eld i in., 2001) zwraca 
się uwagę na fakt, że nie tylko doświadczenia węchowe, 
ale także inne formy świadomości zmysłowej (ang. sen-
sory awareness) spełniają istotną rolę w ocenie stanu ja-
kości powietrza. Okazuje się, że ludzie wysuwają wnioski 
na temat czystości powietrza nie tylko w oparciu o bodźce 
natury chemicznej, ale także oceniając inne cechy środo-
wiska, szczególną rolę w tym miejscu przypisać należy 
zmysłowi wzroku [20, 21].

Następnym czynnikiem branym pod uwagę w ocenie 
różnic pomiędzy liczbą publikowanych artykułów w se-
zonie grzewczym i poza nim jest rozmiar/wielkość (ang. 
magnitude) [18]. Skala zjawiska, jakim jest smog zimowy 
obejmuje nie tylko cały Kraków, ale i inne polskie miasta, 
co może powodować większe skupienie uwagi dziennika-
rzy na tym zagadnieniu.

Co ciekawe, wydaje się, że wpływ na wzrost zaintere-
sowania prasy jakością powietrza w Krakowie w sezonie 
grzewczym może mieć także kryterium konfl iktu (ang. 
confl ict) [18]. Kryterium konfl iktu (Yopp i in., 2009) można 
odnieść do wszelkich kontrowersji związanych z wprowa-
dzeniem zakazu palenia węglem w sezonie grzewczym. 
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Warto w tym miejscu podkreślić rolę ruchu społecznego, 
jakim jest Krakowski Alarm Smogowy (KAS). Poza prze-
kazywaniem informacji, edukowaniem mieszkańców Kra-
kowa, KAS zorganizował także szereg akcji o charakterze 
lobbingowym. Marsze i protesty skupiające mieszkań-
ców wywarły nacisk na władze lokalne, doprowadzając 
do przyjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
uchwały w sprawie paliw dopuszczonych do stosowania. 
W omawianym kontekście warto również podkreślić, że 
konfl ikt, który rozwinął się na linii KAS–władze miasta 
rozwinął się wokół smogu zimowego, a nie letniego.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki mogą wpły-
wać na stopień przekazywania informacji na temat jakości 
powietrza w sezonie grzewczym i pozagrzewczym. Prze-
brnięcie przez dziennikarskie normy określające ważność 
informacji bądź chęć „zyskania” na opublikowaniu danego 
artykułu mogą powodować niedoinformowanie społecz-
ności o dłużej trwających zagrożeniach środowiskowych 
i zdrowotnych [10].

Warto byłoby poświęcić temu tematowi dalsze bada-
nia, np. analizę wcześniejszych pięciu lat (2004–2008), 
w celu sprawdzenia, jak często prasa lokalna poruszała 
temat jakości powietrza we wcześniejszych latach. Inte-
resujące byłoby również przedstawienie wyników uzyska-
nych w prezentowanym badaniu dziennikarzom wybranej 
prasy codziennej. Wywiad, w oparciu o scenariusz przygo-
towany z wykorzystaniem wyników przedstawionego ba-
dania, umożliwiłby poznanie faktycznych przyczyn różnic 
w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza w sezonie 
grzewczym i poza nim.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonego badania można przed-
stawić następujące wnioski:

Stopień informowania o zanieczyszczeniu powietrza 
w Krakowie różni się między sezonem grzewczym a poza- 
grzewczym, więc przypuszcza się, że poza stanem jakości 
powietrza inne czynniki mogły wpłynąć na różnice w licz-
bie opublikowanych artykułów w miesiącach jesienno-zi-
mowych i wiosenno-letnich.

Zainteresowanie dziennikarzy lokalnej prasy tematem 
zanieczyszczenia powietrza z roku na rok wzrastało, jed-
nak było znacznie mniejsze poza sezonem grzewczym, co 
z perspektywy zdrowia publicznego nie jest zjawiskiem 
korzystnym (z uwagi na toksyczne działanie ozonu na 
zdrowie ludzkie). 

Wskazane różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu 
powietrza (różnice w liczbie opublikowanych artykułów) 
między sezonem wiosenno-letnim a sezonem jesienno-zi-

mowym mogą wynikać np. z widzialności, znaczenia, roz-
miaru/wielkości zjawiska, jakim jest smog zimowy. 
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STRESZCZENIE
Ginekologia (z greckiego gyne = kobieta) jest nauką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządów płciowych kobiety. W szerszym rozumieniu tej dyscypliny 
medycznej jest to nauka zajmująca się ogólnie pojętym zdrowiem kobiety, z uwzględnieniem działań profi laktycznych. Ginekologię jako dziedzinę wiedzy określa się często 
mianem „choroby kobiece”, co oddaje specyfi kę wynikającą z odrębności anatomicznej i fi zjologii płci. Przeprowadzono analizę metod postępowania zachowawczego i opera-
cyjnego w ginekologii wskazując, że zarówno w ginekologii, jak i w innych dziedzinach medycyny istotną rolę odgrywa właściwy dobór metod diagnostyki i terapii.

Słowa kluczowe: ginekologia, diagnostyka, terapia.

ABSTRACT
Gynecology (from Greek gyne = woman) is a science dealing with the diagnosis and treatment of female genital diseases. In a broader sense this medical discipline is the 
science dealing with health-general of women, including prevention activities. Gynecology as a fi eld of knowledge is often referred to as “women’s diseases”, which gives it 
a unique character resulting from anatomical and physiological differences of gender. An analysis method should be conservative and surgical gynecology, indicating that 
both gynecology and in other areas of medicine plays an important role proper selection of methods of diagnosis and therapy.

Keywords: gynecology, diagnostics, therapy.

Wstęp
Leczenie zachowawcze – to leczenie nieinwazyjne,obej-
mujące m.in. farmakoterapię, fi zjoterapię, terapię zaję-
ciową oraz programy edukacyjne dla pacjentów (dieta, 
odpowiedni tryb życia). Przeciwieństwem leczenia zacho-
wawczego jest np. leczenie chirurgiczne. Zarówno leczenie 
zachowawcze jak i operacyjne stosowane jest w ginekolo-
gii. Leczenie zachowawcze w ginekologii polega na kom-
pleksowym leczeniu farmakologicznym, profi laktyce oraz 
kontrolowaniu efektów terapii [1–3]. 

Szeroko stosowana jako leczenie zachowawcze jest 
antybiotykoterapia. Jest ona leczeniem przyczynowym, 
prowadzącym do wyleczenia organizmu poprzez wyeli-
minowanie przyczyny choroby. Jest to możliwe poprzez 
bezpośrednie zabicie drobnoustroju (działanie bakterio-
bójcze) lub poprzez uniemożliwienie jego rozwoju (działa-
nie bakteriostatyczne).

Ze względu na budowę chemiczną antybiotyki dzielą 
się na:
– β-laktamy:

penicyliny:• 
penicyliny naturalne – penicylina benzylowa »

penicyliny „przeciwgronkowcowe” – oksacyli- »
na, nafcylina, metycylina
aminopenicyliny – ampicylina, amoksycylina »
karboksypenicyliny – tykarcylina »
ureidopenicyliny – azlocylina »
piperazylopenicyliny – piperacylina »
amidynopenicyliny – mecylinam »
temocylina »

cefalosporyny (podział stanowiący połączenie tra-• 
dycyjnych podziałów na 4–5 generacji lub 4 grupy):

cefalosporyny grupy 0 – cefradyna, cefprozyl »
cefalosporyny grupy 1 – cefazolina »
cefalosporyny II generacji – cefuroksym, cefa- »
mandol, cefaklor
cefalosporyny III generacji nieaktywne wobec  »
Pseudomonas aeruginosa – cefotaksym, ce-
ftriakson
cefalosporyny III generacji aktywne wobec  »
Pseudomonas aeruginosa – ceftazydym, cefo-
perazon
cefalosporyny IV generacji – cefepim, ceftan »
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cefalosporyny V generacji aktywne wobec  »
Pseudomonas aeruginosa – ceftobiprol
cefalosporyny V generacji nieaktywne wobec  »
Pseudomonas aeruginosa – ceftarolina
cefamycyny – cefoksytyna »

monobaktamy – aztreonam• 
karbapenemy:• 

karbapenemy grupy I – ertapenem »
karbapenemy grupy II – imipenem, merope- »
nem, doripenem
karbapenemy grupy III – tomopenem »

trinemy – sanfetrinem• 
penemy – faropenem• 
inhibitory • β-laktamaz – same w sobie przeważnie 
nie mają aktywności bakteriobójczej, stosuje się je 
w połączeniu z innymi antybiotykami, np. cefope-
razon z sulbaktamem, amoksycylina z kwasem kla-
wulanowym, piperacylina z tazobaktamem

– antybiotyki peptydowe
polipeptydy:• 

polimyksyny – kolistyna »
gramicydyny »
bacytracyna »
fusafungina »

streptograminy – chinuprystyna-dalfoprystyna• 
glikopeptydy:• 

I generacji – wankomycyna, teikoplanina »
II generacji – orytawancyna »

lipopeptydy – daptomycyna• 
glikolipopeptydy – dalbawancyna, telawancyna• 
glikolipodepsypeptydy – ramoplanina• 

– aminoglikozydy:
aminoglikozydy streptydynowe – streptomycyna• 
aminoglikozydy deoksystreptaminowe – gentamy-• 
cyna, amikacyna, tobramycyna, netylmycyna
aminocyklitole – spektynomycyna• 

– tetracykliny:
tetracykliny właściwe – doksycyklina• 
glicylocykliny – tygecyklina• 

– makrolidy:
14-węglowe – erytromycyna, klarytromycyna• 
15-węglowe – azytromycyna• 
16-węglowe – spiramycyna• 
ketolidy – telitromycyna• 
18-węglowe (tiakumycyny) – difi mycyna• 

– linkozamidy – klindamycyna, linkomycyna
– amfenikole – chloramfenikol
– rifamycyny – ryfampicyna, ryfaksymina
– pleuromutyliny – retapamulina
– mupirocyna

– kwas fusydowy.
Leki przeciwprątkowe (leczenie zakażeń wywoła-

nych przez prątki – np. gruźlicy):
– leki 1. rzutu – izoniazyd, ryfampicyna, pirazynamid, 

etambutol, streptomycyna
– leki 2. rzutu – etionamid, klofazymina, kanamycyna, 

kapreomycyna, amikacyna, tobramycyna, wiomycyna, 
kwas p-aminosalicylowy, cykloseryna, ofl oksacyna, 
cyprofl oksacyna, lewofl oksacyna, moksyfl oksacyna, 
klarytromycyna, azytromycyna, imipenem, cefoksyty-
na, doksycyklina, minocyklina, kotrimoksazol, tioace-
tazon, linezolid, ryfabutyna, ryfapentyna

– leki do leczenia trądu – dapson, acedapson, talidomid 
(tylko mężczyźni); w leczeniu trądu stosuje się także 
ryfampicynę i klofazyminę.
Leki przeciwgrzybicze:

– antybiotyki polienowe – amfoterycyna B, nystatyna, 
natamycyna

– antybiotyki niepolienowe – gryzeofulwina
– leki azolowe:

leki imidazolowe – ketokonazol• 
leki triazolowe:• 

I generacji – fl ukonazol, itrakonazol »
II generacji – worykonazol, rawukonazol, po- »
sakonazol (lek o najszerszym spektrum działa-
nia)

– echinokandyny – kaspofungina, anidulafungina, mika-
fungina

– allyloaminy – terbinafi na
– 5-fl uorocytozyna
– amorolfi na
– cyklopiroks
– tolnaftat
– jodek potasu [2].

Leczeniem zachowawczym o szczególnym znaczeniu 
w ginekologii jest.terapia hormonalna [3, 4].
Typy terapii hormonalnej:
– Leczenie substytucyjne – uzupełnienie istniejącego 

niedoboru lub braku hormonu.
– Leczenie stymulujące – stosowane jest w przypad-

ku braku właściwej funkcji ośrodków podwzgórzo-
wo-przysadkowych (jajniki wydolne- prawidłowa ste-
rydogeneza).

– Leczenie hamujące – to leczenie osłabiające czynność 
gruczołu przez blokowanie układu podwzgórzo-
wo-przysadkowego z równoczesnym działaniem na 
efektor obwodowy [3, 4].

– Leczenie miejscowe – np. dopochwowe przy braku 
czynności hormonalnej jajników.
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Operacja w ginekologii ma służyć poprawie stanu 
zdrowia i samopoczucia pacjentki, bądź stanowi po-
stępowanie diagnostyczne, np. dające wgląd w jamę 
otrzewnową, pozwalając na ocenę narządów płcio-
wych wewnętrznych. Operacja zwiadowcza, inaczej 
diagnostyczna, nie ma na celu leczenia, a rozpoznanie 
choroby. Wykonywana jest kiedy nie ma możliwości za-
stosowania zachowawczych metod diagnozowania bądź 
są one nieskuteczne. Przykładem takiej operacji jest dia-
gnostyczne otwarcie jamy brzusznej (laparotomia zwia-
dowcza) lub operacje stopniujące (oceniające zaawan-
sowanie choroby).

Operacja radykalna, inaczej doszczętna, to zabieg 
mający na celu całkowite wyleczenie choroby, najczęściej 
polegający na szerokim wycięciu narządów bądź dużej 
części pojedynczego narządu. Tego rodzaju operacje są 
wykonywane często w przypadku nowotworów. Do-
szczętność operacji jest oceniana na podstawie badania 
histologicznego, które najczęściej wykonuje się po ope-
racji. Dlatego stosuje się termin: „operacja w zamierzeniu 
radykalna” (makroskopowo). Leczenie operacyjne w gine-
kologii obejmuje kolejne typy operacji [1, 5, 6].

I. OPERACJE DIAGNOSTYCZNE
1. Pobranie wycinków (excisio probatoria)

ze sromu (vulvae)• 
z szyjki macicy (colli uteri)• 
z guza (tumoris).• 

2. Skrobanie diagnostyczne (abrasio)
kanał szyjki (endocervix)• 
trzon macicy (endometrium)• 
diagnostyczno-lecznicze.• 

3. Hysteroscopia.
4. Punkcja – czyli nakłucie np. jamy otrzewnowej (ascites), 

zatoki Douglasa, torbieli zastoinowych po operacji.
 Uzyskiwana z punkcji treść to np. płyn surowiczy, treść 

ropna – zapalenie otrzewnej, przydatków, krew – ciąża 
ektopowa.

5. Laparoscopia
wady rozwojowe macicy• 
endometrioza• 
ciąża ektopowa• 
zrosty• 
chromotubacja.• 

6. Laparotomia – wgląd w jamę brzuszną.

II. OPERACJE KOREKCYJNE
1. Operacje udrażniające w WADACH WRODZONYCH: 

nacięcie błony dziewiczej, przecięcie przegrody po-
chwy, kanału szyjki i trzonu macicy.

 PO DZIAŁANIU JATROGENNYM: udrożnienie kanału 
szyjki po el-konizacji; jamy macicy – zespół Ashermana).

 ZROSTY POZAPALNE: ujścia brzuszne jajowodów, po-
chwa, kanał szyjki i trzon macicy.

 W SENIUM (w okresie starości).
2. Operacje plastyczne zmieniają (poprawiają) wygląd 

lub funkcję narządu. Tego rodzaju zabiegami są zarów-
no operacje odtwórcze po wypadkach, umożliwiające 
normalną egzystencję np. po utracie części narządu, 
jak i operacje kosmetyczne, poprawiające niewłaści-
wy (zdaniem pacjentki) wygląd narządów płciowych 
zewnętrznych (np. pomniejszenie warg sromowych 
większych), poprawiają funkcję jajowodów (plastyka 
ujść brzusznych jajowodów) czy też funkcję macicy: 
(metroplastyka, operacja Strassmana – np. przy dwu-
rożnej macicy).

3. Operacje wytwórcze
wytworzenie pochwy np. w zespole MRKH z apla-• 
zją pochwy.

4. Operacje naprawcze
urethrokolpoet kolpoperineoplastica• 
op. modo Manchester• 
plastica perinei et ani• 
plastica fi stulae:• 

recto-vaginalis »
vesico-vaginalis »
urethero-vaginalis »

wszycie taśmy TVT.• 

III. OPERACJE USUWAJĄCE CAŁY NARZĄD PŁCIOWY
Przykłady:
– Usunięcie macicy z dostępu brzusznego lub pochwo-

wego – z lub bez przydatków (hysterectomia totalis 
abdominalis/vaginalis sine/cum adnexibus).

– Usunięcie macicy radykalne z usunięciem węzłów 
chłonnnych hysterectomia radicalis cum lymphonodu-
lectomia.

– Usunięcie przydatków, jajników, jajowodów (adnexec-
tomia, ovariectomia, salpingectomia).

– Proste wycięcie sromu (vulvectomia simplex).
– Usunięcie sromu radykalne z usunięciem węzłów 

chłonnych (vulvectomia radicalis cum lymphonodulec-
tomia).
Wśród wskazań do usunięcia macicy (hysterektomii) 

wymienia się najczęściej:
– mięśniaki macicy
– bardzo obfi te miesiączki, niepoddające się leczeniu za-

chowawczemu
– bolesne miesiączki
– obniżenie lub wypadanie macicy
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– uciskanie innych narządów przez powiększony trzon 
macicy i związane z tym dolegliwości, w tym nietrzy-
manie moczu

– stany przednowotworowe i nowotwory narządu rodnego.
Obecnie dostępne są też nowoczesne metody laparo-

skopowego i przezpochwowego usuwania macicy. W za-
leżności od rozpoznania, wielkości zmiany, wieku i stanu 
odżywienia oraz oczekiwań pacjentki możliwe są następu-
jące operacje:
– LASH (laparoscopic supracervical hysterectomy),
– TLH (total laparoscopic hysterectomy),
– LAVH (laparoscopically assisted vaginal hysterectomy),
– hysterektomia przezpochwowa, czyli waginalna [1, 

5, 6].
Hysterektomia nie oznacza konieczności usuwania jajni-

ków. U młodych kobiet ważne jest pozostawienie jajników 
w celu zachowania naturalnej produkcji żeńskich hormo-
nów płciowych, aby po operacji pacjentki nie odczuwały 
przedwcześnie dolegliwości okresu przekwitania. Gdy wy-
stępują wskazania medyczne podczas tej operacji, oczywi-
ście możliwe jest usunięcie jednego lub obu jajników. 

Należy dodać tu, że do wskazań do wycięcia macicy 
z dostępu pochwowego należą:
– blizna po plastyce przepukliny brzusznej
– wypadanie pochwy i macicy
– gruźlica jelit.

IV. OPERACJE OSZCZĘDZAJĄCE/ZACHOWAWCZE (USU-
WAJĄCE CZĘŚĆ NARZĄDU PŁCIOWEGO I/LUB ZMIANY 
W NIM POWSTAŁE)
– Wycięcie /marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina, 

gartneraexcisio/marsupialisatio cystis gl. Bartholini, 
Gartneri.

– Konizacja szyjki macicy (chirurgiczna, elektrokonizacja, 
LEEP konizacja) conisatio colli uteri – chirurgica, el-co-
nisatio, LEEP.

– Ukręcenie polipa rodzącego się mięśniaka – detrunca-
tio polypi/myomae nascens myomektomia (BADANIE 
ŚRÓDOPERACYJNE – INTRA!).

– Wyłuszczenie torbieli guza enucleatio cystis (tumoris) 
ovarii (INTRA!).

– Częściowa resekcja jajników – resectio partialis ovariorum.

V. OPERACJE W STANACH NAGLĄCYCH – ZAGRAŻAJĄ-
CYCH ŻYCIU
– Obfi te krwawienie z macicy (przyczyny ginekologiczne 

i położnicze), brak efektu leczenia zachowawczego.
– Krwawienie po leczeniu operacyjnym.
– Perforacja macicy.
– Ciąża ektopowa.

– Skręcona torbiel jajnika.

VI. OPERACJE PALIATYWNE 
Operacja paliatywna, inaczej łagodząca, poprawia jedynie 
stan chorego, nie usuwając właściwej przyczyny dolegliwo-
ści. Wykonywana ze względów humanitarnych, dla oszczę-
dzenia cierpień i ograniczenia bólu. Przykładem takiej ope-
racji jest zespolenie fragmentów przewodu pokarmowego 
tak, by ominąć niedrożność spowodowaną nowotworem. 
Zatem w operacjach paliatywnych chodzi o doraźne łago-
dzenie dolegliwości, cytoredukcja. Przeprowadzona analiza 
metod postępowania w ginekologii wskazuje, że zarówno 
w ginekologii, jak i w innych dziedzinach medycyny, istotną 
rolę odgrywa właściwy dobór metod diagnostyki i terapii 
uwzględniający postępowanie zachowacze i operacyjne. 
Podstawę działania w postępowaniu diagnostycznym sta-
nowi szczegółowe oraz rzetelne przeprowadzenie badania 
podmiotowego, czyli wywiadu, jak również badania przed-
miotowego obejmującego badanie lekarskie ogólne, a na-
stępnie badanie ginekologiczne, co pozwala dalej dobrać 
właściwą metodę zachowawczą czy operacyjną, tak w od-
niesieniu do diagnostyki, jak i terapii [1, 3, 5, 6].
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BÓLE KRĘGOSŁUPA U DZIECI I MŁODZIEŻY. NARASTAJĄCY 
PROBLEM MEDYCZNO-SPOŁECZNY
SPINAL PAINS IN CHILDREN AND YOUTH. THE GROWING MEDICO-SOCIAL PROBLEM

Hubert Prabucki

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
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STRESZCZENIE
Dolegliwości bólowe kręgosłupa były uznawane za domenę ludzi dorosłych, a szczególnie osób starszych. Najnowsze doniesienia dowodzą jednak, że problem ten do-
tyczy coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Tendencja do zmiany struktury wiekowej osób cierpiących na omawiane dolegliwości wynika w dużej mierze z modyfi kacji 
trybu życia. Dzieci są coraz mniej aktywne fi zycznie. Wynika to z faktu, że coraz więcej czasu spędzają przed komputerem i telewizorem, co sprzyja powstawaniu zmian 
strukturalnych i funkcjonalnych układu ruchu. Problem wymaga analizy przyczyn w celu efektywniejszego zapobiegania i precyzyjnego leczenia dolegliwości bólowych 
kręgosłupa u dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży, etiologia powstawania bólu kręgosłupa, wady postawy, psychogenne podłoże bólu kręgosłupa.

ABSTRACT
Spinal pains were considered as a problem of adults, especially of the elderly. Recent research however has proved that this problem touches more and more number of 
children and youth. This change in age structure of people suffering from this problem results mainly from the modifi cation of lifestyle. Children are less and less physically 
active. They spend more and more time in front of TV and computer screens, which leads to structural and functional changes in movement system. The causes of this is-
sue need to be analyzed in case of creating more effi cient prevention and more accurate treatment of spinal pains in children and youth.

Keywords: spinal pains in children and youth, etiology of spinal pains occurring, postural defects, psychogenic basis of spinal pain.

