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Streszczenie
Wstęp. Jednostki samorządów terytorialnych (JST) w Polsce są odpowiedzialne za prowadzenie regionalnej polityki zdrowotnej. Jednym z narzędzi wykorzystywanym w tym celu są programy zdrowotne. Instytucja HTA ma za zadanie oceniać programy zdrowotne i opiniować zasadność ich realizacji.
Cel. Celem głównym pracy było określenie roli HTA w kształtowaniu regionalnej polityki zdrowotnej poprzez analizę opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na temat projektów programów zdrowotnych nadesłanych przez JST.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dostępne publicznie dane opublikowane przez AOTMiT składające się z opinii instytucji na temat projektów programów zdrowotnych wydanych w latach 2013–2014. JST, które przesłały największą liczbę projektów, zostały zapytane o to, czy przestrzegały rekomendacji AOTMiT.
Wyniki. Do analizy włączono 557 opinii AOTMiT (programy najczęściej skierowane do < 500 osób, dzieci i młodzieży szkolnej, z budżetem 10 000–50 000
zł). Koszty (całkowite i per capita) zależały od tematyki programu (p = 0,0261 i p = 0,000), a w przypadku kosztów ogólnych dodatkowo zależne były od
poziomu hierarchicznego JST (p = 0,000). AOTMiT uznało, że 49% projektów może być realizowanych. Programy droższe częściej uzyskiwały pozytywną
opinię (p = 0,006). Ustalono, że część negatywnie ocenionych programów jest realizowana – w woj. śląskim zrealizowano 8 z 28 negatywnie ocenionych
programów, w pomorskim 0. Nie uzyskano innych danych.
Wnioski. HTA ma ograniczony wpływ na kształt regionalnej polityki zdrowotnej, a kompetencje JST do przygotowywania programów zdrowotnych są niewystarczające. Istniejące rozwiązania prawne pozwalają na realizację programów zdrowotnych bez oceny AOTMiT lub mimo oceny negatywnej.
Słowa kluczowe: ocena aktywności zdrowotnej, polityka zdrowotna, polityka zdrowia publicznego, promocja zdrowia.
Abstract
Introduction. Local government units are responsible for establishing regional health policy in Poland. One of the tools used are health programmes. HTA
institution is responsible for evaluation of regional health programmes.
Aim. The main aim was to determine the role of HTA in shaping health policy in Poland by analysis of the health programmes sent for evaluation by HTA
institution.
Material and methods. Study data consisted of publicly available opinions issued by AHTATS in 2013–2014. Local authorities with the highest number of
programmes sent for evaluation were asked if the followed the opinions of AHTATS.
Results. We analyzed 557 opinions of AHTATS (programmes dedicated for < 500 people, mostly children and school aged youth, with budget between
10 000 and 50 000 PLN). Costs (both overall and per person) were depending on the subject of intervention (p = 0.0261 and p = 0.000) and in case of
overall costs additionally on level of hierarchy (p = 0.000). According to AHTATS, 49% of programmes could be realized. More expensive programmes got
positive opinions more often than cheaper (p = 0.006). There are limited possibilities to verify if local government follows AHTATS opinions. No negatively evaluated programmes were realized in Pomerania, in Silesia 8 out of 28. No other data were achievable.
Conclusion. HTA has limited impact on the shape of the regional health policy in Poland. Competences of local units to prepare good health programmes
are insufficient. Existing legal acts leave a path for implementing programmes despite their negative opinion of HTA institution.
Keywords: health technology assessment, health policy, public health policy, health promotion.

Wstęp

Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej (ang. Central Eastern Europe – CEE), przeszła
dynamiczny proces transformacji – społecznej, politycznej
i ekonomicznej – i zbudowała nową, wolnorynkową gospodarkę. Zmiany te dotyczyły również systemu zdrowia
i obejmowały odejście od systemu centralnie sterowane-