Wstęp
Bóle kręgosłupa są poważnym problemem medyczno-spo-
łecznym. Badania wykazały, że około 80% ludzi przynajmniej 
raz w życiu doświadczyło tzw. bólu krzyża [1]. Coraz po-
wszechniejszym problemem stają się dolegliwości kręgosłupa 
dotyczące również dzieci i młodzieży. Różne źródła podają, 
że tego typu dolegliwości doświadczyło 37–66,7% młodych 
ludzi [2, 3]. 

Ból kręgosłupa znacząco obniżają możliwości funk-
cjonalne i społeczne człowieka. Jakość życia jest pojęciem 
wielowymiarowym. Obejmuje wiele dziedzin i aspektów 
życia ludzkiego. Jest również miarą fi zycznego i społecz-
nego funkcjonowania. Ból kręgosłupa z pewnością należy 
do najczęstszych czynników negatywnie wpływających na 
jakość życia [4]. Rozwój cywilizacji powoduje zmianę try-
bu życia społeczeństw krajów rozwiniętych. Liczne udo-
godnienia komunikacyjne oraz rozwój technologii, które 
minimalizują konieczność pracy fi zycznej powodują, że 
przeciętnie ludzie mają coraz mniej ruchu. Tempo życia 
i rosnąca ilość czasu spędzanego w pracy wpływa na ogra-
niczenie możliwości podejmowania aktywności fi zycznej 
w formie sportu czy rekreacji. Dolegliwości bólowe krę-
gosłupa nie są już wyłącznie problemem osób dorosłych. 
Czas spędzany w szkolnych ławkach powoduje, że dzieci 

zbyt długo przebywają w jednej, często nieergonomicz-
nej pozycji. Wysokość ławek nie zawsze jest dopasowana 
do wzrostu dzieci, krzesełka bywają niewyprofi lowane, 
a nie wszyscy nauczyciele zwracają uwagę na prawidło-
wą postawę dzieci podczas lekcji. 4 godziny lekcyjne wy-
chowania fi zycznego w tygodniu nie zawsze okazują się 
wystarczającą ilością aktywności ruchowej dla dziecka. 
Za właściwą dawkę aktywności fi zycznej uważa się przy-
najmniej 60 minut wysiłku fi zycznego każdego dnia. Tylko 
taka ilość ruchu jest wystarczająca dla prawidłowego roz-
woju i zdrowia dzieci i młodzieży [5].
 Właściwym rozwiązaniem wydaje się być próba aktywi-
zacji sportowej dzieci poprzez zachęcenie i umożliwienie 
im korzystania z zajęć ruchowych oferowanych przez klu-
by sportowe. Negatywny wpływ zbyt małej aktywności 
fi zycznej powoduje osłabienie całego organizmu. Może 
być przyczyną dysfunkcji wielonarządowych, a także bó-
lów kręgosłupa. Młody organizm może jednak nie być 
wystarczająco przygotowany do znoszenia obciążeń, jakie 
stosowane są w treningu sportowym ukierunkowanym 
na osiąganie najwyższego poziomu w danej dyscyplinie. 
Sport wyczynowy ma z pewnością wiele pozytywnych 
skutków dla funkcjonowania organizmu, natomiast w pew-
nych warunkach może być szkodliwy dla homeostazy we-
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wnątrzustrojowej. Prawidłowy proces treningowy wymaga 
nieustannej diagnostyki stanu funkcjonalnego organizmu, 
bieżącego określania efektów treningu i precyzyjnego usta-
lania celów w kolejnych mikro i mezocyklach treningowych. 
W praktyce tylko nieliczne kluby, prowadzące szkolenie na 
najwyższym poziomie, mają możliwości fi nansowe i organi-
zacyjne, które umożliwiają taką optymalizację procesu tre-
ningowego. Pojawianie się dysfunkcji i objawów bólowych 
może wynikać w tej sytuacji z nadmiernych obciążeń trenin-
gowych w stosunku do możliwości adaptacyjnych młodego 
organizmu, niewychwyconych predyspozycji anatomicznych 
czy też z niewłaściwego sprzętu sportowego, niedostoso-
wanego do wieku zawodników. Niewłaściwie prowadzony 
proces szkoleniowy oraz zbyt duże obciążenia treningowe 
prowadzą do pogorszenia samopoczucia, bezsenności, 
osłabienia apetytu, obniżenia wydolności fi zycznej, a także 
zaburzenia pracy serca. Dochodzi do wzrostu zagrożenia 
wystąpieniem różnych uszkodzeń narządu ruchu [5, 6].

Etiologia bólów kręgosłupa 
Kręgosłup człowieka jest bezustannie poddawany wpły-
wowi wielu czynników powodujących patologiczne zmia-
ny będące w konsekwencji przyczyną pojawienia się do-
legliwości bólowych. Pewne regiony szkieletu osiowego 
są szczególnie narażone na występowanie dysfunkcji ze 
względu na budowę anatomiczną i ruchy, które wykonują. 
Według Justyny Paprockiej i wsp. [7] do głównych przy-
czyn występowania bólów kręgosłupa zalicza się:
– miejscowe – patologia struktur kręgosłupa: zmiany 

degeneracyjne, procesy zapalne o podłożu infekcyj-
nym i immunologicznym, wady rozwojowe kręgosłupa 
i rdzenia kręgowego, zmiany naczyniopochodne,

– zakrzepica naczyń rdzenia, nowotwory pierwotne 
i przerzutowe, urazy oraz ich następstwa,

– w przebiegu chorób narządów sąsiadujących (układu 
oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowo-
płciowego, chłonnego, krwiotwórczego,

– w zaburzeniach metabolicznych, m.in. dna, osteopo-
roza, osteomalacja, choroba Pageta,

– początkowe stadium ostrego poprzecznego zapalenia 
rdzenia i zespołu Guillaina i Barrégo,

– bóle mięśniowe,
– zaburzenia psychogenne [7].

Wybrane przyczyny dolegliwości bólowych 
kręgosłupa u dzieci i młodzieży

Przeciążenia statyczne kręgosłupa
Ból kręgosłupa może występować wskutek przeciążenia 
statycznego. Podczas długotrwałej pracy w pozycji sie-

dzącej często, przy niezachowanej ergonomicznej pozy-
cji ciała, dochodzi do zmęczenia czynnościowego mięśni 
przykręgosłupowych oraz zaburzenia statyki. W kon-
sekwencji dochodzi również do zmian w stereotypie ru-
chowym wskutek zaburzenia równowagi między dwo-
ma przeciwstawnymi grupami mięśni: mięśnie brzucha 
i mięśnie pośladkowe, jako grupa mięśni zmniejszających 
przodopochylenie miednicy i prostownik grzbietu wraz 
z mięśniami zginającymi staw biodrowy, które zwiększa-
ją przodopochylenie miednicy. Najczęściej obserwuje się 
osłabienie pierwszej z wyżej wymienionych grup mięśni 
z równoczesnym zwiększeniem napięcia i skróceniem dru-
giej grupy. Oprócz bólu pochodzącego z tkanek miękkich, 
wtórnie dochodzi do występowania zaburzeń czynnościo-
wych stawów kręgosłupa i miednicy, które również dają 
dodatkowe objawy bólowe [8]. 

Tego typu przeciążenia mogą także powodować po-
wstawanie wad postawy o charakterze funkcjonalnym, 
które z biegiem czasu mogą doprowadzić do wytworzenia 
trwałych zniekształceń strukturalnych, będących przy-
czyną chronicznych dolegliwości bólowych kręgosłupa. 
Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, należy nieustannie 
podnosić samoświadomość dziecka dotyczącą prawidło-
wej postawy ciała oraz spędzania czasu w pozycjach ergo-
nomicznych. Jednakże sama edukacja dzieci, mimo swe-
go niezaprzeczalnego znaczenia, nie jest wystarczająca 
w walce z powstawaniem deformacji kręgosłupa o etiologii 
przeciążeniowej. Niezbędne jest również dostosowywanie 
warunków pracy umysłowej w miejscach, w których dzieci 
spędzają wiele godzin w ciągu dnia. Szkoły i przedszkola 
powinny posiadać stoliki i krzesła o odpowiedniej wysoko-
ści oraz o właściwych proporcjach wysokości między jed-
nym a drugim sprzętem. Istotny jest również kształt mebli. 
Powinny być one właściwie wyprofi lowane i umożliwiać 
przyjęcie fi zjologicznej pozycji ciała. Dyrektorowie szkół 
są zobowiązani, na mocy rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu (Dz.U. 03, Nr 6, poz. 69 z późn. 
Zm), do wyposażania szkół w meble o odpowiednich 
wymiarach, które posiadają certyfi kat wydany przez Pol-
ski Komitet Normalizacyjny na podstawie polskiej normy 
PN-EN 1729–1:2007 [9]. Rzetelność tych działań podlega 
stałej kontroli sprawowanej przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną. Jednakże J. Kasperczyk i wsp. [10] w swych 
badaniach wykazali, iż mimo restrykcyjnych przepisów aż 
77,5% uczniów objętych kontrolą siedzi w nieprawidłowej 
pozycji, gdyż meble nie były dostosowane do ich wysoko-
ści ciała. By zminimalizować negatywne efekty długotrwa-
łego przebywania w pozycji siedzącej, nie można pominąć 
roli nauczyciela w procesie zapobiegania wadom postawy 
u dzieci. Niestety często pedagodzy nie przywiązują należy-
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tej wagi do pozycji, w jakich siedzą dzieci, a także do tego, by 
tak porozsadzać dzieci na poszczególnych stanowiskach, by 
były one jak najbardziej dostosowane swymi wymiarami do 
zróżnicowanego wzrostu uczniów [9, 10] (Tabela 1). 

Istotnym problemem w polskich szkołach są zbyt 
ciężkie plecaki. Według rozporządzenia Rady Ministrów 
przyjęto, iż ciężar plecaka nie powinien przekraczać 5 kg 
u chłopców i 3 kg u dziewcząt poniżej 16. roku życia. Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna za normę uznała 3 kg. Przyj-
mując te kryteria wykazano, że 44,2% dzieci ze środowisk 
miejskich nosi zbyt ciężkie plecaki. Nadmierna waga tor-
nistrów szkolnych jest jednym z czynników wywołujących 
przeciążenia statyczne, a w konsekwencji bóle kręgosłupa. 
Jeszcze większą rolę w prowokowaniu owych dolegliwo-
ści odgrywa sposób noszenia plecaka przez dzieci. Częstą 
praktyką jest zakładanie tornistra na jedno ramię, co wy-
musza kompensacyjne ustawienie tułowia oraz asyme-
tryczny rozkład napięć mięśni posturalnych [11].

Skolioza
Skolioza idiopatyczna to boczne skrzywienie kręgosłupa 
i tułowia o nieznanej etiologii charakteryzujące się struk-
turalnym, bocznym i rotacyjnym skrzywieniem kręgosłu-
pa [12]. Jest to zaburzenie trójpłaszczyznowe, dotyczące 
płaszczyzny czołowej, strzałkowej i rotacji kręgów. Aby 
boczne skrzywienie kręgosłupa zostało zakwalifi kowa-
ne jako skolioza, kąt wygięcia musi przekraczać 10 stopni 
w skali Cobba. Skolioza idiopatyczna jest poważnym pro-

blemem w populacji dziecięcej, ponieważ dotyczy około 
2–3%, a więc jest najczęściej diagnozowanym schorze-
niem natury ortopedycznej. Rozwój choroby przypada 
najczęściej na wiek dojrzewania, kiedy to organizm rośnie 
w najszybszym tempie [13, 14].

Podział skolioz według Cobba obejmuje dwa rodzaje 
zniekształceń: funkcjonalne i strukturalne. Skoliozy funk-
cjonalne to takie, w których zmiany są odwracalne i do-
tyczą, jak sama nazwa wskazuje, funkcji, a nie struktury. 
Jednakże niezbędne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie 
i leczenie zachowawcze również tego typu skrzywień. Nie-
leczone skoliozy funkcjonalne z czasem będą powodować 
nieodwracalne deformacje natury strukturalnej. Istotną 
rolę odgrywa profi laktyka, ponieważ w dużym stopniu 
to złe nawyki i niewłaściwa ergonomia pracy powodują 
zmiany w tkankach miękkich, doprowadzając z czasem 
do powstania błędnych stereotypów ruchowych. Dzieje 
się tak, gdy układ nerwowy odbiera niewłaściwe ułożenie 
tkanek jako fi zjologiczne. Z czasem organizm wytwarza 
mechanizmy kompensacyjne, doprowadzające do zmian 
strukturalnych [15]. 

Leczenie skolioz dzieli się na zachowawcze i operacyj-
ne. Pierwsze z wyżej wymienionych prowadzi się głównie 
za pomocą leczenia ruchem (przy niewielkich skrzywie-
niach) oraz za pomocą gorsetów (przy skrzywieniach po-
wyżej 25 stopni według Cobba). Leczenie operacyjne zale-
ca się przy skrzywieniach przekraczających 40–50 stopni 
według Cobba [14].

Tabela 1. Oznakowanie mebli wg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [9]. Źródło: www.gis.gov.pl
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Zespoły psychogenne 
Przewlekły stres, stany podwyższonego napięcia emocjo-
nalnego często powodują występowanie dolegliwości bó-
lowych w obrębie kręgosłupa. Najczęściej obserwowanym 
skutkiem negatywnych stanów emocjonalnych, utrzymują-
cych się przez dłuższy czas, jest chronicznie podwyższone 
napięcie mięśniowe. W miarę upływu czasu chory przestaje 
kontrolować napięcie mięśniowe i traci zdolność do rozluź-
niania aparatu mięśniowego. W konsekwencji dochodzi do 
zmian w tkance łącznej, ale także do wtórnych zmian prze-
ciążeniowych struktur kręgosłupa. Stany emocjonalne oraz 
nawyki ruchowe z nimi związane mogą także powodować 
pewne charakterystyczne ustawienie ciała, które może 
przerodzić się nawet w strukturalne wady postawy [16].

Podsumowanie
Bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży są powszechnym zjawi-
skiem, które jest coraz bardziej nasilone. Dolegliwości doty-
czą najczęściej dolnego odcinka kręgosłupa [1, 17] Omawiane 
problemy utrudniają wykonywanie czynności dnia codzien-
nego i powodują absencję szkolną [17]. Według niektórych 
badań ponad 25% dzieci doświadczających bólów kręgo-
słupa musiało zrezygnować z udziału w zajęciach szkolnych 
[19]. Wpływ na występowanie bólu kręgosłupa może mieć 
liczba godzin spędzanych przed komputerem i TV [20]. Inne 
doniesienia tego nie potwierdzają. Potrzebne są w tej kwe-
stii zatem dalsze badania. [19]. Z kolei inne źródło podaje, że 
główną przyczyną omawianych dolegliwości nie jest sama 
pozycja siedząca, lecz przyjmowanie niewłaściwych pozycji 
podczas siedzenia [21]. Nie można również pominąć wpły-
wu czynników emocjonalnych na występowanie bólów 
kręgosłupa [18], dlatego problem należy rozpatrywać holi-
stycznie i w uzasadnionych przypadkach rozważyć włącze-
nie pomocy psychologicznej w proces leczenia.
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STRESZCZENIE
Promocja zdrowia to szereg działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fi zycznej oraz wypoczynku i rekreacji. Zdro-
wie uważa się za potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska. Wg. WHO jest to: stan dobrego samopoczucia fi zycznego, psychicznego 
i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie to również zdolność do pełnienia ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie 
z tymi zmianami. Zaburzenia statyki narządów płciowych są znacznym zakłóceniem zdrowia – są swoistym kalectwem często związanym z nietrzymaniem moczu i dys-
funkcjami w sferze somatycznej i psychoseksualnej. Za czynniki sprawcze zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu uznaje się m.in. otyłość, występo-
wanie przewlekłych zaparć i chorób przebiegających z uporczywym kaszlem, wykonywanie ciężkiej pracy fi zycznej oraz stres. Stąd rola profi laktycznych programów edu-
kacyjnych promujących zdrowie z poradnictwem aptekarskim włącznie.

Słowa kluczowe: ginekologia, zaburzenia statyki, profi laktyka.

ABSTRACT
Introduction. Health promotion is a series of activities to ensure adequate living conditions, employment, education, physical education and recreation and leisure. Health 
is considered to be the potential of the body’s ability to adapt to the requirements of the environment. Acc. WHO is this: the state of complete physical, mental and social 
well being and not merely the absence of disease or infi rmity. Health is also the ability to perform social roles, to adapt to environmental changes and cope with these chan-
ges. Statics genital disorders are a serious deterioration in health- kind of disability are often associated with urinary incontinence and dysfunctions in the fi eld of somatic 
and psychosexual. Causative factors for pelvic genital and urinary incontinence are considered to obesity, the occurrence of chronic constipation and diseases that persi-
stent cough, performing heavy physical work and stress. The role of preventive education programs to promote health, including pharmacists counseling.

Keywords: gynecology, pelvic disorders, prevention.

Wstęp
Zdrowie stanowi proces wzajemnych uwarunkowań w re-
lacji organizm-środowisko, który przy braku choroby po-
zwala utrzymać równowagę pomiędzy organizmem a śro-
dowiskiem. Według współczesnej koncepcji zdrowia jest 
ono: wartością, dzięki której każdy może realizować swoje 
aspiracje, zmieniać środowisko i radzić sobie z nim, jest 
zasobem gwarantującym rozwój społeczeństwa oraz jest 
środkiem do codziennego życia umożliwiającym lepszą 
jego jakość. Henry Siegerist w roku 1945 stworzył pojęcie 
promocji zdrowia, utożsamiając ją z szeregiem działań pro-
wadzących do zapewnienia odpowiednich warunków ży-
cia, pracy, kształcenia, kultury fi zycznej oraz wypoczynku 
i rekreacji. Podkreśla się rolę profi laktycznych programów 
edukacyjnych promujących zdrowie z poradnictwem ap-
tekarskim włącznie, także w wielu aspektach związanych 
ze zdrowiem kobiet – zagadnieniem takim są zaburzenia 
statyki narządów płciowych [1, 2, 3].

Zmiany położenia narządów płciowych to przemiesz-
czenie ich w stosunku do osi środkowej. Zmiany położe-
nia dotyczą pojedynczego narządu lub kilku narządów 
łącznie (macicy, przedniej i/lub tylnej ściany pochwy, pę-
cherza moczowego, odbytnicy, zagłębienia odbytniczo- 
-macicznego oraz jajników. Nie każda zmiana położenia 
jest stanem chorobowym. Zmiany położenia najczęściej 
dotyczą macicy. Obniżeniem nazywa się przemieszcze-
nie narządów płciowych w kierunku wejścia do pochwy. 
Fizjologicznie siły działające „z góry w dół” koncentrują 
się w rejonie kości biodrowych, spojenia łonowego (silne 
struktury) i dna miednicy (słaba struktura z loci minoris 
resistentiae); struktury te stanowią podparcie / dają opór 
siłom „góra – dół”.
W celu ustalenia nieprawidłowości należy określić:
– Positio – położenie macicy w miednicy mniejszej
– Versio – pochylenie macicy jako całości
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– Flexio – zgięcie trzonu macicy w stosunku do długiej osi 
szyjki

– Torsio – skręt macicy wzdłuż jej długiej osi.
Positio – położenie macicy określa jej umiejscowienie 

jako całości w obrębie miednicy mniejszej; prawidłowo: 
część pochwowa macicy znajduje się mniej więcej na wy-
sokości linii międzykolcowej, trzon sięga do płaszczyzny 
wchodu miednicy (Rycina 1).

Flexio – zgięcie macicy – określa kąt zawarty między 
osią szyjki macicy a długą osią trzonu; prawidłowo: jest 
to łagodny kąt otwarty ku przodowi – antefl exio ok. 135 
stopni w przypadku niezgiętego trzonu macicy względem 
szyjki – mówi się o odprostowanym ułożeniu macicy.

Versio – pochylenie macicy; określa pochylenie całej 
macicy w dowolnym kierunku, najczęściej: pochylenie ku 
przodowi – anteversio; w przypadku niezgiętej macicy po-
chylenie określane jest przez kąt, jaki tworzy się między 
osią macicy a osią pochwy; w przypadku zgiętej macicy 
pochylenie określane jest przez kąt, jaki tworzy się między 
osią szyjki macicy a osią pochwy.

Torsio – skręt macicy wokół własnej długiej osi; zdarza 
się rzadko i powstaje powoli (np. wskutek zrostów, pocią-
gania lub ucisku przez guz – przy jednoczesnym skręcie 
torbieli jajnika przebiega z ostrymi objawami klinicznymi).

Rycina 1.

Najczęściej macica jest przodozgięta i przodopochylo-
na [1, 3, 4, 5].

Elementy tkankowe mocujące macicę to więzadła, 
przymaciczny aparat zawieszający, dno miednicy – aparat 
podporowy.
Więzadła macicy:
– więzadła obłe, okrągłe (maciczno-łonowe) ligg. tere-

tia, rotunda, chordae utero-inguinales obustronnie od 
rogów macicy do kanałów pachwinowych

– więzadła własne jajnika (maciczno-jajnikowe) ligg.
ovarii propria, ch. utero-ovaricae

– więzadła wieszadłowe jajnika (lejkowo-miednicze) 
ligg. suspensoria ovarii infundibulo-pelvica mocują jaj-
niki i jajowody ku bokom do ścian miednicy.

Przymaciczny aparat zawieszający:
– więzadła główne ligg. cardinalia, przymacicza boczne
– więzadła krzyżowo-maciczne ligg. sacro-uterina
– więzadła maciczno-pęcherzowe) ligg. vesico-uterina.
Dno miednicy-aparat podporowy:
– warstwa zewnętrzna: mięsień opuszkowo-gąbczasty, 

zwieracz odbytu, mięśnie kulszowo-jamiste i mięśnie 
poprzeczne powierzchowne krocza

– przepona moczowo-płciowa, mięsień poprzeczny głę-
boki krocza
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– mięsień dźwigacz odbytu.
Przepona miednicy utworzona jest przez mięsień dźwi-

gacz odbytu i mięsień guziczny.
Mięśnie obu stron łączą się w linii środkowej, pozosta-

wiając szczelinę, przez którą przechodzi cewka moczowa, 
pochwa i odbytnica (Rycina 2).

Pochwa nie ma własnego aparatu zawieszającego 
i podporowego; otoczona jest tzw.przypochwiem – pa-
rakolpos. Całkowicie przeciwstawne zadania, jakie ma do 
spełnienia dno miednicy-z jednej strony jako zamknięcie 
jamy brzusznej od dołu, z drugiej zaś jako miejsce ujścia 

dróg moczowych, narządów płciowych i odbytnicy – tłu-
maczą częstą jego niewydolność. Zaburzenia statyki na-
rządów płciowych u kobiety powodowane są obniżeniem 
się ścian albo szczytu pochwy lub macicy w stosunku do 
miejsc ich naturalnego umocowania. W wyniku tych za-
burzeń dochodzi do obniżenia przedniej bądź tylnej ścia-
ny pochwy (czasem obu naraz) i utworzenia przepukliny 
pochwy, w której może się znajdować ściana pęcherza 
moczowego (cystocele) albo – rzadziej – cewka moczowa 
(urethrocele), ściana odbytnicy (rectocele) lub nawet pętla 
jelita cienkiego (enterocele). Stwierdza się wówczas obni-

Rycina 2.

Rycina 3.
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żenie i wystawanie przez szparę sromową jednej lub obu 
ścian pochwy, określane jako prolapsus vaginae albo wy-
suwanie szyjki macicy (prolapsus uteri). W literaturze an-
glosaskiej wypadanie pochwy, macicy oraz w konsekwen-
cji zaburzenia statyki odbytnicy lub pęcherza moczowego 
określane są jako Pelvic Organ Prolapse (POP) (Rycina 3). 

Za przyczyny obniżenia, wypadanie macicy i pochwy 
oraz nietrzymania moczu uważa się:
– niewydolność dna miednicy
– osłabienie aparatu zawieszającego i podporowego
– zaburzenia ciśnienia śródbrzusznego z wypadaniem 

trzewi wskutek osłabienia dna miednicy, opadającego, 
wiszącego brzucha, rozejścia mięśni prostych i ewen-
tualnie z powodu drobnej astenicznej budowy ciała.
Do niedawna uważano, że w etiologii obniżenia i wy-

padania narządów płciowych dominują trzy czynniki:
– uszkodzenie okołoporodowe tkanek
– wiotkość więzadeł i przymacicz
– uszkodzenie mięśni dna miednicy mniejszej.

Obecnie za czynniki sprawcze dodatkowo uznaje się 
otyłość, występowanie przewlekłych zaparć i chorób 
przebiegających z uporczywym kaszlem, wykonywanie 
ciężkiej pracy fi zycznej oraz stres. Niektórzy autorzy po-
dają, że przyczynami mogą być deformacje anatomiczne 
miednicy mniejszej i kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. 
Nie ma natomiast zgodności co do wpływu menopauzy na 
powstanie POP. W badaniach ultrastrukturalnych stwier-
dzono, że w przypadkach POP występuje zmniejszenie 
ilości kolagenu typu I przy wzroście zawartości kolagenu 
typu III oraz fragmentaryzacja włókien elastynowych 
w macierzy wewnątrzkomórkowej struktur powięzio-
wo-mięśniowych miednicy mniejszej, powodujące zwięk-
szenie elastyczności elementów tworzących dno miednicy 
mniejszej. Uogólniając, można uznać, że schorzenie to ma 
podłoże wieloczynnikowe, nie wykluczając elementu ge-
netycznego [1, 3–6].
Etiologia – czynniki miejscowe:
– nabyte
– ciąże
– porody
– obrażenia jatrogenne 
– zaburzenia unerwienia (ZZO)
– zaburzenia metabolizmu tkanki łącznej (bliznowace-

nie, niedożywienie w dzieciństwie)
– zwiększony katabolizm tkanek (senium).
Etiologia – czynniki ogólnoustrojowe: zwiększona tłocznia 
brzuszna, ciąże, otyłość, przewlekłe zaparcia, przewlekły 
kaszel (papierosy !!), wodobrzusze, guzy, niedobór estro-
genów, długotrwała praca w pozycji stojącej z dźwiga-
niem ciężarów. Wieloletnie obserwacje zaburzeń statyki 

narządów płciowych, różny stopień ich zaawansowania 
oraz różny stopień poprawy uzyskany w drodze leczenia 
chirurgicznego spowodowały utworzenie systemu obiek-
tywnej oceny wypadania narządu płciowego POP-Q (Pe-
lvic Organ Prolapse Quantifi cation System), autoryzowa-
nego przez towarzystwa medyczne AUGS, SGS, ICS oraz 
National Institute of Health USA. Ocena jest dokonywana 
wyłącznie przez badanie kliniczne pacjentki. Uzyskane po-
miary pozwalają na określenie stopnia wypadania narządu 
płciowego u kobiet, metody częściej stosowanej przez gi-
nekologów niż urologów:
– Stopień 0 – wypadania nie stwierdza się.
– Stopień I – punkt największego obniżenia znajduje się 

w odległości większej niż 1 cm ponad płaszczyzną bło-
ny dziewiczej.

– Stopień II – dystalna część obniżenia znajduje się 1 cm 
proksymalnie lub dystalnie w stosunku do błony dzie-
wiczej.

– Stopień III – miejsce największego obniżenia zlokali-
zowane jest więcej niż 1 cm poniżej płaszczyzny błony 
dziewiczej, ale nie dalej niż 2 cm.

– Stopień IV oznacza wypadanie pochwy lub macicy.
Wypadanie narządów płciowych zawsze wymaga 

leczenia.
Wszystkie stopnie zaburzenia statyki narządów płcio-

wych wymagają działania leczniczego.
Leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych w za-

leżności od nasilenia objawów i stopnia zaawansowania 
schorzenia może być zachowawcze (ćwiczenia mięśni dna 
miednicy, elektrostymulacja, pessary pochwowe) bądź 
operacyjne (Rycina 4).

Zasadniczo wyróżnia się cztery główne możliwości 
leczenia chirurgicznego zaburzeń statyki narządów płcio-
wych:
– chirurgiczne metody leczenia tylko z dostępu pochwo-

wego
– chirurgiczne metody leczenia tylko z dostępu brzusz-

nego
– colpocleisis
– chirurgiczna metoda leczenia wymagająca jednocze-

snego zastosowania dostępu pochwowego i brzusz-
nego. 
Współczesna chirurgia zaburzeń statyki dna miednicy 

jest chirurgią korekcyjną, rekonstrukcyjną. Jej podstawo-
wym celem jest możliwie jak najlepsze odtworzenie ana-
tomii w powiązaniu z funkcją narządów dna miednicy. Od-
stąpiono niemal zupełnie od rutynowego wykonywania 
histerektomii pochwowej w przypadku zaburzeń statyki, 
ponieważ zabieg ten nie leczy wspomnianych wyżej zabu-
rzeń. Dominującą strategią postępowania stało się zasto-
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sowanie syntetycznych materiałów protezujących (siatki 
i taśmy polipropylenowe, monofi lamentowe) zakładanych 
drogą pochwową, co umożliwia przywrócenie właściwej 
anatomii oraz funkcji narządów dna miednicy. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Schorzeniem bezpośrednio związanym z zaburzeniami 
statyki narządów płciowych jest wysiłkowe nietrzymanie 
moczu. Ze względu na częstość występowania uważa-
ne jest za problem społeczny. Negatywny wpływ na ży-
cie w każdym jego aspekcie skłania do poszukiwania jak 
najskuteczniejszych metod leczenia nietrzymania moczu. 
Aktualnie obowiązujący algorytm postępowania obejmuje 
leczenie zachowawcze, polegające na ćwiczeniach wzmac-
niających mięśnie dna miednicy (chodzi o tzw. gimnastykę 
Kegla – napinanie mięśni krocza kilkanaście razy w ciągu 
dnia) w skojarzeniu z miejscowym stosowaniem terapii es-
trogenowej. W leczeniu farmakologicznym stosowane są 
preparaty antycholinergiczne, blokujące receptory muska-
rynowe: oksybutynina, tolterodyna, trospium, solifenacy-
na i darifenacyna lub niedostępna w Polsce duloksetyna, 
a także zmniejszające wydzielanie moczu (desmopresyna). 
U części pacjentek można stosować terapię odnerwienia 
pęcherza, używając w tym celu toksyny botulinowej. 
Wspomagające działanie mają także stosowane dodatko-
wo doraźnie urządzenia, np. Kolpexin, wewnątrzcewkowe 
wkładki i zaciskacze cewki moczowej hamujące „uciecz-
kę” moczu. Nie należy zapominać o możliwości używania 
wkładek wchłaniających i w odróżnieniu od typowych – 
neutralizujących zapach moczu, a przez to poprawiających 
komfort życia. Wysiłkowe nietrzymanie moczu można le-
czyć operacyjnie z zastosowaniem np. Tension-free Vagi-
nal Tape (TVT). Założeniem operacji jest odtworzenie lub 
wzmocnienie więzadeł łonowo-cewkowych przez wpro-
wadzenie w ich miejsce siatki polipropylenowej (taśmy, 
czyli slingi TVT – Ethicon Inc. Johnson Johnson, USA, ta-

śmy IVS – TYCO Healthcare, UK). Slingi mogą być zakła-
dane przez otwory zasłonione lub klasycznie, z dostępu 
przezłonowogo. Decyzja co do wyboru sposobu leczenia 
zależy od wielu warunków i kryteriów, w tym od wieku 
pacjentki, jej stanu ogólnego, aktywności fi zycznej, ewen-
tualnie od poprzedzających operacji uroginekologicznych, 
a także od decyzji pacjentki w sprawie kontynuacji życia 
seksualnego. Ostatecznie wybór sposobu leczenia zależy 
od stanu anatomii struktur utrzymujących narządy płcio-
we w niezaburzonej pozycji i oceny kondycji, w jakiej te 
struktury się znajdują [1, 5–7].

Zapobieganie zaburzeniom statyki narządów płcio-
wych wiąże się także z działaniami zabezpieczającymi 
przed uszkodzeniami poporodowymi: właściwym wybo-
rze metody ukończenia porodu, unikaniu przedłużania II 
okresu porodu, wykonaniu w stosownym czasie i w od-
powiedni sposób nacięcia krocza i późniejszego jego za-
opatrzenia. Bardzo ważne z punktu widzenia profi laktyki 
jest także unikanie ciężkiej pracy nie tylko w okresie po-
połogowym. Na utrzymanie właściwej statyki narządów 
płciowych wpływają w sposób istotny: utrzymanie prawi-
dłowej masy ciała, duża aktywność fi zyczna, zdrowe na-
wyki codziennego życia (regularne opróżnianie pęcherza 
moczowego i odbytnicy). Stąd rola profi laktycznych pro-
gramów edukacyjnych promujących zdrowie z poradnic-
twem aptekarskim włącznie [5, 8].
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ABSTRACT
From an early age girls should be covered gynecological care, taking into account the prevention of gynecological oncology aspect also. The following article outlines the 
problems of adolescent gynecology, considering these issues.

Keywords: girls, gynecological care, adolescent gynecology, oncology.

STRESZCZENIE 
Od najmłodszych lat dziewczęta powinny być objęte opieką ginekologiczną, uwzględniającą profi laktykę ginekologiczną także w aspekcie onkologii. W poniższym artyku-
le przedstawiono zarys problematyki ginekologii wieku rozwojowego, uwzględniając te kwestie.

Słowa kluczowe: dziewczęta, opieka ginekologiczna, wiek rozwojowy, onkologia.

The reproductive tract in children and adolescents is 
somewhat different in structure, hormonal support, and 
function from that of adult female, yet many of the same 
gynecologic disorder occur in both grups [1].

In sexual development of girls following stages can be 
distinguished:
1. Neonatal stage – infl uence of maternal oestrogens.
2. Infantile stage – „hormonal silence” to the age of 9–10 

years.
3. Adolescence-infl uence of oestrogens by own ovaries.

Developmental endocrine and physiological 
changes during Infancy
– Neonatalfollicle-stimulation FSH and luteinizing hor-

mone LH levels rise with the widrawal of maternal 
oestrogens.

– Some stimulation from maternal placental oestrogen 
does occur, as a consequence the newborn fema-
le may exhibit estrogenic effects with cervical mucos 
production, maturation of vaginal epithelial cells, bre-
ast budding occasionally and rare estrogen with drawal 
bleeding and follicular cyst development.

– Hymen may appear to be thickened and enlarged be-
cause of oestrogen exposure.

– Uterus is palpable not for examination.
– Lactobacilli populate the vaginal mucosa, leads to aci-

dic pH.
– Vaginal discharge or uterine bleeding may occur in the 
fi rst 2 weeks, because of exposure to and with drawal 
from placental oestrogens.

Developmental endocrine and physiological 
changes during early childhood
– Under age 1–7 yrs, changes in the hypothalamu-

s-pituary-gonadal axis with the development of an 
extremely sensitive feedback system as well as central 
inhibition of GnRH.

– The pH of the vagina is alkaline, and vaginal irritation is 
common.

– Uterine corpus to cervix ratio is 2:1.

Developmental endocrine and physiological 
changes duringlate childhood & adolescence
– Hypothalamic-pituary-ovarian axis, starting of LH pe-

aks at early nighttime.
– Adrenarche (pubarche, axilarche), thelarche, menar-

che and ovulation occurs (Average menarche is about 
13 years).
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Puberty is the period of transition between childhood 
and adulthood, a time of accelereted growth, sexual ma-
turation, and profound psychological changes [1–3].

Menarche
– The median age of menarche is 12.8 years, and the nor-

mal menstrual cycle is 21 to 35 days in length. Bleeding 
normally lasts for 3 to 7 days and consists of 30 to 40 
ml of blood. Cycles are abnormal if they are longer than 
8 to 10 days or if more than 80 ml of blood loss occurs. 
Soaking more than 25 pads or 30 tampons during a 
menstrual period is abnormal.

Menstrual cycles
– Regular ovulatory menstrual cycles often do not deve-

lop until 1 to 1.5 years after menarche, and 55–82% of 
cycles are anovulatory for the fi rst 2 years after me-
narche. Anovulatory cycles typically cause heavier and 
longer bleeding.

– Adolescents frequently experience irregular menstrual 
bleeding patterns, which can include several consecu-
tive months of amenorrhea.

The normal menstrual cycle
– During the follicular phase, release of gonadotropin-

releasing hormone (GnRH) from the hypothalamus 
stimulates the pituitary to secrete luteinizing hormone 
(LH) and follicle-stimulating hormone (FSH), which 
then stimulate ovarian estrogen secretion, which indu-
ces endometrial proliferation.

– Ovulation occurs 12 hours after the midcycle surge in 
LH.

The normal menstrual cycle
– Ovulation occurs 12 hours after the midcycle surge in 

LH.
– The luteal phase follows ovulation, and the corpus 

luteum secretes progesterone and estrogen. Proge-
sterone inhibits endometrial proliferation and induces 
glandular changes. Without fertilization, progesterone 
and estradiol levels decrease, and sloughing of the en-
dometrium occurs 14 days after ovulation.

Amenorrhea
– Primary amenorrhea is defi ned as the absence of me-

narche by age 16. Puberty is considered delayed and 
warrants evaluation if breast development (the initial 
sign of puberty in girls) does not begin by the age of 
13. The mean time between the onset of breast deve-
lopment and menarche is 2 years. Absence of menses 

within 2 to 2.5 years of the onset of puberty should be 
evaluated.

– Secondary amenorrhea is defi ned as the absence of 3 
consecutive menstrual cycles or 6 months of amenor-
rhea in patients who have already established regular 
menstrual periods [1, 3].

Precious puberty
Early sexual maturation prior to age 8 in girls and age 9 in 
boys there are two types:
– isosexual praecocity-characteristic are appropriate for 

the child’s genetic and gonadal sex
– heterosexual preciocity-sexual characteristic inappro-

priate for the genetic sex (feminizing syndrome in boys 
or virilizing syndrome in girls [1, 2].

Deleyed puberty
Delay of pubertal events beyond age 13 in girls and age 
14 in boy’s considered abnormal;bone age usually retar-
ded;
– hypothalamic tumors may result in pituary hormone 

defi cienies by interfering with pulsatile secretion of 
GnRH

– primary gonadal failure and the impaired secretion of 
gonadal steroids leads to decreased negative feedback 
and elevated LH and FSH levels (hypergonadotrophic 
hypogonadism e.g. Turner syndrome [1, 3].

Gynecologic examination of girls
The examination of a child with gynecologic complaints 
should include a general pediatric assessment of the child’s 
weight and height, head and neck, heart, lungs and ab-
domen.

Gynecologic examination of girls includes inspection of 
the external genitalia, visualisation of the vagina and ce-
rvix, and rectoabdominal palpation. 

This examination is usually possible withouth anesthe-
tic if the child has not been traumatized by previous exami-
nations and if the phisician exam will ot hurt [1–4].
About gynecologic examination of girls:
– A normal clitoral glans in the premenarchal child is on 

average 3 mm in length and 3 mm in transverse dia-
meter.

– If vaginal discharge is present, samples should be ob-
tained for culture, gram stain, saline and potasium hy-
droxide preparations. 

– The inguinal areas should be carefully palpated for 
a hernia or gonad; ocasionally, an inguinal gonad is 
the testis of an undiagnosed male pseudohermaph-
rodite.
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– The vaginal mucosa of the prepubertal child appears 
thin and red in contrast to the moist, dull pink, estroge-
nized mucosa of the pubertal child.

– Hymen can be classifi ed as posterior rim (or crescent), 
annular or redundant.

– Friability of the posterior fourchetee as the labia are 
separeted can occur in children with vulvitis and/or a 
history of sexual abuse.

– Congenital abnormalities of the hymen are uncommon, 
especially unperforate, microperforate and septate hy-
mens.

– Acquired abnormalities of the hymen usually result 
from sexual abuse, and rarely from accidental trauma.

– Tanner scale considers development of breasts, and 
pubic hair and axillary hair growth.
Development of sexual organs is closely connected with 

the hypothalamic – pituary-ovarian activity [1–4].
For bimanual palpation, the examiner places the in-

dex or little fi nger into the rectum and the over handon 
the abdomen. The rectal examination in the prepubertal 
child revals only the small „button”of the cervix. Because 
the ovaries are not palpable, adnexal masses should alert 
the physician to the possibility of cyst or tumor. As the rec-
tal fi nger is removed, the vagina should be gently „milked” 
to promote passage of polypoid tumors or discharge. The 
physician should note the presence of pubic hair, size of 
the clitoris, type of hymen, signs of estrogenisation of the 
vaginal introitus, and perineal hygiene [1].
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OCENA DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA OSÓB 
NARAŻONYCH ZAWODOWO W DIAGNOSTYCE RADIOLOGICZNEJ
THE EVALUATION OF IONIZING RADIATION DOSES FOR PEOPLE OCCUPATIONALLY 
EXPOSED TO RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS
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STRESZCZENIE
Diagnostyka radiologiczna rozwija się od ponad stu lat, od momentu odkrycia przez Wilhelma Roentgena promieniowania X. Zagrożenia związane z jej zastosowaniem 
przez cały czas podlegają badaniom, a wnioski z nich wynikające wnoszą ciągle nowe rozwiązania dla pracy w kontakcie z promieniowaniem jonizującym. W niniejszym 
opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę wielkości fi zycznych stosowanych w dozymetrii. Służą one określeniu wielkości przyjętej dawki (porcji) promieniowa-
nia w narażeniu zawodowym dla zatrudnionego personelu medycznego. Przedstawiono rodzaje dawek promieniowania jonizującego oraz omówiono sposoby ich okre-
ślania. Przedstawiono dwie kategorie narażenia pracowników: A i B. Zaszeregowanie pracownika do określonej kategorii narażenia uzależnione jest od wielkości przeli-
czonej dawki promieniowania na organizm pracownika.
Wprowadzenie pojęcia dawki granicznej pozwoliło uregulować prawnie sposób postępowania z pracownikiem w sytuacji, gdy przekroczy ustaloną dawkę graniczną. Dalej 
omówiono wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm w kontrolowanej działalności zawodowej. Istnienie dwóch różnych teorii opisujących wpływ promieni 
jonizujących na zdrowie powoduje, że wnioski wynikające z obserwacji i badań nie są jednoznaczne. Omówiono prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zawodowych 
w zależności od wielkości przyjętej dawki promieniowania, co może mieć związek z pracą w promieniach jonizujących. Przedstawiono także częstość pojawiania się cho-
rób zawodowych w ostatnich latach, dla osób pracujących w diagnostyce radiologicznej. Podstawową zasadą stosowaną w ochronie radiologicznej jest zasada ALARA, 
zgodnie z którą należy przestrzegać zasad prawnych, które regulują pracę w warunkach mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. W przeciwnym wypadku ich nie-
przestrzeganie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pracownika. Sprzęt używany w diagnostyce radiologicznej jest coraz wyższej jakości. Wynikiem stosowania 
sprzętu wyższej generacji jest podniesienie bezpieczeństwa pracownika zatrudnionego w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Nadal należy dążyć do skutecznej po-
prawy jakości dokonywanych pomiarów dozymetrycznych. Badania te dotyczą zarówno środowiska pracy, jak i indywidualnych pracowników..

Słowa kluczowe: narażenie zawodowe, dawki promieniowania, diagnostyka radiologiczna, ekspozycja zawodowa na promieniowanie.

ABSTRACT
Since the discovery of X radiation by Wilhelm Roentgen, development in the fi eld of radiological diagnostics has been observed over the last one hundred years. The dan-
ger connected with its application is constantly subjected to testing, and the results from it lead to new solutions, which are being introduced in work environment in con-
tact with ionizing radiation. In the below manuscript, a short characteristic of physical quantities used in dosimetry is presented. They serve for determination of the ab-
sorbed dose (portion) of radiation, for people occupationally exposed in the medical environment. Types of ionizing radiation doses and the methods for their determina-
tion are described. Two categories of occupational exposure are presented: A and B. Classifi cation of the worker to one of the groups is dependent on the amount of cal-
culated dose of radiation on the human body.
Introduction of the defi nition of dose limit, enabled legal regulation of procedures in case when the upper limit of the dose was exceeded. Moreover the infl uence of the 
ionizing radiation on human body in a controlled working environment is discussed. Existance of two different theories on the radiation’s infl uence on human health, lead 
to that results gained from the observations and research are ambiguous. The probability of occupational disease occurrence depending on the amount of absorbed radia-
tion dose, which may be related to work in ionizing radation, is demonstrated. The frequency of occupational disease in the last decade, working in diagnostic radiology is 
shown. The basic rule applied in radiation protection is ALARA rule, according to which the legal guidelines must be obeyed, which regulate work in enviornment poten-
tially having harmful effect on health. Otherwise non-complaince may lead to body injury. The equipment used in diagnostic radiology is being rapidly modernized and is 
of higher quality with time. Therefore the application of equipment of new generation provides safety to personnel exposed to ionizing radiation. However improvement 
in the quality of performed dosimetric parameters is still the aim, as well as in work environments and concerning individual workers..

Keywords: occupational exposure, the dose of radiation, diagnostic radiology, occupational exposure to radiation.

Wstęp
Radiologiczne badania diagnostyczne od ponad wieku 
odgrywają ważną rolę w diagnostyce pacjentów. Od mo-
mentu odkrycia promieniowania X przez Wilhelma Roe-
ntgena, w 1895 roku, diagnostyka rentgenowska rozwijała 
się bardzo szybko i posługiwała się coraz dokładniejszymi 
metodami obrazowania ciała ludzkiego. 

Podczas stosowania każdej z procedur radiologicznych 
pacjent oraz personel medyczny wykonujący badanie 
narażony jest na otrzymywanie dawek promieniowania 
jonizującego. Narażenie na promieniowanie jonizujące 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia skutków de-
terministycznych i stochastycznych. Prawdopodobieństwo 
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ich wystąpienia uzależnione jest od wielkości przyjętej 
dawki promieniowania. 