go, funkcjonującego zgodnie z modelem Siemaszki do modelu, w którym władza jest podzielona pomiędzy władzę
rządową (centralną) oraz samorządową.
W roku 1997 doszło do podziału władzy publicznej
w Polsce, co podobnie jak w innych krajach CEE pozwoliło na przekazanie części zadań związanych z realizacją
polityki zdrowotnej samorządom [1]. Od tego momentu
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regionalna polityka zdrowotna jest prowadzona przez
samorządy terytorialne wszystkich szczebli, a więc województwa, powiaty i najmniejsze gminy. Ich główną rolą
jest kształtowanie takich warunków w regionie, które
sprzyjałyby poprawie statusu zdrowotnego mieszkańców
w sposób jak najbardziej spójny z potrzebami i oczekiwaniami społeczności lokalnej.
Począwszy od lat 90. XX wieku, podkreślany jest
fakt istnienia silnie wyrażonych nierówności w zdrowiu
wśród Polaków – spowodowanych przez warunki socjoekonomiczne, miejsce zamieszkania i inne czynniki [2].
Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization – WHO) również wskazuje, że socjologiczne
determinanty zdrowia w Polsce powinny być modyfikowane przez władze publiczne, przede wszystkim przez
samorządy terytorialne jako najlepiej zorientowane
w realnej sytuacji w regionie [3]. Podobne międzyregionalne zróżnicowanie obserwuje się w odniesieniu do systemu zdrowia – może być to zauważone między innymi
w przypadku różnic w czasie oczekiwania na procedury
medyczne, np. na zabieg endoprotezoplastyki stawu
biodrowego w województwie warmińsko-mazurskim
średnio pacjent czeka 12 miesięcy, podczas gdy chory
z zachodniopomorskiego może czekać na ten sam zabieg nawet do 120 miesięcy [4].
Aby poprawić status zdrowotny Polaków, samorządy terytorialne angażują się w działania na rzecz edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, prewencji chorób oraz
działania mające na celu wyrównywanie dostępności systemu zdrowia również w regionach biedniejszych i mniej
zurbanizowanych [5, 6]. W każdym przypadku, gdy jest to
możliwe, działania powinny być podejmowane na jak najniższym szczeblu w hierarchii władzy samorządowej, jako
że w ten sposób wyczerpywana jest zasada subsydiarności, a działania są lepiej dostosowane do realnych potrzeb
zdrowotnych społeczności lokalnej [7]. Każda jednostka
samorządu terytorialnego ma obowiązek uczestniczenia
w inicjowaniu, wspomaganiu i monitorowaniu działań
w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Jednym
z narzędzi wykorzystywanych w tym celu są programy
zdrowotne, które są realizowane na terenie całego kraju.
Pomimo istnienia wytycznych samorządowe programy
realizowane w Polsce wciąż oceniane są jako niedoskonałe
[8] i jednym z wyzwań stojących przed samorządami jest
poprawianie jakości podejmowanych interwencji [9].
Instytucją wspierającą samorządy w przygotowywaniu programów zdrowotnych jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Agencja Oceny
Technologii Medycznych została powołana na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. AOTMiT zyskała status państwowej jednostki
organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Od 2015
roku Agencja funkcjonuje pod nazwą Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Jej rolą jest
ocenianie projektów samorządowych programów zdrowotnych, wskazywanie braków i elementów wymagających korekty.
W niniejszej pracy podjęto się analizy opinii AOTMiT na
temat projektów samorządowych programów zdrowotnych oraz zweryfikowania, czy i w jakim zakresie samorządy terytorialne stosują się do zaleceń AOTMiT – zwłaszcza
w zakresie wstrzymywania realizacji negatywnie ocenionego programu czy wprowadzania zmian do programu
ocenionego warunkowo pozytywnie. Wyniki uzyskane
przez innych autorów [8, 10, 11] w latach 2007–2014 wydawały się potwierdzać, że w tym zakresie istnieje wiele problemów związanych z brakiem istotnej poprawy jakości
zgłaszanych programów, faktem niezgłaszania części programów do oceny oraz realizowania negatywnie ocenionych interwencji. W odróżnieniu od innych opracowań na
ten temat, w niniejszej pracy autorzy postanowili również
zapytać bezpośrednio samorządy terytorialne, w jakim zakresie przestrzegają zaleceń AOTMiT z pozycji zwykłego
obywatela.