Podstawową zasadą stosowaną w ochronie radiolo-
gicznej jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achie-
vable – tak nisko jak to rozsądnie możliwe). Według niej 
należy optymalizować postępowanie związane z badania-
mi radiologicznymi w taki sposób, aby rozsądnie minima-
lizować narażenie zarówno pacjentów, jak i osób narażo-
nych zawodowo na promieniowanie.

Na początku, po odkryciu promieniotwórczości nie 
dokonywano pomiaru wielkości otrzymywanych dawek. 
Zaobserwowano po pewnym czasie zwiększenie wystąpie-
nia powikłań popromiennych, szczególnie wśród personelu 
wykonującego te badania. Współcześnie ekspozycja czło-
wieka narażonego na promieniowanie jonizujące ze źródeł 
sztucznych jest regulowana przez przepisy prawne. Przepisy 
określają wielkość dopuszczalnych dawek promieniowania, 
jakie może otrzymać pacjent i określają dawki graniczne dla 
osób narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące 
podczas obsługi aparatury diagnostycznej.

Kategorie pracowników w kontrolowanej 
działalności zawodowej
Aby określić wielkość otrzymanej dawki, dokonuje się po-
miarów dozymetrycznych, które mogą dotyczyć zarówno 
pomiarów w środowisku pracy, jak i pomiarów osobistych, 
dotyczących określonego pracownika, pracującego w na-
rażeniu na promieniowanie. Na podstawie dokonanych 
pomiarów, w zależności od wielkości narażenia, kierownik 
jednostki organizacyjnej może przydzielić pracownika do 
kategorii narażenia A lub B. 

Kategoria A obejmuje pracowników, którzy mogą 
być narażeni na dawkę skuteczną, przekraczającą 6 mSv 
w ciągu roku lub na dawkę równoważną, przekraczającą 
trzy dziesiąte wartości dawek granicznych dla soczewek 
oczu, skóry i kończyn, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 25 pkt 1 Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek gra-
nicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 r. Nr 
20 poz. 168). 

Kategoria B obejmuje pracowników, którzy mogą 
być narażeni na dawkę skuteczną, przekraczającą 1 mSv 
w ciągu roku lub na dawkę równoważną, przekraczającą 
jedną dziesiątą wartości dawek granicznych dla soczewek 
oczu, skóry i kończyn, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 25 pkt 1, ustawy Prawo Atomowe, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 
r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizują-
cego (Dz.U. z 2005 r. Nr 20 poz. 168) i którzy nie zostali 
zaliczeni do kategorii A.

Pracownicy kategorii A podlegają ocenie narażenia 
na podstawie systematycznie prowadzonych pomiarów 
dawek indywidualnych. Pracownicy kategorii B podlegają 
ocenie narażenia na podstawie pomiarów dozymetrycz-
nych w środowisku pracy, w sposób pozwalający stwier-
dzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej katego-
rii. Kierownik jednostki organizacyjnej może zdecydować 
o objęciu tych pracowników systematycznymi pomiarami 
dawek indywidualnych. 

Wielkości fizyczne stosowane w dozymetrii 
Najliczniejsza grupa zawodowo narażona na promie-
niowanie ze sztucznych źródeł to osoby narażone na 
promieniowanie X. Dla osób narażonych zawodowo 
określono limity dawek, tzw. dawki graniczne. W dozy-
metrii wprowadzono wielkości fi zyczne, określone przez 
Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP) 
i Międzynarodową Komisję ds. Jednostek Promieniowania 
i Pomiarów (ICRU), pozwalające wyznaczyć wielkość na-
rażenia na promieniowanie. Aby określić wielkość dawki 
promieniowania oraz jej wpływ na materiał biologiczny, 
należy wykorzystać pojęcia dawki równoważnej i dawki 
efektywnej, podawane odpowiednio w siwertach (Sv) 
oraz w grejach (Gy). 

Podstawowymi pojęciami stosowanymi podczas po-
miarów dawek są:
– kerma – wyrażona w Gy, to suma początkowych ener-

gii kinetycznych cząstek naładowanych jednego zna-
ku, które uwolnione zostały przez cząstki pozbawione 
ładunku elektrycznego w masie jednostkowej; 

– dawka pochłonięta – wyrażona w Gy, to średnia ener-
gia promieniowania przekazana ośrodkowi o masie 
jednostkowej;

– fl uencja – wyrażona w m-2, to liczba cząstek przecho-
dząca przez mierzoną powierzchnię czynną.
Wprowadzone pojęcia pozwalają opisać ilościowo 

działanie promieniowania jonizującego na materię. Aby 
określić w opisie narażenia odpowiedź różnych tkanek 
i narządów, wprowadzono także pojęcie dawki równo-
ważnej, a do opisu narażenia całego ciała pojęcie dawki 
efektywnej. 

Niemożliwe jest bardzo dokładne oszacowanie dawki 
dla pracownika w rzeczywistych warunkach narażenia, 
ponieważ konieczne byłoby mierzenie dawek w poszcze-
gólnych tkankach i narządach na zewnątrz oraz wewnątrz 
ciała osoby eksponowanej. W związku z tym, aby określić 
narażenie zawodowe pracowników, bierze się pod uwagę 
dozymetryczne wielkości operacyjne, takie jak kierunko-
wy i przestrzenny równoważnik dawki. Kierunkowy rów-
noważnik dawki określa równoważnik dawki w punkcie 
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rzeczywistego pola promieniowania na danej głęboko-
ści na promieniu w określonym kierunku, a przestrzen-
ny równoważnik dawki określa równoważnik w punkcie 
rzeczywistego pola promieniowania na danej głębokości 
w przestrzeni (kuli). Wymienione wielkości fi zyczne sto-
sowane są w dozymetrii środowiskowej. Pomiarów można 
dokonywać zarówno w środowisku pracy, jak i określać dla 
personelu indywidualnie [1].

Dla promieniowanie przenikliwego, np. neutronów, 
stosuje się przestrzenny i indywidualny równoważnik 
dawki dla 10 mm głębokości pod powierzchnią ciała. Dla 
promieniowania mniej przenikliwego, np. α, β o energiach 
poniżej 2 MeV i fotonów o energiach poniżej 15 keV, sto-
suje się równoważnik dawki kierunkowy i indywidualny na 
głębokości 0,07 mm i 3 mm, w zależności czy narażenie 
dotyczy skóry, czy soczewek oczu.

Skutki działania promieniowania jonizującego 
i sposoby ich określania
Pomiary dawek w narażeniu zawodowym mają ograniczyć 
możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowot-
nych dla organizmu. Skutki związane z oddziaływaniem 
promieniowania jonizującego dzielą się na stochastycz-
ne i deterministyczne. Dawki efektywne uwzględniają 
poziom promieniowania, który wyklucza pojawienie się 
skutków stochastycznych dla danego narządu. Natomiast 
efektów deterministycznych należy spodziewać się na 
małych powierzchniach podlegających narażeniu na pro-
mieniowanie, np. jako wartość średnią dla napromienianej 
części skóry przyjmuje się powierzchnię 1 cm2. Indywidual-
ną kontrolę dawek otrzymywanych przez skórę rąk określa 
rozporządzenie w sprawie bezpiecznej pracy z urządze-
niami radiologicznymi.

Coraz większym problemem staje się oszacowanie 
wpływu niskich dawek otrzymywanych przez personel 
pracujący w tzw. niskim narażeniu na promieniowanie. 
W celu dokładnego określenia wartości ochronnej dla ta-
kich osób szacuje się dawkę efektywną i równoważną na 
podstawie badań z fantomami antropomorfi cznymi oraz 
stosuje się matematyczne fantomy komputerowe osób 
dorosłych obu płci.

Pomiarów dozymetrycznych dokonuje się z wyko-
rzystaniem detektorów środowiskowych i indywidual-
nych: fi lmowych, termoluminescencyjnych, luminescen-
cyjnych stymulowanych światłem lasera oraz szklanych. 
Dla kontroli środowiskowej detektory pasywne są kali-
browane dla kermy w powietrzu (Gy) i zamienia się tę 
wielkość przy użyciu współczynników konwersji na Sv, 
dla kontroli indywidualnej z wykorzystaniem fantomów 
dozymetrycznych. Aby określić dawkę efektywną na 

całe ciało, dozymetr noszony jest na klatce piersiowej, 
a na skórę określa się dzięki dozymetrowi noszonemu na 
palcu lub nadgarstku [1].

Pomiar dawek indywidualnych pozwala na bieżący mo-
nitoring narażenia pracownika i umożliwia ewentualne od-
sunięcie go od pracy lub zastosowanie innych rozwiązań, 
jeśli przekroczy on określoną przepisami dawkę graniczną. 
Dawka graniczna to dawka bezpieczna, poniżej której nie 
występują żadne skutki uboczne związane z kontaktem 
z promieniowaniem jonizującym.

Do osobistych pomiarów dozymetrycznych często 
wykorzystuje się metodę fotografi czną poprzez bło-
ny dozymetryczne lub metodę termoluminescencyjną 
(TLD) poprzez umieszczenie na palcu jednej z rąk detek-
tora pierścionkowego. Detektory pierścionkowe termo-
luminescencyjne cechuje szeroki zakres dawek – od 30 
μSv do kilku mSv, z możliwością wielokrotnego użycia, 
szybkością i dokładnością odczytu, zakresem energii 
fotonów od 15 keV do 3,0 MeV oraz dobrą tkankopo-
dobnością. Pomiary przeprowadzone przez Pracownię 
Oceny Narażenia Zawodowego Zakładu Ochrony Ra-
diologicznej Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Nofera 
w Łodzi wykazały, że dozymetry pierścionkowe charak-
teryzują się bardzo dobrą liniowością w zakresie pomia-
ru indywidualnego równoważnika dawki od 0,5 mSv do 
100 mSv [2].

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi prowadzi pomiary 
indywidualne równoważnika dawki Hp(10) metodą foto-
metryczną oraz pomiary dawek równoważnych na dłonie 
Hp(0,07) dawkomierzami termoluminescencyjnymi [3]. 
Metoda TLD opiera się na możliwości przechowywania 
informacji o zaabsorbowanej energii przez materiał. In-
formacja ta może zostać odczytana dzięki wygrzewaniu 
materiału w warunkach laboratoryjnych. 

Najpowszechniejszymi urządzeniami wykorzysty-
wanymi do ilościowej oceny zagrożenia są detektory 
pasywne. Stosowane w dozymetrii środowiskowej oraz 
indywidualnej. Dzięki informacjom z nich uzyskanych, 
określa się średni indywidualny równoważnik dawki 
w skali rocznej. W dozymetrii materiał detektora po-
winien charakteryzować się liczbą atomową o wartości 
liczby masowej Z jak najbardziej zbliżonej do 7,42, która 
odpowiada żywej tkance. Najlepszym odpowiednikiem 
tkanek są luminofory typu Li2B4O7 oraz LiF. Pomiary po-
winny być wykonywane w cyklu kwartalnym, po czym 
należy dokonywać wymiany dawkomierzy. Zaleca się 
jednocześnie mierzyć promieniowanie tła, aby posiadać 
punkt odniesienia do miejsca, w którym dawkomierze są 
przechowywane [4].
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Dawki efektywnej nie da się wykorzystać do prze-
widzenia ryzyka kancerogenezy indywidualnie, pozwala 
ona jedynie oszacować całkowite ryzyko kancerogene-
zy i ułatwia porównanie tego ryzyka dla poszczegól-
nych narządów. Oszacowanie ryzyka umożliwia jedynie 
określenie dawki pochłoniętej dla danego narządu lub 
tkanki [5].

Podczas badań diagnostycznych pacjent narażony jest 
na otrzymywanie różnych wielkości dawek promieniowa-
nia w zależności od zastosowanej metody badania. Aby 
uchronić się od nadmiaru promieniowania stosuje się trzy 
podstawowe zasady ochrony radiologicznej:
– stosuje się osłony podczas kontaktu z promieniowa-

niem na narządy nie podlegające badaniu,
– należy przebywać jak najdalej od źródła promieniowa-

nia w miarę możliwości oraz 
– należy ograniczyć czas przebywania przy źródle pro-

mieniowania do niezbędnego minimum.
Główną stosowaną regułą jest zasada ALARA, według 

której zmniejszamy narażenie pacjenta na promieniowa-
nie jonizujące, przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnie 
największych ilości informacji diagnostycznych [6]. Moż-
na też wpływać na redukcję dawek poprzez zastąpienie 
badania z użyciem promieniowania innym badaniem, nie-
związanym z promieniowaniem jonizującym lub użyciem 
innej techniki obrazowania [7]. Dawka, którą otrzymuje 
pacjent uzależniona jest od wielu czynników – między in-
nymi od budowy pacjenta, grubości badanej części ciała, 
wieku, płci, współpracy z pacjentem i rodzaju stosowa-
nych urządzeń [8]. W związku z koniecznością stosowania 
zasady ALARA wprowadzono poziomy referencyjne, aby 
móc porównać narażenie różnych pacjentów (z uwagi na 
różną budowę ciała) podczas wykonywania tych samych 
metod diagnostycznych [9]. Warunki wykonywania ba-
dań w diagnostyce rentgenowskiej można optymalizować 
w zależności od wielkości dawki powierzchniowej otrzy-
mywanej przez pacjenta, dzięki czemu dawkę całkowitą 
można znacznie obniżyć [10].

Określono, iż maksymalna dawka roczna bezpieczna 
dla zdrowia człowieka to 20 mSv. Przekroczenie dopusz-
czalnych dawek skutkuje wystąpieniem skutków determi-
nistycznych i stochastycznych. Dlatego też osoby narażone 
zawodowo na promieniowanie jonizujące muszą podlegać 
stałej kontroli w celu określenia poziomu otrzymywanych 
dawek. Minimalizacją ryzyka zajmują się organizacje: Mię-
dzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP), 
Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek Promieniowania 
i Pomiarów (ICRU) oraz Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej (IAEA) [1].

Wpływ promieniowania na organizm żywy
Istnieją dwie różne teorie określające wpływ promie-
niowania w określonej dawce na organizm żywy. Jedna 
z teorii zakłada, że każda nawet najmniejsza dawka pro-
mieniowania ma działanie kancerogenne (1959 – (ICRP) 
– Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej), 
o charakterze liniowym. Każda nawet najmniejsza dawka 
promieniowania może zwiększyć prawdopodobieństwo 
zachorowania na nowotwór, dzięki uszkodzeniom DNA 
oraz chromosomów. Jako otrzymanie niskiej dawki pro-
mieniowania określa się poziom pomiędzy promieniowa-
niem tła a dawką 0,01 mSv/dzień. Jako otrzymanie dawki 
wysokiej określa się dawkę powyżej 150 mSv/dzień. Do-
wiedziono, że dawki powyżej 100 mGy powodują wzrost 
zachorowalności na nowotwory. Badania wykonywane 
w ostatnim okresie, wskazują, że już dawki wielkości 50–
60 mGy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia białaczek 
i raka mózgu [11].

Druga, z teorii określająca wpływ promieniowania na 
organizm żywy, to przeciwstawna hipoteza określana jako 
hormeza radiacyjna (1994 r. – Komitet Naukowy Narodów 
Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Atomowego 
– UNSCEAR). Wykazano w pracach doświadczalnych, że 
małe dawki promieniowania zmniejszają zapadalność na 
białaczkę [12]. Stwierdza się, że promieniowanie otrzymy-
wane w małych dawkach jest bezpieczne, a nawet przy-
nosi pozytywne skutki dla organizmów żywych [13].

Choroby związane z działaniem promieniowania 
jonizującego dotyczą narządu wzroku, skóry, układu 
krwiotwórczego i obejmują różnego rodzaju zespoły po-
promienne oraz nowotwory złośliwe, takie jak białaczki, 
nowotwory tarczycy, piersi, płuc, skóry, żołądka, prze-
łyku, wątroby, okrężnicy i jajnika. Trudna do określenia 
jest zależność pomiędzy wystąpieniem choroby zawo-
dowej związanej z promieniowaniem a wystąpieniem 
nowotworu z innych przyczyn. Podczas badania czę-
stości występowania chorób zawodowych, związanych 
z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w latach 
1971–2006 stwierdzono, że w kolejnych latach wzrastał 
odsetek osób, u których stwierdzono nowotwór złośliwy 
jako chorobę zawodową, jak również odnotowano poja-
wienie się chorób nienowotworowych, takich jak zaćma 
popromienna. 

Nie ma niestety danych stwierdzających wpływ wiel-
kości przyjętej dawki promieniowania przez pracowników 
na stan ich zdrowia, a jedynie brano pod uwagę długość 
pracy w narażeniu. Choroby zawodowe, w których za 
przyczynę powstania określono promieniowanie jonizu-
jące występują bardzo rzadko. Można jedynie stwierdzić, 
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że odsetek chorób nowotworowych wzrastał w kolejnych 
obserwowanych okresach [14].

Podsumowanie
Określenie skutków dla zdrowia, związanych z przewle-
kłym działaniem promieniowania w małych dawkach, 
jest nadal trudne do określenia. Międzynarodowa Ko-
misja Ochrony Radiologicznej (ICRP) zwraca uwagę na 
konieczność dokładniejszego obserwowania skutków 
wywołanych przez promieniowanie w soczewce oka oraz 
w układzie sercowo-naczyniowym. Zauważono bowiem, 
iż znacznie niższe dawki, niż dotąd uważano, powodują 
wystąpienie negatywnych skutków dla zdrowia. Skutkiem 
działania promieniowania na mózg jest wystąpienie efek-
tów stochastycznych, takich jak rak czy zmiany nienowo-
tworowe, np. zmiany neuro-naczyniowe. Występuje za-
ćma oczu, obserwowana przy znacznie niższym poziomie 
promieniowania, niż dotąd sądzono. Szczególne zagroże-
nie występuje dla lekarzy wykonujących zabiegi w radiolo-
gii kardiologicznej interwencyjnej, z uwagi na ciągłą pracę 
w bezpośrednim narażeniu. Zagrożenie istnieje zwłaszcza 
dla mózgu lekarza wykonującego badanie, przez promie-
niowanie rozproszone ze strony pacjenta.

Prawdopodobieństwo wystąpienia efektów sto-
chastycznych zależy od rodzaju tkanki i rodzaju użytego 
promieniowania. Zauważono, że wzrasta ryzyko zacho-
rowania na raka mózgu wśród lekarzy radiologów, w po-
równaniu z lekarzami innych specjalności. Z uwagi na za-
uważalny wpływ promieniowania w mniejszych dawkach, 
zmniejszono progową dawkę dla soczewek oczu z 5 Gy 
dawki frakcyjnej, do 2 Gy w pojedynczej dawce, zauwa-
żono, że zwiększyła się częstość występowania zmęt-
nienia soczewki oka, już przy dawce poniżej 0,5 Gy. ICRP 
w 2011 r. obniżyło limit dawki dla soczewek oczu ze 150 
mSv na 20 mSv, z możliwością otrzymania dawki do nie 
większej w ciągu roku niż 50 mSv [15].

Pomiary dozymetryczne, dokonywane dzięki dozy-
metrom pierścionkowym w latach 2003–2006, wskazały 
zmniejszenie się wartości średniej dawki równoważnej 
na dłonie. Średnie dawki efektywne otrzymywane przez 
osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie X są po-
równywalne w kolejnych latach 2004–2006, co świadczy 
o stabilizacji sytuacji związanej z narażeniem [16]. Podczas 
dokonywania pomiarów dozymetrycznych zauważono, że 
dawka otrzymywana przez personel nie zwiększyła się, ani 
nie zmalała w obserwowanych latach 2008–2010. W roku 
2010 nie odnotowano nawet żadnego przypadku przekro-
czenia dawek granicznych [3].

Należy dokonywać bieżących pomiarów dawek indy-
widualnych dla osób pracujących w narażeniu, pomimo 

pracy z coraz lepszym jakościowo sprzętem diagnostycz-
nym. Należy obserwować dokładnie wpływ małych da-
wek promieniowania na stan zdrowia pracowników.
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STRESZCZENIE
Celem artykułu jest omówienie problematyki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne, w świetle zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych. Autorzy analizują, czy jest możliwe kontraktowanie świadczeń wysokospecjalistycznych zgodnie 
z założeniami ustawy, tj. na podstawie map potrzeb zdrowotnych.

Słowa kluczowe: świadczenia zdrowotne, świadczenia wysokospecjalistyczne, mapy potrzeb zdrowotnych, wojewódzkie rady ds. potrzeb zdrowotnych.

ABSTRACT
The object of this article is discussion about problematic aspects of a highly specialized provision tender, in light of the provisions of the amended Act of 27 August 2004 
about health provision fi nanced by public funds. Authors analyse if contracting of highly specialized provision is possible in accordance to the act i.e. based on the map of 
health care needs.

Keywords: medical services, highly specialized services, maps of health care needs, provincial Affairs Council for the health needs.

Wstęp
Ministerstwo Zdrowia sukcesywnie od 2000 roku przeka-
zywało fi nansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych 
do Kas Chorych, następnie do Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Świadczenia wysokospecjalistyczne przestały być finansowa-
ne z budżetu państwa między innymi ze względu na duży postęp 
w technologii medycznej, co spowodowało, że procedury te stały 
się bardziej dostępne. Na przykład żywienie pozajelitowe w warun-
kach domowych, tlenoterapia czy też podawanie chemii w choro-
bach nowotworowych albo przeczep nerki. A wręcz powszechny-
mi zabiegami stały się koronaroplastyka i koronarografia.

Natomiast w to miejsce weszły inne procedury, których 
wykonanie jest możliwe dzięki postępowi w medycynie, 
ale bardzo rzadko są wykonywane i wymagają wysokiej 
klasy technologii i umiejętności (np. przeszczep komórek 
wysp trzustkowych).

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych, procedury wysokospecjalistyczne od 2015 r., 
poza metodą in vitro, będą tylko w kompetencjach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia i to on zajmie się kontraktowa-
niem tych świadczeń.

Nowelizacja ustawy wnosi jeszcze jedną zmianę co do 
kontraktowania świadczeń od 2015 roku. Otóż świadczenia 
w latach następnych będą kontraktowane na podstawie 
regionalnych map potrzeb zdrowotnych. Regionalne mapy 
zdrowotne dla danego województwa będą sporządzane 
przez wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Radą 
do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Ustawodawca wyszedł 
z założenia, że dzięki temu zostaną ustalone priorytety 
zdrowotne dla danego regionu. Będzie można dokładniej 
monitorować potrzeby zdrowotne mieszkańców danego 
regionu oraz obserwować efekty zdrowotne. 

Ustawodawca ma również nadzieję, że dzięki mapom 
zdrowotnym pacjenci zyskają bardziej zrównoważony do-
stęp do świadczeń zdrowotnych. 

Na podstawie sporządzonych map regionalnych po-
trzeb zdrowotnych, ogłaszane będą przez NFZ konkursy 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych 
rodzajach i zakresach [1]. I w tym momencie należałoby się 
zastanowić, w jaki sposób i na jakich zasadach NFZ będzie 
kontraktował świadczenia wysokospecjalistyczne. Co do 
ich fi nansowania według obietnic i słów zawartych na Por-
talu Medycznym, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia 
oświadczył, że środki fi nansowe na tego typu świadczenia 
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zostaną przekazane do NFZ na zasadach dotacji [2]. Zresz-
tą gwarantuje to ustawa.

Również świadczy o tym treść komunikatu Rzecznika 
prasowego Ministra Zdrowia w sprawie procedur wy-
sokospecjalistycznych, cyt: „Projekt nowelizacji ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie 
zmienia ani wykazu świadczeń wysokospecjalistycznych, 
ani wysokości środków fi nansowych. Projekt ten powierza 
wyłącznie kontraktowanie i rozliczanie świadczeń wyso-
kospecjalistycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 
który będzie otrzymywał na ten cel dotację z budżetu 
państwa, co jasno wynika z art. 97 ust. 8 i 97 ust. 3 pkt 2b 
projektu nowelizacji” [3].

Pytanie jakie należy sobie zadać, to w jaki sposób środ-
ki fi nansowe będą dzielone między poszczególne oddziały 
Narodowego Funduszu Zdrowia?

Autorzy artykułu, jako praktycy w udzielaniu świad-
czeń opieki zdrowotnej, nie mają wątpliwości, że ogło-
szenie konkursu na wszystkie świadczenia wysokospecja-
listyczne we wszystkich oddziałach NFZ nie ma głębszego 
sensu, choćby ekonomicznego. Mamy wrażenie, że bra-
kuje odważnych, którzy wprost powiedzą, że nowelizacja 
ustawy ma między innymi na celu określić warunki ekono-
miczne, które są w ofi cjalnych wypowiedziach pomijane. 
Nie w każdym województwie jest wysokospecjalistyczna 
kadra medyczna i wysokiej klasy technologie medyczne, 
by Narodowy Fundusz Zdrowia ogłaszał konkursy ofert na 
tego typu świadczenia. 

Ustawodawca bowiem do końca nie wziął pod uwagę, 
że świadczenia wysokospecjalistyczne w obszarze kraju są 
dość rzadko wykonywane. Nie mogą być kontraktowane, 
tak jak pozostałe powszechnie i epidemiologicznie zmie-
rzona zachorowalność. Łatwiej jest obliczyć ile na dziesięć 
tysięcy mieszkańców zachoruje np. na zawał serca niż na 
nowotwór trzustki. 

Wydaje się, że z ekonomicznego punktu widzenia nie 
ma potrzeby kontraktowania świadczeń wysokospecjali-
stycznych w oparciu o regionalne mapy zdrowotne. Wręcz 
jest to niemożliwe.

 Poza tym należałoby dostosować zapisy rozporządzeń 
i zarządzeń Prezesa NFZ do rzeczywistych potrzeb i sposo-
bu fi nansowania tych świadczeń. Ponadto należy rozwa-
żyć, czy świadczenia wysokospecjalistyczne nie powinny 
być kontraktowane przez Centralę NFZ?

W powyższych założeniach należy jeszcze wziąć pod 
uwagę możliwości zatrudnienia personelu medycznego. 
Może bowiem w przyszłości okazać się, że w danym re-
gionie zabraknie fachowego personelu medycznego, by 
zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Co wtedy 
zrobią wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych? 
Czy nowelizacja ustawy faktycznie gwarantuje realną po-
litykę zdrowotną? 

Przekonamy się o tym wkrótce. W Poznaniu 31 marca br. 
została powołana jako pierwsza w kraju Wojewódzka Rada 
ds. Potrzeb Zdrowotnych. Rada między innymi będzie decy-
dować o celowości powstania nowych podmiotów leczni-
czych w rodzaju lecznictwo szpitalne lub w rodzaju ambula-
toryjna opieka zdrowotna, ale to dopiero od czerwca 2016 r. 
Warto zapoznać się z tym rozdziałem ustawy!

Czy tworzenie map zdrowotnych przez kolejną komór-
kę urzędników wpłynie na poprawę jakości udzielonych 
świadczeń? Mamy co do tego wątpliwości. Były już RUM-y 
tj. Rejestr Usług Medycznych, Kasy Chorych które zastąpił 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy jest granica wprowadza-
nych zmian, ponoszonych kosztów, które dadzą gwaran-
cję usług zdrowotnych na profesjonalnym poziomie dla 
wszystkich pacjentów? Czy ktoś zadaje sobie pytanie na 
ile personel medyczny jest w stanie pomagać pacjentom 
przy spadku ilości pielęgniarek i specjalistów, a wzroście 
fi rm inwestujących na rynku zdrowia, który udziela świad-
czeń zdrowotnych na zasadzie abonamentowej? Kto bę-
dzie przyjmował tych pacjentów, czy Ci sami lekarze co 
w ramach umów z NFZ? To takie wchodzenie ubezpieczeń 
dodatkowych tylnymi drzwiami. Ustawodawcy bowiem 
zabrakło odwagi by wprowadzić ofi cjalne dodatkowe 
ubezpieczenie zdrowotne – jak to było określane w usta-
wie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym. A może wystarczyłoby zastosować zapis: 
kto pracuje w ramach umów z NFZ nie może już świadczyć 
usług prywatnie? Na te i inne pytania odpowiedzi otrzy-
mamy wkrótce. Jednak najważniejsze, że mamy krótką 
ścieżkę onkologiczną, a już wkrótce zaczną funkcjonować 
mapy potrzeb zdrowotnych. 

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów w autorstwie oraz publikacji pracy.

Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania.



Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (43) 2015

114

Piśmiennictwo
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 1. 
zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Portalmedyczny.pl/1706/1879/21.06.20142. 
http://www.mz.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/3. 
komunikat-rzecznika-prasowego-ministra-zdrowia-ws.-
procedur-wysokospecjalistycznych

Zaakceptowano do edycji: 2015-02-10
Zaakceptowano do publikacji: 2015-03-30

Adres do korespondencji:
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań, 
tel./fax: 61 8850749
e-mail: hanna.waligorska@wco.pl 



Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (43) 2015

115

BIOCHEMICZNE MARKERY NOWOTWOROWE RAKA PIERSI 
I JAJNIKA
BIOCHEMICAL MARKERS IN BREAST AND OVARIAN CANCER

Piotr Białas, Anna Jankowska

Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu
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STRESZCZENIE
Diagnostyka chorób nowotworowych stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. W celu wykrycia nowotworu stosuje się szereg technik analitycznych (morfo-
metrycznych, biochemicznych, cytogenetycznych, molekularnych, morfologicznych), a także liczne metody obrazowania. Duże znaczenie mają markery nowotworowe, 
zwłaszcza że ich oznaczanie nie jest tak wysoce obciążające dla organizmu jak inne metody. Jednak w praktyce klinicznej oznaczenia mian markerów są obwarowane od-
powiednimi wartościami predykcyjnymi, czułością i swoistością. Dotychczas nie udało się zdefi niować substancji, którą można by uznać za idealny marker biochemiczny. 
W niniejszej pracy przeanalizowania najnowsze danych literaturowe, a także rekomendacje międzynarodowych organizacji – ASCO (American Society of Clinical Oncolo-
gy) i EGTM (European Group on Tumor Markers) dotyczące markerów wykorzystywanych w diagnostyce raka piersi i jajnika. Spośród wielkocząsteczkowych substancji 
używanych w klinice opisano tu odpowiednio dla raka piersi: CEA, CA 15.3 i CA 27.29 i dla raka jajnika: CA 125, mezotelina, B7-H4 oraz CG.

Słowa kluczowe: markery nowotworowe, wartość predykcyjna testów, rak piersi, rak jajnika, algorytm ROMA.

ABSTRACT
Diagnosis of cancer is enormous challenge for medicine. The detection of cancer is based of use a multiple analytical techniques (morphometric, biochemical, cytogenetic, 
molecular and morphologic), also very helpful are imaginig methods.
Furthermore important role in diagnosis of cancer play tumor makrers. In clinical practice titer of biochemical markers are subject to the respective predictive values  , sen-
sitivity and specifi city. Until now failed to defi ne the substance, which could be considered as the ideal biochemical marker.
This study shows the analyze recent literature data and recommendations of international organizations – American Society of Clinical Oncology (ASCO) and European 
Group on Tumor Markers (EGTM) for the markers used in the diagnosis of breast and ovarian cancer. The article describes crucial macromolecular substances to be used in 
the medical practice respectively in breast cancer: CEA, CA 15.3, CA 27.29 and ovarian cancer: CA 125, mesothelin, B7-H4 and CG..

Keywords: tumor markers, predictive value of tests, breast cancer, ovarian cancer, algorithm ROMA.

Wstęp
Markery nowotworowe to wielkocząsteczkowe substan-
cje pojawiające się w moczu, krwi, płynach ustrojowych 
pacjentów lub cząsteczki związane z powierzchnią komó-
rek nowotworowych, a także warianty genów powstałe 
na drodze mutacji. Ich oznaczanie stanowi istotny element 
w diagnostyce chorób nowotworowych. 

Każda tkanka ustroju produkuje substancje (różnego 
rodzaju lipidy, białka) stanowiące o charakterystycznej ak-
tywności komórek, z których jest zbudowana. Zwiększenie 
syntezy tych związków charakteryzuje stan fi zjologiczny 
komórek prawidłowych, jak i zmienionych nowotworowo. 
W praktyce klinicznej przydatność oznaczeń mian marke-
rów ograniczone jest ich czułością, swoistością i wartościa-
mi predykcyjnymi. Idealny marker molekularny powinien 
charakteryzować się 100% czułością i swoistością, a także 
posiadać wysoką dodatnią wartość predykcyjną [1].

Czułość diagnostyczną defi niuje się jako zdolność testu 
do wykrycia choroby w grupie osób będących rzeczywi-
ście chorymi. Obliczana jest ona na podstawie stosunku 

wyników prawdziwie dodatnich (PD) do sumy wyników 
fałszywie ujemnych (FU) i prawdziwie dodatnich – PD/
[FU+PD]. 

Przez swoistość diagnostyczną rozumie się zdolność 
testu do weryfi kacji osób zdrowych i oblicza się ją na pod-
stawie stosunku wyników prawdziwie ujemnych (PU) do 
sumy wyników prawdziwie ujemnych i fałszywie dodat-
nich – PU/[PU+FD]. 

Z kolei dodatnia wartość predykcyjna (PPV) jest okre-
ślana na podstawie stosunku osób rzeczywiście chorych, 
mających dodatnie wyniki testów, do sumy osób z wyni-
kami prawdziwie dodatnimi i fałszywie dodatnimi – PPV = 
PD/[PD+FD] [2].

W badaniach przesiewowych za dostateczną przyj-
muje się wartość czułości na poziomie 75% i swoistości 
na poziomie 99,6%. Mało jest markerów spełniających 
powyższe kryteria, dlatego ciągle prowadzone są badania 
poszukujące związków mogących być użytecznymi w skri-
ningu chorób nowotworowych.
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Markery raka piersi
Rak piersi jest chorobą niezwykle heterogenną pod wzglę-
dem molekularnym i klinicznym. Jego diagnostyka bazuje 
głównie na badaniach mammografi cznych i ultrasono-
grafi cznych. Dopiero po stwierdzeniu nieprawidłowości 
w obrazie badanego gruczołu podejmowana jest decyzja 
o wykonaniu biopsji w celu uzyskania materiału do bada-
nia histopatologicznego, będącego podstawą rozpoznania 
procesu nowotworowego [3]. 

W praktyce klinicznej wykonuje się także pomiary na-
stępujących markerów: CEA, CA 15–3, CA 27.29, uważa-
nych za biochemiczne markery raka piersi. 

CEA
Jednym z najwcześniej opisanych nowotworowych mar-
kerów molekularnych jest antygen karcinoembrionalny 
(carcino-embryonic antigen, CEA). Jego pierwszej cha-
rakterystyki dokonali w roku 1965 Gold i Freedman, do-
kumentując obecność CEA w tkance jelita kształtującego 
się płodu oraz w gruczolakoraku jelita grubego osób doro-
słych, przy jednoczesnym braku występowania tego biał-
ka w tkankach zdrowych jelita grubego. Początkowo anty-
gen został wykryty tylko w tkance rakowej i embrionalnej, 
stąd nadano mu nazwę antygenu rakowo-płodowego [4]. 
Dalsze prace pokazały, że jego detekcja możliwa jest także 
w surowicy osób cierpiących na raka jelita grubego. Kilka 
lat po odkryciu Golda i Freedmana zespół badaczy pod 
kierownictwem Thomsona udokumentował obecność 
zwiększonej ilości antygenu CEA w surowicy trzydziestu 
pięciu pacjentów z trzydziestu sześciu osób z potwier-
dzonym rakiem jelita grubego. Grupę kontrolną stanowiły 
osoby zdrowe, kobiety w ciąży, pacjenci ze zdiagnozowa-
nymi nowotworami niepochodzącymi z przewodu pokar-
mowego oraz osoby z łagodnymi schorzeniami układu 
pokarmowego [5]. Obecnie antygen rakowo-płodowy jest 
jednym z najczęściej oznaczanych markerów nowotwo-
rowych w diagnostyce chorób jelita grubego. Oznaczenia 
CEA wykorzystuje się w diagnozowaniu zmian rakowych 
także w innych narządach. 

W diagnostyce raka piersi podwyższone miana CEA 
odnotowuje się przeważnie w zaawansowanych posta-
ciach choroby, niejednokrotnie z obecnością przerzutów 
do innych organów i, jak pokazują wieloośrodkowe bada-
nia prowadzone na całym świecie, czułość tego markera 
jest niska [6–8]. Rekomendacje ASCO (American Society 
of Clinical Oncology) wskazują na użyteczność oceny stę-
żeń CEA w trakcie monitowania pacjentów z przerzutami 
wraz z zastosowaniem diagnostyki obrazowej, badań fi -
zykalnych oraz analizą historii choroby. ASCO podkreśla, 

iż wykorzystywania pomiarów CEA jako pojedynczych 
testów diagnostycznych w ocenie efektywności leczenia 
pacjentów z rakiem piersi jest niewystarczające.

Dokładne badania innych substancji z grupy mucyn, 
do których zalicza się CEA sprawiły, że opinia ekspertów 
dotycząca wykorzystania tych białek w diagnostyce raka 
piersi uległa zmianie [9]. 

CA 15.3 i CA 27.29
Mucyny stanowią grupę glikoprotein zbudowanych z rdze-
nia białkowego (apomucyna) oraz węglowodorowych 
łańcuchów. Obecnie opisano 9 genów kodujących mu-
cyny nabłonkowe, które oznaczono jako: MUC1-MUC4, 
MUC5A/C, MUC5B oraz MUC6-MUC8. Najczęściej w li-
teraturze opisywana jest mucyna 1 (MUC1), nazywana 
dawniej episjaliną, kodowana przez gen MUC1 położony 
na chromosomie pierwszym (1q21) [10].

Produktem białkowym genu MUC1 są między innymi 
białka CA 15.3 oraz CA 27.29, będące wynikiem rekom-
binacji niehomologicznej poszczególnych fragmentów 
MUC1, posiadającego w swoim locus szereg tandemo-
wych powtórzeń VNTR (variable-like associated antigen). 
Glikoproteiny te charakteryzują się luminalnym ułożeniem 
w komórkach nabłonkowych takich narządów, jak: trzust-
ka, pęcherz moczowy czy gruczoły piersiowe. W trakcie 
transformacji nowotworowej dochodzi do uszkodzenia 
prawidłowej struktury nabłonka, a co za tym idzie do 
zaburzenia jego prawidłowej polaryzacji, czego skutkiem 
jest obecność mucyn we krwi obwodowej [10]. Duża część 
badań porównujących tkanki nowotworowe i prawidłowe 
dokumentuje zmiany na poziomie mucyn.

Duży wkład w biologię mucyn miały badania pod 
kierownictwem Ebelinga, który przeanalizował 1046 pa-
cjentek leczonych operacyjnie z powodu raka piersi. Prze-
prowadzając pomiary stężeń przed mastektomią bądź 
lumpektomią oraz podczas dalszych obserwacji (mediana 
czasu obserwacji wynosiła około trzech lat), stwierdzono, 
że w analizie jednoczynnikowej przedoperacyjny wysoki 
poziom CA 15.3 może prognozować szybszy nawrót cho-
roby oraz śmierć pacjenta, będące następstwem procesu 
nowotworowego. Z kolei analiza wieloczynnikowa, na 
którą składały się dodatkowo ocena wielkości guza, oko-
licznych węzłów chłonnych, stopienia złośliwości histolo-
gicznej G oraz aktywności receptora estrogenowego nie 
wykazała takowej użyteczności [11]. 

Kolejne badania, w których analizowano poziom 
CA 15.3 i CEA u pacjentek z rakiem piersi przed zastosowa-
niem leczenia chirurgicznego oraz po przeprowadzonym 
zabiegu dowiodły, że podwyższony przedoperacyjny po-
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ziom analizowanych markerów dotyczy około 10% przy-
padków pacjentów. Pacjenci ci charakteryzowali się niskimi 
wartościami czasu wolnego od objawów choroby – DFS 
(disease-free survival) i całkowitym czasem przeżycia – OS 
(overall survival) [12]. 

Użyteczność oznaczeń markera CA 27.29 w surowicy 
dokumentuje duże badanie przeprowadzone w grupie 
2669 pacjentek z rakiem piersi po leczeniu operacyjnym, 
przed zastosowaniem terapii taksanami. W analizowanej 
grupie znalazły się pacjentki z guzami w różnym stadium 
według skali TNM (tumor-node-metastasis), przy czym 
większość stanowiły osoby z małymi guzami (T1 – 41,6%, 
T2 – 51,5%, T3 – 5,7%, T4 – 1,2%) oraz obecnymi prze-
rzutami do węzłów chłonnych (N1 – 45,5%, N2 – 14,2%, 
N3 – 6,1%). Podwyższony poziom CA 27.29 stwierdzono 
u 7,6% pacjentów. Zauważono także, iż takie parametry 
jak: zaawansowany wiek chorego, większa masa guza, 
zachorowanie po okresie menopauzy oraz występowanie 
raka piersi typu globularnego, ściśle korelują z podwyższo-
nymi stężeniami CA 27.29. Nie wykazano jednak istotnej 
korelacji pomiędzy stopniem zajęcia węzłów chłonnych, 
stopniem zaawansowania nowotworu G oraz aktyw-
nością receptorów herceptynowych a podwyższonymi 
poziomami markera w surowicy. Autorzy, dokumentując 
obecność ścisłego związku między poziomem CA 27.29 
a masą guza, zwrócili uwagę na czynniki mogące zakłócać 
analizę danych, do których zaliczyli między innymi czynnik 
stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF), sto-
sowany podczas chemioterapii cytostatykami [13].

Choć szereg prac dowodzi, iż w raku piersi, częściej 
niż CEA, obserwuje się zwiększenie poziomów CA 15–3 
oraz CA 27.29 [14–16], to jednak uużyteczność stosowania 
oznaczeń CA 15.3 i CA 27.29 jest nadal przedmiotem dys-
kusji. Pomimo opracowania odpowiednich testów wyko-
rzystujących przeciwciała monoklonalne pozwalające wy-
krywać krążące epitopy produktu genu MUC1, stosowanie 
pomiarów tych markerów wiąże się z możliwością gene-
rowania fałszywych wyników spowodowanych ich niską 
czułością i swoistością. Stąd według ASCO obecne dane 
literaturowe są niewystarczające, aby zakwalifi kować CA 
15.3 i CA 27.29 jako odpowiednie markery biochemiczne 
stosowane w skriningu, diagnostyce i ocenie nawrotów 
raka piersi [9].

Markery raka jajnika
Rak jajnika występuje u kobiet w każdym wieku, jednak 
szczyt zachorowań zauważa się w okresie około- i post-
menopauzalnym [17]. W momencie postawienia diagnozy 
większość pacjentek ma wysoce zaawansowaną postać 
raka (III i IV wg FIGO); związane jest to głównie z faktem, 

iż wczesne objawy są bardzo słabo wyrażone i niezau-
ważalne dla chorej. Pojawienie się pierwszych objawów 
klinicznych skłaniających do wizyty u lekarza jest już naj-
częściej manifestacją guza o wysokim stopniu zaawanso-
wania klinicznego [18].

Do badań stosowanych w diagnostyce raka jajnika 
zalicza się: dwuręczne badanie ginekologiczne, badania 
obrazowe (USG, TK, MRI) oraz pomiary markerów bio-
chemicznych, takich jak: CA 125 i HE-4, mezotelina, B7-H 
i gonadotropina kosmówkowa. Najczęściej wykorzysty-
wanymi są CA 125 i HE-4.

CA 125
Antygen CA 125 – najczęściej stosowany w diagnostyce raka 
jajnika marker biochemiczny, po raz pierwszy został opisany 
w roku 1981 przez Basta i wsp. jako białko charakteryzujące 
się podwyższonym poziomem w surowicy ponad 80% ko-
biet ze zdiagnozowanym rakiem jajnika [19–21]. 

CA 125 należy do mucynopochodnych glikoprotein 
związanych z błoną komórkową wielu typów komórek 
nabłonkowych i jest kodowane przez gen MUC16 zloka-
lizowany na ramieniu krótkim chromosomu 19. (19p.13.2) 
[19]. Fizjologicznie białko to wydzielane jest przez liczne 
struktury organizmu, do których zalicza się jelito grube, 
żołądek, trzustkę oraz błony surowicze (opłucna, otrzew-
na, osierdzie) [22]. Jego zwiększone stężenie obserwuje 
się w I trymestrze ciąży i podczas menstruacji [23]. Sekre-
cja CA 125 obserwowana jest także w stanach zapalnych 
narządów miednicy mniejszej, endometriozie, ale również 
w innych patologiach (takich jak: marskość wątroby, rak 
wątroby, rak płuca) [24–26]. Wyniki pomiarów CA 125 ce-
chuje także zmienność przed i pomenopauzalna. Wykaza-
no, iż ewentualne stosowanie oznaczeń mian tego białka 
w celu detekcji nowotworów jajnika przynosi lepsze rezul-
taty u kobiet po okresie menopauzy [27, 28]. 

W praktyce laboratoryjnej miana antygenu CA 125 są 
oznaczane za pomocą testów immunoenzymatycznych, wy-
korzystujących przeciwciała anty-MUC16 (OC 125). Wyko-
nywanie oznaczeń nie jest rekomendowane jako element 
badań przesiewowych w diagnostyce raka jajnika, niemniej 
jednak pomiary są użyteczną informacją o skuteczności 
zastosowanej terapii leczniczej. 

Powodem, z jakiego interpretacja wyników pomia-
rów CA 125 powinna być przeprowadzana ze szczególną 
ostrożnością jest zmienna specyfi czność markera zarów-
no w stanach fi zjologicznych, jak i patologicznych [29]. 
Zauważono, że czułość diagnostyczna CA125 jest uzależ-
niona od typu histopatologicznego zmiany, z najwyższymi 
wartościami dla raka surowiczego, niskozróżnicowanego, 
endometrioidalnego [30]. 
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Za górną wartość referencyjną markera przyjmuje się 
stężenie w surowicy na poziomie 35 U/ml. Choć poziom 
ten jest przekroczony tylko u około połowy kobiet z wcze-
snymi stadiami raka jajnika (I stopień wg FIGO) [31, 32], 
to jednak Europejska Grupa do spraw Markerów Nowo-
tworowych (European Group on Tumor Markers, EGTM) 
rekomenduje przeprowadzanie oznaczeń CA 125 w dia-
gnostyce różnicowej zmian łagodnych i nowotworowych, 
ulokowanych w regionie miednicy mniejszej wśród kobiet 
po klimakterium. 

W praktyce klinicznej często stosuje się oznaczenia 
poziomów CA 125 podczas obserwacji chorych po lecze-
niu operacyjnym. Zabiegi cytoredukcyjne, prowadzące 
do zmniejszenia masy guza, a także metody systemowe 
(ogólnoustrojowe) terapii nowotworów, wywołują spadek 
stężenia markera we krwi. Niemniej jednak u osób, u któ-
rych notowano niskie lub nieznacznie zwiększone miana 
na początku terapii, przydatność pomiarów stężeń CA 125 
jest bardzo ograniczona [33]. 

Algorytm ROMA
Liczne badania usiłują łączyć poszczególne markery bio-
chemiczne i weryfi kować użyteczność diagnostyczną da-
nych testów. Jednoczesne oznaczanie różnych markerów 
przez dłuższy czas nie przynosiło pożądanych rezultatów. 
Dopiero wykrycie białka HE4 (human epididymis protein 
4) i próby połączenia go z innymi markerami przyniosły 
oczekiwane efekty. 

HE4 zidentyfi kowano jako potencjalny marker bioche-
miczny guzów zlokalizowanych w obrębie jamy miednicy. 
Największą ekspresją tego białka cechują się raki jajnika, 
szczególnie surowicze i endometroidalne. W diagnostyce 
różnicowej zmian niezłośliwych i złośliwych HE4 cechuje 
podobny poziom czułości diagnostycznej co CA 125, przy 
jednocześnie zwiększonej swoistości HE4. Niestety białko 
to nie jest markerem swoistym narządowo. Jego nieprawi-
dłowy poziom w surowicy chorych notowano także w ra-
kach płuc, gruczolakorakach endometrium oraz w przy-
padkach niewydolności nerek [34]. 

Dodatnie korelacje, zauważone podczas analiz pozio-
mów CA 125 oraz HE4, umożliwiły opracowanie nowego 
parametru diagnostycznego – ROMA (Risk of Malignancy 
Algorithm). Algorytm ten jest matematycznym modelem 
klasyfi kującym kobiety do grupy o niskim bądź wysokim 
ryzyku zachorowania na raka jajnika [35].

Badanie retrospektywne, sprawdzające użyteczność 
wskaźnika ROMA, przeprowadzone w grupie kobiet ze 
zmianami niezłośliwymi, złośliwymi oraz zdrowych ochot-
niczek, z których połowa była w okresie pomenopauzal-
nym, pokazało, że wskaźnik ten pozwala zaklasyfi kować 

kobiety należące do grupy wysokiego ryzyka z czułością 
na poziomie 92,3%, przy jednoczesnej klasyfi kacji kobiet 
do grupy niskiego ryzyka ze swoistością równą 75% [37]. 
Warto jednak zaznaczyć, iż oznaczenie wartości algoryt-
mu nie może być stosowane u osób poniżej osiemnastego 
roku życia, kobiet z rozpoznanym już nowotworem oraz 
pacjentek leczonych chemioterapeutykami (Tabela 1). 

Mezotelina 
Nowym kandydatem pretendującym do bycia molekular-
nym markerem raka jajnika jest mezotelina (MSLN) – an-
tygen występujący na powierzchni komórek mezotelium. 
Gen kodujący MSLN znajduje się na krótkim ramieniu 
chromosomu 16 (16p13.3) [38, 39]. 

Stężenie mezoteliny można oznaczać metodami la-
boratoryjnymi w surowicy krwi, jak również w moczu. Jej 
podwyższony poziom obserwuje się w mesothelioma, 
rakach trzustki i jajnika. Zwiększony poziom mezoteliny 
w zmienionych nowotworowo tkankach jajnika zaobser-
wowali McIntosh i wsp., którzy udokumentowali pod-
wyższony poziom białka w grupie pięćdziesięciu dwóch 
pacjentek z potwierdzonym rakiem jajnika. Podniesiony 
poziom MSLN cechował 60% badanych przypadków, 
przy swoistości testu na poziomie 98% [40]. Kolejne 
dane w 2007 r. przedstawili Badgwell i wsp., analizujący 
poziom mezoteliny we krwi i moczu kobiet z potwier-
dzonymi histopatologicznie nowotworowymi zmianami 
w jajnikach. Grupę badaną stanowiło tu 28 przypadków 
raka jajnika w I i II stopniu wg FIGO, 111 przypadków raka 
jajnika w III i IV stopniu wg FIGO oraz 115 przypadków 
zmian łagodnych w jajnikach (fibroma, cystoma, terato-
ma, leiomyoma). Wykorzystując test ELISA potwierdzono 
podwyższone wartości mezoteliny u 48% osób z zaawan-
sowanymi stadiami raka jajnika (FIGO III i IV) oraz u 12% 
pacjentów ze zmianami we wczesnych stadiach (FIGO I, 
II), przy specyfi czności testu na poziomie 95%. Co cieka-
we, u osób z łagodnymi zmianami wzrost MSLN zaobser-
wowano w niespełna 1,7% analizowanych przypadków. 
Analiza moczu kobiet z wczesnymi stadiami raka jajnika 

Tabela 1. Algorytm obliczeniowy ROMA [36]

Dla kobiet przed menopauzą
PI = -12 + 2,38 x Ln[HE4] + 0,0626 x Ln[CA 125]
Dla kobiet po menopauzie
PI = -8,9 +1,04 x Ln[HE4] + 0,732 x Ln[CA 125]
ROMA (%) = e(PI)/ [1+ e(PI)] x 100, gdzie:
PI  – indeks predykcyjny
Ln – logarytm naturalny
e   – podstawa logarytmu naturalnego
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wykazała, że zwiększony poziom markera charakteryzo-
wał 42% przypadków. Wyniki te wskazują zatem na zbyt 
małą czułość markera i brak podstaw do zastosowania go 
w badaniach przesiewowych. Niemniej jednak, sugeruje 
się, że oznaczenie MSLN jednocześnie z innymi markerami 
mogłoby zwiększyć czułość wykrywania raka jajnika we 
wczesnych stadiach [41].

B7-H4
B7-H4 należy do rodziny białek B7 działających immu-
nomodulująco na komórki układu odpornościowego. Ich 
obecność na komórkach prezentujących antygen (antigen 
presenting cells, APC) ma prawdopodobnie hamujący 
wpływ na działanie koreceptorów zlokalizowanych na lim-
focytach T i prowadzi do blokowania cyklu komórkowego 
proliferacji komórek oraz produkcji cytokin [42, 43]. Do-
tychczas nie poznano dokładnie funkcji jaką pełni B7-H4 
w transformacji nowotworowej, niemniej jednak w licz-
nych badaniach wykazano jego nadekspresję na poziomie 
mRNA i białka w guzach: piersi, jajnika, płuc, prostaty, jeli-
ta grubego i wielu innych guzach litych [43, 44]. 

Jak dokumentują Simon i wsp. w swoim badaniu, po-
ziom B7-H4 oznaczono we krwi (n > 2500) zarówno osób 
zdrowych, jak i cierpiących na nowotwory różnego po-
chodzenia. Analizowane guzy cechowały niskie stężenia 
białka (średnia dla kobiet: 0,55 ng/mL, dla mężczyzn 0,7 
ng/mL). Jedynie w raku jajnika odnotowano 100-krotnie 
zwiększony, w porównaniu z próbkami krwi od zdrowych 
osób i kobiet z łagodnymi zmianami, poziom markera. Ba-
dane tu pacjentki charakteryzowały się występowaniem 
jednego z trzech typu histopatologicznego raka jajnika: su-
rowiczego, śluzowego lub endometrioidalnego. Podkreśle-
nia wymaga fakt, iż stany takie jak miesiączka i menopau-
za nie wpływały znacząco na poziom B7-H4 we krwi osób 
badanych. Podobnie schorzenia takie jak astma, zapalenie 
oskrzeli i choroba Leśniowskiego-Crohna nie powodowa-
ły zmian poziomów białka w surowicy w porównaniu ze 
zdrowymi osobami [43].

W przeprowadzonych badaniach przeanalizowano 
również użyteczność B7-H4 w połączeniu z CA 125. Wy-
kazano, że oznaczanie samego CA 125 u kobiet z rakiem 
jajnika charakteryzowała czułość na poziomie 51%, zaś 
pomiar samego B7-H4 cechowała czułość na poziomie 
32%, przy specyfi czności równej 97%. Zastosowanie 
kombinacji obu białek spowodowało wzrost czułości aż 
do 58%. Co więcej, spośród kobiet ze zdiagnozowanym 
rakiem jajnika w I lub II stopniu wg FIGO wzrost czułości 
był jeszcze większy [CA 125 – 52%, B7-H4 – 45%, oraz CA 
125 + B7-H4 – 65%]. Dodatkowe badania immunohisto-
chemiczne potwierdziły nadekspresję B7-H4 w odpowied-

nio 60% i 90% przypadków tkanek raka jajnika w stopniu 
I i II FIGO [43].

Użyteczność oznaczeń białka B7-H4 może mieć zatem 
znaczenie prognostyczne.

Gonadotropina kosmówkowa (CG)
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (CG) jest hormonem 
glikoproteinowym produkowanym przez komórki syncy-
tiotrofoblastu łożyska. CG stanowi heterodimer dwóch 
niekowalencyjnie związanych podjednostek: alfa i beta. 
Podjednostka α jest wspólna dla hormonów tropowych 
(TSH, FSH, LH). Podjednostka β jest różna i determinuje 
biologiczne własności hormonów. Geny kodujące podjed-
nostki ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej zlokalizowa-
ne są na dwóch różnych chromosomach. Pojedynczy gen 
kodujący podjednostkę alfa CG znajduje się na chromoso-
mie 6. (6q14-q21), zaś podjednostka beta CG kodowana 
jest przez grupę tkankowozależnych genów opisywanych 
jako CGB1-CGB9 i zlokalizowanych na chromosomie 19. 
(19q13.32) [45].

Gonadotropina kosmówkowa wydzielana jest głównie 
przez nowotwory trofoblastu i tu jej oznaczenie umożliwia 
potwierdzenie choroby jak i monitorowanie leczenia. Eks-
presję CG zaobserwowano także w guzach innych narzą-
dów: piersi, szyjki macicy, prostaty, płuca, jelita grubego, 
nerki, pęcherza, trzustki, odbytu, sromu, jajnika, endome-
trium i jamy ustnej [46]. 

W przypadku raków jajnika, według raportu Cola 
uwzględniającego dane literaturowe na rok 2012, pod-
wyższony poziom podjednostki beta CG i/lub jej hipergli-
kozylowanej formy odnotowano w 57. ze 150. badanych 
nowotworów złośliwych jajnika [47].

Podobne wyniki zaprezentował Ind, który wraz z ze-
społem przeanalizował użyteczność wolnej podjednostki 
beta CG w grupie kobiet z nabłonkowymi rakami jajnika. 
Spośród 73. rozpatrywanych przypadków jedynie w 36% 
marker wykazywał wysokie miana z niewielkimi różnicami 
pomiędzy stopniami histologicznej złośliwości FIGO [48]. 

Analogiczne wyniki uzyskali także Vartiainen i wsp., 
którzy w grupie 173 kobiet ze złośliwymi zmianami w jajni-
kach podwyższony poziom podjednostki beta CG w suro-
wicy zaobserwowali w 57. przypadkach (33%) [49]. 

Powyższe wyniki sugerują, że dla nowotworów niewy-
wodzących się trofoblastu, w tym raków jajnika, czułość 
i specyfi czność CG są zbyt niskie. 

Podsumowanie
Badania nad markerami nowotworowymi skupiają się na 
określaniu użyteczności określonych związków wysoko-
cząsteczkowych oraz na poszukiwaniach nowych profi li 
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symptomatycznych białek czy lipidów typowych dla no-
wotworów złośliwych różnego pochodzenia tkankowego. 
Do tej pory nie znaleziono idealnego markera nowotworo-
wego cechującego się 100% swoistością i czułością. Nie-
mniej jednak pomiary mian określonych markerów w dia-
gnostyce chorób nowotworowych są niezwykle pomocne. 
Markery nowotworowe pomagają nie tylko zdiagnozować 
chorobę, ale także przewidywać skuteczność i przebieg 
stosowanej terapii przeciwnowotworowej. 

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów w autorstwie oraz publikacji pracy.

Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł fi nansowania.

Piśmiennictwo
Soborczyk A, Deptała A. Markery nowotworowe w praktyce 1. 
klinicznej. Choroby serca i naczyń. 2007;4:184–189. 
Nastalski WJ. Pojęcie normy, wartości referencyjnych i ich zna-2. 
czenie dla formułowania diagnozy. W: Dembińska-Kieć A, 
Naskalski WJ (red.). Diagnostyka laboratoryjna z elementa-
mi biochemii klinicznej. Urban & Partner. Wrocław. 1998; 47–
57.
Jassem J, Krzakowski M, Bobek-Billewicz B i wsp. Rak piersi. 3. 
W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
w nowotworach złośliwych. Via Medica, Gdańsk; 2013.
Gold P, Freedman S. Demonstration of tumor-specifi c antigens 4. 
in human colonic carcinomata by immunological tolerance and 
absorption techniques. J Exp Med. 1965;1;121:439–462.
Thomson D, Krupey J, Freedman S, Gold P. The radioimmunoas-5. 
say of circulating carcinoembryonic antigen of the human di-
gestive system. Proc Natl Acad Sci USA. 1969;64(1):161–167. 
Guadagni F, Ferroni P, Carlini S i wsp. Re-evaluation of car-6. 
cinoembryonic antigen (CEA) as a serum marker for bre-
ast cancer: a prospective longitudinal study. Clin Cancer Res. 
2001;7:8:2357–2362. 
Lee JS, Park S, Park JM i wsp. Elevated levels of preoperative 7. 
CA 15–3 and CEA serum levels have independently poor pro-
gnostic signifi cance in breast cancer. Ann Oncol. 2013;24:5:
1225–1231. 
Wang G, Qin Y, Zhang J i wsp. Nipple discharge of CA15–3, 8. 
CA125, CEA and TSGF as a new biomarker panel for breast 
cancer. Int J Mol Sci. 2014;28:15(6):9546–9565.
Harris L, Fritsche H, Mennel R i wsp. American Society of Cli-9. 
nical Oncology. American Society of Clinical Oncology 2007 
update of recommendations for the use of tumor markers in 
breast cancer. J Clin Oncol. 2007;20:25(33):5287–5312.
Nath S, Mukherjee P. MUC1: a multifaceted oncoprote-10. 
in with a key role in cancer progression. Trends Mol Med. 
2014;20;6:332–342. 
Ebeling FG, Stieber P, Untch M i wsp. Serum CEA and CA 15–3 11. 
as prognostic factors in primary breast cancer. Br J Cancer. 
2002;22;86(8):1217–1222. 
Park BW, Oh JW, Kim JH i wsp. Preoperative CA 15–3 and CEA 12. 
serum levels as predictor for breast cancer outcomes. Ann 
Oncol. 2008;Apr 19(4):675–81.
Rack B, Schindlbeck C, Jückstock J i wsp. Prevalence of CA 13. 
27.29 in primary breast cancer patients before the start of 
systemic treatment. Anticancer Res. 2010;30(5):1837–1841.

Gion M, Boracchi P, Dittadi R i wsp. Prognostic role of serum 14. 
CA15.3 in 362 node-negative breast cancers. An old player 
for a new game. Eur J Cancer. 2002;38;9:1181–1188.
Lauro S, Trasatti L, Bordin F i wsp. Comparison of CEA, MCA, 15. 
CA 15–3 and CA 27–29 in follow-up and monitoring thera-
peutic response in breast cancer patients. Anticancer Res. 
1999; Jul-Aug:19(4C):3511–3515.
Hou MF, Chen YL, Tseng TF i wsp. Evaluation of serum 16. 
CA27.29, CA15–3 and CEA in patients with breast cancer. Ka-
ohsiung J Med Sci. 1999;Sep;15(9):520–528.
Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory zło-17. 
śliwe w Polsce w 2011 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. 
M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2008.
Blecharz P, Szatkowski W, Bodzek M, Łuczyńska E. Clinical fe-18. 
atures and disease course in patients with BRCA1-dependent 
ovarian cancer. Ginekol Pol. 2012;83(5):353–356.
Bast Jr. RC, Feeney M, Lazarus H i wsp. Ractivity of a monoc-19. 
lonal antibody with human ovarian carcinoma. J Clin Invest. 
1981;68:5:1331–1337.
Xu X, Wang Y, Wang F i wsp. Nadir CA-125 level as prognosis 20. 
indicator of high-grade serous ovarian cancer. J Ovarian Res. 
2013;Apr 25:6–31.
Yin BW, Lloyd KO. Molecular cloning of the CA125 ovarian 21. 
cancer antigen: identifi cation as a new mucin, MUC16. J Biol 
Chem. 2001;20:276(29):27371–27375.
Sevinc A, Camci C, Turk HM i wsp. How to interpret serum CA 22. 
125 levels in patients with serosal involvement? A clinical di-
lemma. Oncology. 2003;65(1):1–6.
Sarandakou A, Protonotariou E, Rizos D. Tumor markers in 23. 
biological fl uids associated with pregnancy. Crit Rev Clin Lab 
Sci. 2007;44(2):151–78.
Bilibio JP, Souza CA, Rodini GP i wsp. Serum prolactin and 24. 
CA-125 levels as biomarkers of peritoneal endometriosis. Gy-
necol Obstet Invest. 2014;78(1):45–52.
Bast RC Jr, Xu FJ, Yu YH i wsp. CA-125: the past and the futu-25. 
re. Int J Biol Markers. 1998;13(4):179–187.
Husseinzadeh N. Status of tumor markers in epithelial ovarian 26. 
cancer has there been any progress? A review. Gynecol On-
col. 2011;120(1):152–157.
Rossing MA, Wicklund KG, Cushing-Haugen KL i wsp. Predic-27. 
tive value of symptoms for early detection of ovarian cancer. 
J Natl Cancer Inst. 2010;102(4):222–229.
Bast Jr. RC, Badgwell D, Lu Z i wsp. New tumor markers: CA125 28. 
and beyond. Int J Gynecol Cancer. 2005;15(3):274–281.
Menon U, Gentry-Maharaj A, Hallett R i wsp. Sensitivity and 29. 
specifi city of multimodal and ultrasound screening for ova-
rian cancer, and stage distribution of detected cancers: re-
sults of the prevalence screen of the UK Collaborative Trial 
of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS). Lancet Oncol. 
2009;10(4):327–340.
Høgdall EV, Christensen L, Kjaer SK i wsp. CA125 expression 30. 
pattern, prognosis and correlation with serum CA125 in ova-
rian tumor patients. From The Danish "MALOVA" Ovarian 
Cancer Study. Gynecol Oncol. 2007;104(3):508–515.
Ueda Y, Enomoto T, Kimura T i wsp. Serum biomarkers for 31. 
early detection of gynecologic cancers. Cancers (Basel). 
2010;14:2(2):1312–1327.
American College of Obestricians and Gynecologists, PRO-32. 
LOG Gynecology and Surgery (6th Edition). W: American 
College of Obestricians and Gynecologists, Washington, DC, 
USA, 2009.
Van Dalen A, Favier J, Burges A i wsp. Prognostic signifi can-33. 
ce of CA 125 and TPS levels after 3 chemotherapy cour-
ses in ovarian cancer patients. Gynecol Oncol. 2000;79(3):
444–450.



Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi i jajnika 

121

Simmons AR, Baggerly K, i Bast Jr. RC. The Emerging Role of 34. 
HE4 in the Evaluation of Advanced Epithelial Ovarian and En-
dometrial Carcinomas. Oncology (Williston Park). 2013;27 
(6):548–556.
Ortiz-Muñoz B, Aznar-Oroval E, García AG i wsp. HE4, Ca125 35. 
and ROMA algorithm for differential diagnosis between be-
nign gynaecological diseases and ovarian cancer. Tumour 
Biol. 2014;35(7):7249–7258.
Yang J, Sa M, Huang M i wsp. The reference intervals for 36. 
HE4, CA125 and ROMA in healthy female with electrochemi-
luminescence immunoassay. Clin Biochem. 2013;46(16–17):
1705–1708.
Moore RG, McMeekin DS, Brown AK i wsp. A novel multiple 37. 
marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of 
ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol Oncol. 
2009;112(1):40–46.
Chang K, Pastan I. Molecular cloning of mesothelin, a dif-38. 
ferentiation antigen present on mesothelium, mesothe-
liomas, and ovarian cancers. Proc Natl Acad Sci USA. 1996; 
9:93(1):136–140.
Creaney J, Sneddon S, Dick IM i wsp. Comparison of the dia-39. 
gnostic accuracy of the MSLN gene products, mesothelin 
and megakaryocyte potentiating factor, as biomarkers for 
mesothelioma in pleural effusions and serum. Dis Markers. 
2013;35(2):119–27.
McIntosh MW, Drescher C, Karlan B i wsp. Combining CA 125 40. 
and SMR serum markers for diagnosis and early detection of 
ovarian carcinoma. Gynecol Oncol. 2004;95(1):9–15.
Badgwell D, Lu Z, Cole L i wsp. Urinary mesothelin provides 41. 
greater sensitivity for early stage ovarian cancer than serum 
mesothelin, urinary hCG free beta subunit and urinary hCG 
beta core fragment. Gynecol Oncol. 2007;106(3):490–7.
Sica GL, Choi IH, Zhu G i wsp. B7-H4, a molecule of the 42. 
B7 family, negatively regulates T cell immunity. Immunity. 
2003;18(6):849–861.
Simon I, Katsaros D, Rigault de la Longrais I i wsp. B7-H4 is ove-43. 
r-expressed in early-stage ovarian cancer and is independent of 
CA125 expression. Gynecol Oncol. 2007;106(2):334–341.

Leung J, Suh WK. Host B7-H4 regulates antitumor T cell re-44. 
sponses through inhibition of myeloid-derived suppres-
sor cells in a 4T1 tumor transplantation model. J Immunol. 
2013;15:190(12):6651–6661.
Rull K, Laan M. Expression of beta-subunit of HCG ge-45. 
nes during normal and failed pregnancy. Hum Reprod. 
2005;20(12):3360–3368.
Cole LA. hCG, fi ve indepe ndent molecules. Clin Chim Acta. 46. 
2012;18:413(1–2):48–65.
Cole LA. HCG variants, the growth factors which drive human 47. 
malignancies. Am J Cancer Res. 2012;2(1):22–35.
Ind T, Iles R, Shepherd J i wsp. Serum concentrations of can-48. 
cer antigen 125, placental alkaline phosphatase, cancer-a-
ssociated serum antigen and free beta human chorionic go-
nadotrophin as prognostic markers for epithelial ovarian can-
cer. Br J Obstet Gynaecol. 1997;104(9):1024–1029.
Vartiainen J, Lassus H, Lehtovirta P i wsp. Combination 49. 
of serum hCG beta and p53 tissue expression defi nes di-
stinct subgroups of serous ovarian carcinoma. Int J Cancer. 
2008;1:122(9):2125–2129.

Zaakceptowano do edycji: 2015-02-10
Zaakceptowano do publikacji: 2015-03-30

Adres do korespondencji:
Piotr Białas
Katedra i Zakład Biologii Komórki
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel.: +48 61 854 7170
fax: +48 61 854 7169
e-mail: pbialas@ump.edu.pl



Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (43) 2015

122

STUDENCKIE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYKĘ OPIEKI 
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STRESZCZENIE
Otępienie jest zespołem objawów o charakterze przewlekłym lub o postępującym przebiegu, w którym obserwuje się pogorszenie funkcji poznawczych wykraczających 
poza objawy przeciętnego starzenia się. Osoby cierpiące na demencję często wymagają pomocy już we wczesnych stadiach choroby i stają się całkowicie zależne od swo-
ich opiekunów. Opiekunowie często muszą zrezygnować częściowo lub całkowicie ze swojej pracy, lub zmienić ją na mniej wymagającą. Opiekunowie ci często pozbawieni 
są pomocy z zewnątrz, zwłaszcza że bardzo mało programów wsparcia ukierunkowanych jest na pomoc opiekunom chorych z demencją. W badaniach ankietowych oce-
niających stopień obciążenia opiekunów chorych na otępienie studenci zaobserwowali, że rodzina doskonale orientuje się w kwestii potrzeb i oczekiwań pacjenta. Swoje 
potrzeby odkładali na dalszy plan, uzależniali swoje plany od obowiązków wobec krewnego, a nierzadko nawet zupełnie zrezygnowali ze swojego życia prywatnego. Stu-
denci obserwowali obciążenie zarówno w sferze fi zycznej, jak i psychicznej. Dla opiekunów z pewnością pomocna byłaby platforma internetowa, która łączyłaby ludzi 
zmagających się z codzienną opieką nad krewnym. Mogłoby być to źródło wiedzy na temat choroby, a także miejsce wymiany cennych informacji, wskazówek i doświad-
czenia z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji..

Słowa kluczowe: ciąża, macierzyństwo, seksualność.

ABSTRACT
Dementia is a symptom of a chronic progressive course or in which a worsening cognitive symptoms beyond the average aging. People with dementia often need help in 
the early stages of the disease and become totally dependent on their caregivers. Caregivers often have to give up part or completely with their work or change it to a less 
demanding. Caregivers often you are deprived of outside help, especially since very little support programs aimed at helping caregivers of patients with dementia. The su-
rveys assessing the degree of burden caregivers of patients with dementia students observed that the family is well versed on the needs and expectations of the patient. 
Put aside their own needs on the back burner, addicted his plans of duties to a relative, and sometimes even completely give up their private life. Students observed load in 
both the physical and mental condition. For caregivers certainly would be helpful online platform that combines people struggling with daily care of relatives. This could be 
a source of knowledge about the disease, as well as a place to exchange valuable information, tips and experiences with people in a similar situation.

Keywords: pregnancy, motherhood, sexuality.

Wstęp
Otępienie (łac. dementia), według defi nicji WHO, jest ze-
społem objawów o charakterze przewlekłym lub o postę-
pującym przebiegu, w którym obserwuje się pogorszenie 
funkcji poznawczych (tzn. zdolności procesu myślenia) 
wykraczających poza objawy przeciętnego starzenia się. 
Klinicznie obserwuje się zaburzenia wyższych funkcji ko-
rowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumie-
nie, liczenie, zdolność uczenia się, mówienia i oceny, przy 
zachowaniu pełnej świadomości [1]. Jak donosi „World Al-
zheimer Report 2013”, obecnie już ponad 35 mln osób na 
całym świecie cierpi na tę chorobę. Co więcej, szacuje się, 
że do 2030 roku liczba ta się podwoi, a w 2050 roku będzie 
wynosić już 115 mln [2]. 

Wyróżnia się wiele rodzajów otępienia, które mają bar-
dzo różne podłoże. Jednak zdecydowanie najczęściej wy-
stępuje ono w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease 

–AD) i stanowi 50–70% wszystkich otępień [3]. W Polsce 
cierpi na nią 250–400 tys. osób [4]. Za czynniki predyspo-
nujące do zachorowania na AD uważa się gen apolipopro-
teiny E(gen APOE4) (chromosom 19), mutacje genu białka 
prekursorowego amyloidu (β-amyloid precursor protein
–APP) (chromosom21), genu preseniliny I (chromosom14) 
oraz genu preseniliny II (chromosom1), a także wiek, płeć, 
krótki okres edukacji, zawód niewymagający aktywności 
umysłowej, zespoły otępienne występujące w rodzinie, 
urazy głowy [5, 6].

W przeciwieństwie do innych chorób przewlekłych, 
osoby cierpiące na demencję często wymagają pomocy 
już we wczesnych stadiach choroby i stają się całkowicie 
zależne od swoich opiekunów. Blisko połowa osób obec-
nie chorych na demencję potrzebuje takiej opieki, druga 
połowa natomiast prawdopodobnie będzie jej potrze-
bowała w późniejszych stadiach choroby. Postępowanie 
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schorzenia klinicznie objawia się coraz bardziej ograniczo-
nymi zdolnościami poznawczymi, zmianami w funkcjono-
waniu organizmu i zachowaniu. Ostatecznie chory nie jest 
świadomy miejsca, w którym się znajduje ani czasu, nie 
rozpoznaje członków rodziny, przyjaciół, znajomych mu 
przedmiotów, nie jest w stanie samodzielnie jeść, ubierać 
się, dbać o higienę, jest znacznie ograniczony ruchowo lub 
nawet zupełnie nie wstaje z łóżka. Dlatego chorzy na de-
mencję, bardziej niż cierpiący na inne choroby, potrzebu-
ją spersonalizowanej, bliskiej opieki, trwającej większość 
dnia lub nawet całodobowo i wymagającej wyjątkowego 
nadzoru rodziny i specjalistów [2].

Na rodzinie osoby chorej na demencję spoczywa obo-
wiązek tzw. długoterminowej opieki (long-term care), 
która według WHO defi niowana jest jako grupa czynności 
podjętych przez nieformalnych opiekunów (rodzina, przy-
jaciele i/lub sąsiedzi) oraz/lub profesionalistów (medycz-
nych, socjalnych i innych) w celu zapewnienia osobie nie 
w pełni samodzielnej możliwie jak najwyższego komfortu 
życia, zgodnie z jego lub jej indywidualnymi potrzebami, 
przy jednoczesnym zachowaniu przez tę osobę jak naj-
większej niezależności, autonomii, swobody współuczest-
niczenia, samospełnienia i godności [1]. 

Badania przeprowadzone w Europie u nieformalnych 
opiekunów chorych z demencją wykazują, że wśród osób 
będących powyżej 50. roku życia 8–16% z nich pomaga 
swoim chorym krewnym w wykonywaniu wszystkich co-
dziennych czynności, a 18–44% opiekunów wspiera cho-
rych w najważniejszych zadaniach każdego dnia. Często 
muszą oni zrezygnować częściowo (13% badanych) lub 
całkowicie (11%) ze swojej pracy lub zmienić ją na mniej 
wymagającą (11% badanych). W porównaniu do opieku-
nów osób z innymi chorobami, krewni osób z demencją 
nie widzą problemu w pomocy choremu przy kładzeniu 
i wstawaniu z łóżka (54% vs. 42%), w ubieraniu (40% vs. 
31%), w toalecie (32% vs. 26%), w kąpieli (31% vs. 23%), 
przy radzeniu sobie z nietrzymaniem moczu/stolca (31% 
vs. 16%) i w karmieniu (31% vs. 14%). Większość niefor-
malnych opiekunów stanowią kobiety [2].

Praktycznie w każdym rejonie świata pokrycie kosz-
tów leczenia ze skarbu państwa jest nieznaczne, co wiąże 
się z ograniczeniami w możliwościach szukania pomocy, 
opóźnionymi diagnozami oraz brakiem efektywnego 
działania wpływającego na przebieg choroby. W krajach 
wysoko rozwiniętych koszty umieszczenia chorego w spe-
cjalistycznym domu opieki oraz koszty zajmowania się nie-
formalnie krewnym przez jego bliskich są porównywalne. 
W krajach średnio i słabo rozwiniętych natomiast wciąż za 
mało jest ośrodków opieki działających na odpowiednim 
poziomie, dlatego też częściej rodziny chorych decydują 

się na samodzielne zorganizowanie opieki choremu w jego 
domu [2]. Opiekunowie ci często pozbawieni są pomo-
cy z zewnątrz, zwłaszcza, że bardzo mało programów 
wsparcia ukierunkowanych jest na pomoc opiekunom 
chorych z demencją.

W 2013 roku Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, a tak-
że Ortopedyczno-Rehabilitacyjnych szpital Kliniczny im. W. 
Degi przystąpiły do międzynarodowego projektu badaw-
czego AAL UnderstAid – platforma, która wspiera, poma-
ga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym 
z demencją. Celem projektu UnderstAid jest poszukanie 
opartych na wiedzy rozwiązań, które służyłyby opieku-
nom osób starych i niepełnosprawnych, opracowanie roz-
wiązań, które ułatwiałyby opiekę nad pacjentami. Zapro-
jektowane działania mają na celu dostarczenie opiekunom 
istotnego wsparcia edukacyjnego, które będzie miało cha-
rakter zindywidualizowany, oparty o nowoczesne modele 
e-learningowe. Opracowane narzędzia wsparcia stanowić 
będą formę przewodnika dla opiekunów, odpowiedzą 
na pytania i problemy, z którymi borykają się opiekuno-
wie. W pracach projektu UnderstAid uczestniczyli również 
doktoranci oraz studenci UM w Poznaniu (pielęgniarstwo, 
fi zjoterapia, stomatologia), studenci UAM w Poznaniu 
(psychologia).

Studenci brali udział w badaniach ankietowych, którymi 
objęto osoby opiekujące się swoimi krewnymi chorującymi 
na demencję. Zbierano dane dotyczące opiekunów, by 
ocenić sytuację fi nansową tych osób, ich stan psychiczny 
i fi zyczny oraz poziom kompetencji i wiedzy na temat cho-
roby członka rodziny. Spostrzeżenia studentów są podob-
ne, niezależnie od kierunku ich studiów. Według większo-
ści ankietujących demencja to zespół objawów poważnych 
chorób układu nerwowego, które ograniczają zdolności 
poznawcze, a w późniejszym stadium wszelkie czynno-
ści życiowe oraz utrudniają samodzielne funkcjonowanie, 
a nawet ograniczają je całkowicie. Po wielu wizytach w do-
mach opiekunów można dojść do wniosku, że sprawowa-
nie opieki nad chorym z demencją przez jego krewnych 
ma swoje dobre i złe strony i zależne jest od perspektywy, 
z której się na ten fakt patrzy. Z uwagi na to, że dla osób 
z demencją nierozpoznawanie swoich bliskich i otoczenia 
jest ogromnym stresem, opieka sprawowana przez osobę 
im znaną jest dla tych chorych bardzo korzystna. Co więcej, 
rodzina doskonale orientuje się w kwestii potrzeb i oczeki-
wań pacjenta. Dla części ankietowanych opieka nad cho-
rym krewnym nie stanowi żadnego problemu. Traktują to 
jako swój obowiązek, pomagają z zapałem i zaangażowa-
niem. Mają też duże wsparcie ze strony innych członków 
rodziny. Jak wynika z rozmów z opiekunami, jest to jednak 
dla nich bardzo obciążające – fi zycznie, psychicznie i fi nan-
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sowo. Fizycznie, ponieważ na barkach rodziny spoczywa 
zajmowanie się domem chorego oraz samym chorym 
przez całą dobę. Ponadto opiekunowie często sami są już 
w podeszłym wieku i mają poważne problemy zdrowot-
ne. Psychicznie, bo obserwowanie najbliższej osoby, któ-
ra umysłowo zmieniła się i często nie rozpoznaje swoich 
najbliższych, jest bardzo trudne. Zdarza się, że chorzy na 
demencję są nerwowi lub wręcz agresywni. Finansowo, 
ponieważ ze względu na opiekę nad chorym członkowie 
rodziny często muszą ograniczyć godziny swojej pracy 
zawodowej lub całkowicie z niej zrezygnować. Opiekun 
osoby w zaawansowanym już stadium choroby musi uza-
leżniać swoje plany od obowiązków wobec krewnego, 
a nierzadko nawet zupełnie zrezygnować ze swojego życia 
prywatnego. Podczas wizyt w domach osób sprawujących 
opiekę nad członkiem rodziny studenci musieli zadawać 
ankietowanym często trudne pytania o ich stosunek do 
chorego, o uczucia złości, rozczarowania, frustracji, które 
mogą towarzyszyć codziennemu obowiązkowi zajmo-
wania się chorym na demencję. Opiekunowie reagowali 
różnie – część z nich z chęcią mówiła o swoich uczuciach, 
część natomiast wyraźnie się krępowała. Dla wszystkich 
tych osób z pewnością pomocna byłaby platforma inter-
netowa, która łączyłaby ludzi zmagających się z codzienną 
opieką nad krewnym. Mogłoby być to źródło wiedzy na 
temat choroby, a także miejsce wymiany cennych informa-
cji, wskazówek i doświadczenia z osobami znajdującymi się 
w podobnej sytuacji. Pewien problem stanowi tu fakt, że 
opiekunami są, jak już wspomniano, bardzo często osoby 
starsze, które rzadko korzystają z komputera i Internetu. 
Należałoby jednak zakładać, że mogłyby one liczyć w tym 
zakresie na pomoc młodszych członków rodziny (dzieci 
i wnuków).
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HISTORICAL OVERVIEW OF MEDICAL TECHNOLOGY OF INTRAVENOUS INFUSIONS
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STRESZCZENIE
Artykuł analizuje historyczny proces opracowania narzędzi do dożylnego podawania płynów od średniowiecza do połowy XX wieku. Autorzy zwracają uwagę na długo-
letni i wymagający zaangażowania wielu badaczy ciąg zdarzeń, udoskonaleń i zmian, który doprowadził do powstania używanych obecnie rutynowo narzędzi. Wnioski 
z analizy historycznej wskazują na konieczność krytycznego przyglądania się stosowanym powszechnie narzędziom przez specjalistów medycznych, jako główny bodziec 
tworzenia innowacyjnych i doskonalonych rozwiązań..

Słowa kluczowe: historia medycyny, infuzja dożylna, technologia biomedyczna.

ABSTRACT
The article describes the historic process of development of medical devices that had been used for intravenous infusions since ancient times until the mid of the 20th cen-
tury. The Authors pinpoints the longitudinal and multidisciplinary engaging course of activities, modifi cations and changes leading eventually to the creation of the devices 
available nowadays. Conclusions that stems from the analysis stress the importance of critical evaluation of devices commonly used by medical professionals as an under-
ling stimulus for their amendments and innovation in their design and functions..

Keywords: medical history, intravenous infusion, biomedical technology.

Wstęp
Stosowanie dożylnej podaży płynów to podstawowa 
umiejętność kliniczna dla lekarza, pielęgniarki i ratownika 
medycznego. Dla jej bezpiecznego i skutecznego wyko-
nania wymagana jest wiedza z zakresu anatomii i fi zjologii 
człowieka. Równie istotne jest zrozumienie mechanizmów 
i technik, jakie wykorzystywane są w prowadzeniu do-
żylnej podaży płynów. Podobnie jak w przypadku innych 
procedur medycznych, ewolucja rozwiązań technicznych 
w zakresie płynoterapii, w tym w szczególności zastoso-
wania igieł, strzykawek, zestawów do infuzji ma wielowie-
kową historię [1]. 

Myśl o terapii dożylnej jako formie leczenia pojawiła 
się po odkryciu krążenia krwi przez angielskiego lekarza 
Williama Harvey’a (1578–1657), opisanego w książce pt. 
„Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Ani-
malibus”. Początki stosowania drogi dożylnej wiązane są 
najczęściej z czterema nazwiskami: Wren, Elsholtz, Fracas-
sati i Major [2, 3].

Christopher Wren (1632–1723), architekt, profesor 
astronomii w Oxfordzie, stwierdził, iż krążenie krwi może 
zostać wykorzystane do rozprowadzenia płynnych le-

karstw do różnych części ciała. W 1656 roku Wren i jego 
współpracownicy; chemik Robert Boyle (1627–1691) i bi-
skup John Wilkins (1614–1672), wykonali eksperymental-
ne iniekcje dożylne wina i piwa u psów. Do iniekcji służyło 
skonstruowane przez nich urządzenie ze zwierzęcego pę-
cherza moczowego zakończonego stosiną pióra gęsiego. 
Wnioski z tych eksperymentów zainspirowały Boyle’a do 
podjęcia doświadczeń ze stosowaniem dożylnej iniekcji 
u ludzi. Zakończyły się one jednak wówczas niepowodze-
niem [4].

W 1661 roku, Johann Sigismund Elsholtz (1623–1688), 
lekarz króla Prus Fryderyka Wilhelma Wielkiego, rozpo-
czął własne eksperymenty dotyczące iniekcji dożylnych 
u zwierząt i ludzi. Dokonane obserwacje opisał w książce 
zatytułowanej „Clysmatica Nova”, wydanej w 1667 roku. 
Zawierała ona pierwsze doniesienia o dożylnym wstrzyk-
nięciu u człowieka oraz opisy podaży leków do otwartych 
naczyń żylnych w celu uzyskania efektów zbliżonych do 
podania tych samych leków drogą doustną. Obok Wrena, 
Elsholtza, podobne próby podaży dożylnej podjął włoski 
lekarz Carl Fracassati z Pizzy (1630–1672). 
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Własne próby podawania leków ludziom drogą dożyl-
ną podjął także w 1664 roku Johann Daniel Major (1634–
1693), profesor medycyny i botaniki z Kilonii. Opisy tych 
eksperymentów ukazały się w książkach pt. „Prodromus 
inventae a se chirurgiae infusoriae” z 1664 oraz „Chirurgia 
Infusoria” z 1667 roku. W tym ostatnim dziele znalazła się 
najprawdopodobniej pierwsza ilustracja zabiegu wstrzyk-
nięcia dożylnego. Major zawarł w niej także odważną na 
ówczesne czasy sugestię, aby przetaczać krew droga żylną. 

W 1668 roku sławny holenderski lekarz i anatom Re-
gnier de Graff (1641–1673) opublikował książkę o irygacji, 
w której znalazł się opis strzykawki z metalowym korpu-
sem bezpośrednio połączonym z zakrzywioną rurką. De 
Graff używał tego urządzenia także do nastrzykiwania 
naczyń krwionośnych preparatów anatomicznych. 

Ponowne zainteresowanie iniekcjami pojawiło się na 
początku XIX wieku. Wielu badaczy, takich jak m.in. an-
gielski lekarz James Blundell (1791–1878), francuski fi zjolog 
Francois Magendie (1783–1855), szkocki lekarz Thomas 
Latta (1790?-1833) czy bostoński lekarz Hale (1797–1861), 
podjęło własne próby ulepszenia dotychczas znanych 
technik iniekcji. Doskonalenie iniekcji sprowadzało się 
przede wszystkim do poszukiwania nowych lub doskona-
lenia znanych już urządzeń medycznych, mogących mieć 
zastosowanie w podaży donaczyniowej [4].

Technologie wspierające podaż dożylną
Urządzeniem, które znane od wieków przechodziło drogę 
ciągłego udoskonalania jest strzykawka. Dla powszechnie 
stosowanej strzykawki nie sposób dziś jednoznacznie usta-
lić, kiedy lub przez kogo została wynaleziona i wprowa-
dzona m.in. do medycyny. Wiadomo, że starożytni Egip-
cjanie i Babilończycy stosowali urządzenie przypominające 
strzykawkę do wprowadzania różnorodnych substancji 
chemicznych do wnętrza ciała; głównie doodbytniczo [5].

Do budowy takiego urządzenia służyły najczęściej ka-
wałki wydrążonego drewna, na końcu których umieszcza-
no zwierzęcy pęcherz wypełniany odpowiednią substan-
cją. Według historyków medycyny, takie iniekcje Egipcjanie 
i Babilończycy stosowali najczęściej w celu zwalczania bólu 
oraz czyszczenia jelit. Podobnego urządzenia używali rów-
nież egipscy kapłani do opróżnienia czaszki osób zmarłych, 
w celu przygotowania jej do procesu mumifi kacji. 

Nowożytne źródła przypisują odkrycie strzykawki nie-
zależnie dwóm naukowcom – francuskiemu chirurgowi 
Charlesowi Gabrielowi Pravazowi (1791–1853) oraz szkoc-
kiemu lekarzowi Alexandrowi Woodowi (1817–1884). Wia-
domo jednak, że ich odkrycia poprzedziły wcześniejsze 
badania wielu innych wybitnych badaczy [6].

Między innymi niemiecki chirurg Hieronymus Brun-
schwig (1450–1533) w książce pt. „Chirurgia” z 1497 roku 
przedstawił urządzenie na kształt strzykawki z tłokiem 
jako narzędzie chirurgiczne, natomiast w 1580 roku sławny 
francuski chirurg Ambroise Pare (1510–1590) opisywał je 
jako narzędzie chirurgiczne w powszechnym użyciu.

Pełnego odkrycia i zastosowania możliwości strzy-
kawki w podaży płynów do łożyska żylnego dokonali 
wspomniani Alexander Wood oraz Charles Gabriel Pravaz. 
W 1853 roku Sir Alexander Wood użył własnego modelu 
strzykawki do leczenia pacjentki, która nie mogła przyjąć 
doustnie opium. Opublikował on w The Edinburgh Medi-
cal and Surgical Review krótki artykuł pt. „A new method 
of treating Neuralgia by the direct application of opiates to 
the painful points”, w którym podkreślał, że zastosowana 
przez niego metoda nie służy tylko do podaży opiatów. 
Dzięki temu Wood jest uważany za pierwszego medyka, 
który użył strzykawki do iniekcji podskórnej [7].

W tym samym roku co Wood, francuski lekarz z Lyonu 
Charles Gabriel Pravaz (1791–1853) użył strzykawki do 
wstrzyknięcia koagulantów w celu obliteracji tętniaków 
u zwierząt. Użyta przez niego strzykawka zbudowana 
z metalowego korpusu, z podziałką i gwintem do odmie-
rzania konkretnej ilości leku oraz z igłą ze światłem w środ-
ku przeszła do historii medycyny jako strzykawka Pravaza. 

Na początku XIX wieku strzykawka pojawia się już 
w ofi cjalnej literaturze medycznej. Jako powszechny in-
strument chirurgiczny wymienia się ją m.in. w The Edin-
burgh Medical and Surgical Dictionary z 1807 roku.

W 1907 roku niemiecki internista H. Strauss stworzył 
prototyp i opisał możliwość praktycznego zastosowania 
w dożylnym podawaniu leków i płynów specjalnej kaniuli. 
Składała się ona z igły oraz okrągłego uchwytu ułatwiają-
cego stabilizację podczas prowadzenia iniekcji. Ponieważ 
rozwiązanie to sprawdziło się w praktyce klinicznej, roz-
poczęła się masowa produkcja kaniul na potrzeby szpi-
talnictwa. Pierwsze kaniule w różnych rozmiarach były 
produkowane w prostej technologii przez ówczesnych 
rzemieślników. 

O doniosłości tego rozwiązania świadczy fakt, że pomi-
mo upływu ponad stu lat, klasyczny model kaniuli Straus-
sa znajduje nadal zastosowanie w praktyce klinicznej. 
Z czasem wprowadzone zostały różnorodne modyfi kacje 
pierwotnego modelu kaniuli Straussa. Jedną z nich była za-
projektowana przez Thore Gudmar Olovsona (1904–1959) 
specjalna kaniula stosowana do wielokrotnych aplikacji he-
paryny (Heparin needle). O jej charakterystycznym wyglą-
dzie decydowała zakrzywiona prawostronnie, w proksy-
malnej części, rozszerzona igła. Na końcu igły znajdowała 
się gumowa membrana, przez którą następowała podaż 
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leków lub płynów iniekcyjnych. Narzędzie zaprojektowane 
przez Olovsona sprawdziło się w leczeniu metodą wielo-
krotnych wstrzyknięć. Jego pomysł wykorzystano później 
w nowszych modelach igieł, np. w kaniuli zaprojektowa-
nej w 1913 roku przez szwedzkiego anestezjologa Torstena 
Gordha [1].

Natomiast pierwszy zestaw do infuzji płynów został 
opisany przez chirurga Emila Martina z Kolonii w 1911 roku. 
Dzięki niemu możliwa była kontrola ilości różnych roztwo-
rów podawanych pacjentowi tą drogą. Z czasem zestaw 
ten zaczęto stosować do monitorowania ilości podawa-
nych płynów dożylnych oraz kontroli przetoczeń krwi. 
Jego szczególną zaletą była możliwość obserwacji oraz 
dozowania ilości podawanych płynów za pomocą specjal-
nego kroplomierza. Aż do polowy lat 60. XX wieku zestaw 
ten używany był powszechnie, szczególnie w krajach nie-
mieckojęzycznych [8].

Pomimo wielu zalet, główną wadą tego urządzenia 
pozostawały gumowe wężyki, które były wielokrotnie 
sterylizowane i mogły stanowić źródło infekcji. Po wpro-
wadzeniu jednorazowych zestawów do infuzji płynów, 
urządzenie Martina wyszło z powszechnego użytku.

Podsumowanie
Podaż płynów do organizmu ludzkiego drogą dożylną po-
czątkowo znajdowała zastosowanie jedynie w leczeniu 
chorób wewnętrznych. Na początku XX wieku dożylne 
podawanie leków stało się coraz częstsze w anestezji. 
Z czasem dożylna podaż płynów zyskała uznanie także 
i wśród chirurgów, którzy dostrzegli pozytywne efekty 
stosowania tej formy terapii w czasie trwania zabiegów, 
takie jak stabilne parametry ciśnienia i tętna oraz prawi-
dłowa ilość wydalanego moczu.

W 1911 roku farmakolog Walter Straub (1874–1944), 
jako pierwszy stworzył elektrycznie zasilaną pompę infu-
zyjną. Straub zalecał używanie swojego urządzenia nietyl-
ko w stanie septycznym, lecz także w trakcie znieczulenia. 
Dopiero w latach 50. XX wieku pompa infuzyjna weszła do 
powszechnego użytku klinicznego. W następnych latach 
pompy infuzyjne były coraz bardziej udoskonalane w swych 
parametrach precyzyjności, objętości oraz szybkości podaży 
leków i płynów do łożyska naczyniowego.

Obok doskonalonej i rozwijanej na przestrzeni ostatnich 
wieków dożylnej podaży, naukowcy od wielu dziesięcioleci 
poszukiwali alternatywnych dróg wprowadzania substan-
cji leczniczych do organizmu. Najstarsze z nich, sięgające 
czasów starożytności, dotyczą podawania płynów per 
rectum w celu przeprowadzenia lewatywy. Choć technika 
ta była stosowana powszechnie w medycynie przez wieki 
i doskonalona m.in. przez francuskiego chirurga Ambroise 

Pare (1509–1590) i włoskiego lekarza Santorio Santorio 
(1561–1636), to dopiero w minionym stuleciu zyskała ona 
zastosowanie w innych celach klinicznych niż enema. Ilu-
stracją nowych kierunków podaży drogą per rectum jest 
przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2003 roku zareje-
strowano aż 22 leki do podaży przez odbyt o różnorod-
nym przeznaczeniu klinicznym; leki rozszerzające oskrzela, 
sól fi zjologiczną, sterydy, leki przeciwbólowe, a także leki 
o miejscowym działaniu w leczeniu hemoroidów [9].

Także inne próby podaży płynów do organizmu to 
efekt prac naukowców z ostatnich dwóch stuleci. Na 
przykład, A.J. Lasieur, bazując na pracach naukowych 
francuskiego fi zjologa F. Magendiego (1783–1855), opisał 
metodę podaży substancji przez skórę, podawanych bez-
pośrednio do pęcherzy występujących na skórze. Z kolei 
niemiecki chirurg Paul Victor von Bruns (1812–1883) opu-
blikował w 1869 roku tekst o leczeniu podskórnymi za-
strzykami, ilustrując go rysunkami szklanych i metalowych 
strzykawek ze skalą i tłokiem z mechanizmem zamykają-
cym. Przedstawiony przez niego model strzykawki to tzw. 
strzykawka „Luer-lock”, której pierwotny projekt należy 
do niemieckiego rzemieślnika Luera. Strzykawka według 
modelu Luera była jedną z pierwszych strzykawek, którą 
można było poddać procesowi sterylizacji cieplnej. 

Najnowszą techniką podawania substancji do organi-
zmu w zmodyfi kowanej formie jest podaż do jamy szpiko-
wej. Wczesne, skuteczne próby tej procedury podjęte przez 
Drinkera w 1922, Josefsona w 1934 i Henninga w 1945 roku 
dotyczyły trzonu mostka. Dopiero amerykański lekarz L.M. 
Tocantins (1901–1963) w 1940 roku po raz pierwszy zasto-
sował i rozwinął podaż płynów do jamy szpikowej kości 
piszczelowej. Ta metoda pozostaje nadal stosowana we 
współczesnej medycynie. Pomimo jej zalet, takich jak ła-
twość i szybkość uzyskaniu dostępu, a przede wszystkim 
możliwość podawania dużych objętości płynów, leków 
i produktów krwiopochodnych, podaż doszpikowa jest 
ciągle metodą mało rozpowszechnioną. Znajduje ona za-
stosowanie głównie w medycynie ratunkowej u dzieci [10].
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STRESZCZENIE
W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa dotyczących między innymi karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) zobligowani zostaliśmy do po-
wołania wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych. Koniecznym również stało się powołanie koordynatorów, którzy prowadzą każdego pacjenta indywidualnie. 
Zadaniem koordynatorów jest organizacja opieki nad pacjentem przez cały proces leczenia onkologicznego. W Wielkopolskim Centrum Onkologii, mając na uwadze dobro 
pacjenta, opracowano dwa algorytmy postępowania z pacjentem posiadającym kartę DILO. Pierwszy algorytm przedstawia ścieżkę pacjenta od momentu pojawienia się 
w Centrum aż do zakończenia leczenia. Drugi algorytm przedstawia proces postępowania koordynatora z pacjentem onkologicznym. Obydwa opisane procesy pozwolą na 
kontrolę prawidłowości postępowania z pacjentem onkologicznym, a przede wszystkim ułatwiają pacjentowi sprawne poruszanie się po szybkiej ścieżce onkologicznej.

Słowa kluczowe: pacjent, koordynator, KDiLO, KOLCE, pakiet onkologiczny, konsylium.

ABSTRACT
In result of introduction of new legislation concerning ‘Cancer Diagnosis and Treatment card’ we were obliged to establish a multidisciplinary therapeutic teams. It was also 
necessary to appoint coordinators in order to lead individual care of each patient. Their role is to partake in care of oncology patient and lead it throughout treatment pro-
cess. In Greater Poland Cancer Centre priority is wellbeing of its patients, therefore two pathways were designed to provide best care for individuals holding ‘Cancer Dia-
gnosis and Treatment card’. First pathway demonstrates process of patient care from arrival to the Centre until the end of his/hers treatment. The second chart shows the 
processes of care coordinators looking after oncological patients. Both of the pathways described will allow to monitor and regulate the care proceedings of the oncologi-
cal patients and primarily will facilitates smooth patient’s navigate the care system.

Keywords: patient, coordinator, Diagnosis and Oncological Treatment Card, Central Waiting List, oncology package, case conference.

Wstęp
Z dniem 01.01.2015 r. weszły w życie nowe przepisy do-
tyczące opieki nad pacjentami onkologicznymi. Podsta-
wowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 22 lipca 2014 
r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, w której szczegółowo zostały omówione 
między innymi zasady prowadzenia i sprawozdawania list 
oczekujących, karta Diagnostyki i Leczenia Onkologiczne-
go (DiLO), a także zasady wprowadzania map zapotrze-
bowania zdrowotnego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 23 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego, mówi o konieczności powołania wielody-
scyplinarnego zespołu terapeutycznego składającego się 
z lekarzy specjalistów w dziedzinie: onkologii i hematologii 

dziecięcej, radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo 
medycyny nuklearnej, chirurgii onkologicznej albo ogólnej, 
rentgenodiagnostyki lub radiologii. Konieczne jest także 
wyznaczenie koordynatora, do którego zadań, zgodnie 
z Rozporządzeniem, należeć ma między innymi udziela-
nie pacjentom szczegółowych informacji na temat zapla-
nowanego procesu leczenia, koordynacja tego procesu, 
a także kontakt z innymi podmiotami, które biorą udział 
w sprawowaniu opieki nad pacjentem onkologicznym.

W oparciu o powyższe przepisy, a także w trosce o pa-
cjenta, Wielkopolskie Centrum Onkologii opracowało dwa 
algorytmy postępowania z pacjentem posiadającym kartę 
DiLO.

Pierwszy algorytm dotyczy postępowania po zgło-
szeniu się pacjenta do WCO. W punkcie informacyjnym, 
który czynny jest w godzinach 7:30–15:00 i znajduje się 
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przy wejściu głównym do szpitala, dokonywana jest wery-
fi kacja, czy pacjent posiada kartę DiLO. W przypadku, gdy 
karta już została założona wcześniej, osoba weryfi kująca 
sprawdza jaki etap jest otwarty w AP-DiLO (elektroniczna 
forma karty DiLO administrowana przez NFZ). Po weryfi -
kacji i ustaleniu, że etapem jest diagnostyka wstępna lub 

Rycina 1. Algorytm A dla punktu informacyjnego

pogłębiona, pacjent kierowany jest do Rejestracji w celu 
przekazania do diagnostyki we właściwych poradniach. 

W sytuacji, gdy okaże się, że w AP-DiLO otwarty jest 
etap konsylium lub leczenie, osoba obsługująca pacjenta 
w punkcie informacyjnym sprawdza, czy pacjent widnie-
je w szpitalnym systemie informatycznym Eskulap. Jeżeli 



Organizacja ścieżki pacjenta onkologicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii – rola koordynatora

131

Rycina 2. Algorytm B dla koordynatora

dane pacjenta nie występują w bazie chorych prowadzonej 
w SSI Eskulap, to chory kierowany jest do Rejestracji w celu 
wprowadzenia danych osobowych do systemu Eskulap, 
a następnie z powrotem trafi a do punktu informacyjnego, 

w którym pozostawia oryginał karty DiLO i otrzymuje in-
formację o koordynatorze prowadzącym oraz dane kon-
taktowe. W innych sytuacjach niż wyżej opisane pacjent 
będzie obsługiwany przez Kierownika Rejestracji, który 
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wybierze sposób postępowania odpowiedni do sytuacji. 
(Rycina 1).

Osoba obsługująca punkt informacyjny przejmuje kar-
ty DiLO od pacjentów, a następnie przekazuje je do koor-
dynatora na zakończenie każdego dnia pracy.

Koordynator w pierwszej kolejności zobowiązany jest 
do sprawdzenia, czy dane na karcie DiLO papierowej i elek-
tronicznej są identyczne, jeśli nie, to wyjaśnia rozbieżności 
z innymi świadczeniodawcami i dokonuje ewentualnych 
korekt, jeśli dane są jednakowe, a pacjent ma zamknięty 
poprawnie etap konsylium, to koordynator wprowadza 
dane pacjenta do aplikacji KOLCE (centralne kolejki ocze-
kujących administrowane przez NFZ) jako oczekującego 
na etap leczenie (po wcześniejszym ustaleniu terminu 
z oddziałem szpitalnym). Koordynator zobligowany jest 
do sprawdzania zgodności terminów przyjęć na oddziały 
z ustalonymi w AP-KOLCE, weryfi kuje czy w dniu przyjęcia 
równocześnie otwarty został etap „leczenie” w AP-DiLO. 

W sytuacji, gdy pacjent nie miał wykonanego konsy-
lium i otwartego etapu, koordynator wprowadza dane pa-
cjenta do AP-KOLCE i wpisuje do kolejki na konsylium. 

Kolejnymi elementami procesu opieki, które realizuje 
koordynator są: 
– organizacja konsylium (ustalenie terminu, składu ze-

społu, sprawdzenie dokumentacji medycznej), 
– realizacja etapu konsylium w AP-DiLO (uzupełnienie 

danych dotyczących konsylium: data posiedzenia, 
dane zespołu lekarzy, kod jednostki chorobowej),

– usuwanie pacjentów z AP-KOLCE jako kolejkę zrealizo-
waną – świadczenie udzielone, 

– wprowadzanie danych pacjenta do AP-KOLCE i wpisy-
wanie oczekiwania na etap leczenie (po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z oddziałem szpitalnym) (Rycina 2).

Podobnie jak wyżej, w dalszej części postępowania koor-
dynator dopełnia i weryfi kuje terminy.

Prawidłowo zorganizowana praca koordynatora znacz-
nie ułatwia „poruszanie się pacjenta w systemie” oraz 
przyczynia się do podniesienia jakości udzielanych świad-
czeń onkologicznych. Koordynator, dokonując właściwego 
planowania kolejnych etapów postępowania diagnostycz-
nego i leczniczego, zmniejsza uciążliwość dla pacjenta, 
skraca czas poszczególnych etapów diagnostyki i leczenia 
oraz pomaga wyeliminować nieścisłości i braki w przeka-
zywaniu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 
biorącymi udział w szybkiej terapii onkologicznej.

Szkoda tylko, że nie przewidziano fi nansowania tego, 
tak potrzebnego pracownika w zespole leczącym choroby 
onkologiczne. Zwłaszcza, że powierzone mu obowiązki 
wymagają dość szczegółowych umiejętności i doświad-
czenia w postępowaniu z pacjentem.
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STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne występujące w społeczeństwie polskim, a którym ma zapobiegać ustawa o zdrowiu publicznym. 
Autorzy podkreślają, że same przepisy i wprowadzane zakazy to nadal zbyt mało, by zapobiegać narastającym problemom zdrowotnym. Treść artykułu sugeruje, że jed-
nym z wielu elementów, a wręcz jednym z ważniejszych w propagowaniu zdrowego stylu życia jest edukacja zdrowotna wdrażana od najmłodszych lat.

Słowa kluczowe: problemy zdrowotne, otyłość, ustawa o zdrowiu publicznym, problemy zdrowotne, edukacja zdrowotna.

ABSTRACT
The main point of the article is highlighting of health problems encountered in Polish society and which should be prevented by the Public Health act.
Authors emphasize that acts and prohibitions introduced is not enough to prevent increasing health problems.
The content of the article suggests that one of many or one of the most important elements in health lifestyle populization is health education from an early age.

Keywords: health problems, public health act, health education, obesity.

Wstęp
Czytając projekt przekazanej w dniu 15.07.2015 r. do Mar-
szałka Sejmu ustawy o zdrowiu publicznym, ogarnęło nas 
pewnego rodzaju déjà vu. 

Autorzy artykułu związani są z opieką zdrowotną od 
około 30 lat. Dla jednych jest to dużo, dla innych zbyt 
dużo. Po przeczytaniu tekstu ustawy z komentarzem od-
nieśliśmy wrażenie, że cofamy się w czasie. 

Narodowy Program Zdrowia będzie w dużej mierze 
funkcjonował w oparciu o obowiązujące już ustawy, takie 
jak ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 
z dnia 9 listopada 2995 r. o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-
manii oraz inne ustawy.

Tak więc wszelkiego rodzaju podstawy prawne do 
działania już były i są. To gdzie tkwi błąd, że na przykład 
spożycie alkoholu wzrasta.

„W latach 2000–2011 spożycie alkoholu w Polsce wzro-
sło o 30 proc." – wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). W ostatnich 
latach krajowy rynek alkoholu i napojów alkoholowych 
rozwijał się intensywnie. Według szacunków wartość kra-
jowego rynku alkoholi wzrosła z 17,3 mld zł w 2000 r. do 
28,3 mld zł w 2012 r. – informuje najnowszy raport nt. uży-
wek przygotowany przez IERiGŻ [1].

Liczba osób uzależnionych od narkotyków również 
wzrasta, nie mówiąc już jaką szeroką falą na rynek w spo-
sób legalny wchodzą dopalacze. O żniwach jednego z nich, 
„mocarz”, głośno było w mediach albowiem spowodował 
on zatrucie około 200 osób na Śląsku.

Czyżby więc ustawa o zdrowiu publicznym miała spra-
wić cud. Znikną z telewizji, bilbordów reklamy piwa? Będzie 
wydawanych mniej koncesji na sprzedaż alkoholu? Czy 
kolejna ustawa sprawi, ze nasze społeczeństwo zacznie 
zdrowo żyć, rzesze otyłych skorzystają z pomocy, zmienią 
styl życia, uaktywnią się. To się nie stanie, Polacy bowiem 
tyją na potęgę. „Nadmierna masa ciała to problem ponad 
połowy dorosłych mieszkańców naszego kraju. Nadwa-
ga i otyłość coraz częściej dotyka również dzieci. Wraz 
ze wzrostem wagi, podwyższa się także ryzyko przed-
wczesnej śmierci, chorób układu krążenia, cukrzycy typu 
2 oraz niektórych nowotworów. Dietetycy apelują, że aby 
zatrzymać epidemię chorób cywilizacyjnych, konieczne są 
kompleksowe zmiany w diecie Polaków” [2].

Dzieci polskie tyją najszybciej w Europie i prześcigają 
amerykańskie. Błędy w diecie, frytki, hamburgery, mało 
ruchu. „Efekt: nasze dzieci tyją trzy razy szybciej niż mali 
Amerykanie, pisze Metro. Alarmujące dane wynikają z ba-
dań dietetyków z Instytutu Żywności i Żywienia. Ocenili 
oni, że otyłych chłopców jest teraz trzy razy więcej niż 40 
lat temu (3 proc.), a otyłych dziewczynek 10 razy więcej 
niż w 1970 r. (skok z 0,3 proc. do 3,5 proc.). Plagą jest też 
nadwaga: ma ją 20 proc. chłopców i 15 proc. dziewczy-
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nek w wieku szkolnym. Oznacza to, że w ekspresowym 
tempie gonimy Amerykanów, światowych rekordzistów 
w nadwadze. Z opracowań Instytutu wynika bowiem, że 
w USA liczba otyłych dzieci wzrosła trzykrotnie (z 4 do 
15 proc.)” [3].

A może po wprowadzeniu w życie ustawy o zdrowiu 
publicznym ludzie z nerwicami, depresjami będą świado-
mie się zgłaszać na terapię do dziennych ośrodków zdro-
wia psychicznego. 

Mamy wdrożonych kilka programów profi laktycznych: 
profi laktyka raka piersi, raka szyjki macicy, itp. Zapewne 
jest monitorowane ile pacjentek zgłasza się na profi lak-
tyczne badania mammografi czne w ramach otrzymanych 
zaproszeń z ośrodków? Jakie są koszty całego przedsię-
wzięcia w porównaniu do efektów wczesnego wykry-
wania nowotworów piersi. Ile pacjentek zgłasza się na 
zaproszenie do badania, a ile samodzielnie – mogłyby być 
ciekawe wyniki. Według „WHO rak piersi jest najczęściej 
występującym nowotworem u kobiet (zarówno w krajach 
rozwiniętych i rozwijających się)” [4].

Nadmienić należy, że wyżej wymienione ustawy 
w niewielkim stopniu osiągnęły efekt, ale tylko dzięki na-
rzuconym zakazom a nie świadomym działaniom społe-
czeństwa. Na przykład zakaz palenia w zakładach pracy 
czy też zakaz picia alkoholu w miejscu publicznym np. przy 
sklepach. Ale na plaży już można. Tak więc różnie to bywa 
z zakazami.

Można by długo dywagować co się stanie po uchwale-
niu ustawy. Jedno jest pewne, że ktoś dostanie pracę – to 
duży plus, bo trzeba będzie monitorować postępy związa-
ne z wdrożeniem Narodowego Programu Zdrowia. Otrzy-
mywane statystyki będą miały również wpływ na mapo-
wanie świadczeń zdrowotnych

Jakie z tego wypływają wnioski. Nic tak nie zmieni po-
stępowania społeczeństw, jak edukacja zdrowotna, zgod-
nie z hasłem „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na 
starość trąci”. Pomysł wprowadzenia edukacji zdrowotnej 

był już podnoszony około 20 lat temu. Niestety z jakichś 
powodów nie został on do końca zrealizowany. Przez te 
lata wzrosła otyłość w sposób zastraszający, wzrosło spo-
życia alkoholu, narkotyków itp. Tak więc same przepisy nic 
nie dadzą, potrzebna jest sumienna rzetelna edukacja od 
najmłodszych lat.

Dwie refl eksje na koniec. Ocena skutków regulacji za-
wiera dwa zapisy o „nieustającej poprawie stanu zdrowia 
Polaków” oraz akapit niżej o „rosnących w zastraszającym 
tempie kosztach opieki zdrowotnej”. No cóż poprawa 
kosztuje. W Polsce kosztuje jeszcze niewiele w porówna-
niu z innymi krajami i ten koszt będzie wzrastał. Dlatego 
w ustawie należy położyć nacisk na zapobieganie choro-
bom, na tworzeniu zdrowego klimatu do pracy i życia. To 
jest tańsze niż leczenie.
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