Cel

Celem głównym niniejszej pracy jest przedstawienie roli
instytucji HTA w kształtowaniu polityki zdrowotnej w regionach Polski, poprzez analizę opinii AOTMiT w zakresie
przesyłanych przez samorządy terytorialne programów
zdrowotnych oraz informacji uzyskanych od jednostek samorządów terytorialnych (JST).
Aby osiągnąć cel główny, założono również cele szczegółowe, które obejmowały:
1) analizę opinii AOTMiT w sprawie samorządowych programów zdrowotnych pochodzących z przynajmniej
2 lat;
2) określenie charakterystyki programów zdrowotnych
i cech charakterystycznych programów z określonych
grup tematycznych;
3) analizę przestrzegania zaleceń i rekomendacji AOTMiT
przez samorządy terytorialne, zwłaszcza w zakresie
programów ocenionych negatywnie.

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły publicznie dostępne opinie
AOTMiT wydane w latach 2013–2014 w odniesieniu do
regionalnych programów zdrowotnych zaplanowanych
do zrealizowania na terytorium Polski. Całość danych

pozyskana została z oficjalnej witryny AOTMiT (http://
www.aotm.gov.pl/). W toku analizy stworzono autorską
bazę danych, w której zebrano dane na temat 557 opinii
wydanych przez AOTMiT w latach 2014–2015, dokonując
podziału ewaluowanych programów zdrowotnych pod
względem miejsca realizacji, rodzaju i rozmiaru grupy docelowej, budżetu (kosztu jednostkowego – w przeliczeniu
na uczestnika programu i ogólnego), tematykę programu
i wyniku ewaluacji (pozytywna, negatywna, warunkowo
pozytywna).
W badaniu założono również weryfikację przestrzegania zaleceń AOTMiT przez samorządy terytorialne. Samorządy, które przesłały największą liczbę programów
do oceny przez AOTMiT, zostały zapytane o to, czy realizowały w latach 2013–2014 programy, które zostały ocenione negatywnie przez AOTMiT. Dodatkowo do tej części
badania włączono województwo pomorskie, jako że samorząd ten dysponuje bazą danych, w której gromadzone
są informacje na temat wszystkich realizowanych programów zdrowotnych.
Dokonano również analizy zależności pomiędzy wybranymi czynnikami. Wszystkie obliczenia wykonano za
pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel wersja
2007 oraz pakietu statystycznego StatSoft Inc. Statistica
wersja 8.0. W opisie statystycznym danych ilościowych
posłużono się klasycznymi miarami położenia jak średnia
arytmetyczna i mediana oraz odchyleniem standardowym
i rozstępem międzykwartylowym jako miarami zmienności. Normalność rozkładu zmiennych i równość wariancji

badanej cechy w grupach badano odpowiednio testem
W Shapiro-Wilka i testem równości wariancji. Do analizy
zmiennych wykorzystano test Kruskala-Wallisa dla więcej
niż dwóch grup oraz wykonano analizę post-hoc dla zweryfikowania szczegółowych różnic pomiędzy grupami.

Wyniki

Analiza opinii AOTMiT na temat samorządowych
programów zdrowotnych
Liczba programów

W latach 2013–2014 do oceny AOTMiT samorządy terytorialne przekazały 557 programów zdrowotnych, przy
czym w roku 2013 było ich nieco więcej niż w roku 2014,
bo odpowiednio 291 i 266. Spośród 16 województw, które
funkcjonują w Polsce, najbardziej aktywne pod względem
liczby programów zaplanowanych do realizacji było województwo śląskie, które przesłało 94 projekty, co stanowiło
prawie 17% wszystkich ocenianych programów. Dużą aktywnością wykazały się także województwa dolnośląskie
i mazowieckie, z których każde nadesłało po ponad 10%
ogólnej liczby analizowanych interwencji (odpowiednio
n = 69 i n = 85). Tylko jedno województwo – lubuskie –
ograniczyło swoją aktywność do nadesłania zaledwie
5 projektów (Rycina 1).
Grupa docelowa projektów

Nadsyłane projekty interwencji skierowane były najczęściej do mało licznych grup odbiorczych. Ponad ¼ programów, bo 29,08%, zakładała objęcie interwencją mniej niż
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Rycina 1. Liczba
programów
zdrowotnych zrealizowanych
w poszczególnych
województwach w
latach 2013–2014
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Tabela 1. Wyniku testu Kruskala-Wallisa oraz analizy post-hoc dla kosztów programów oraz innych cech

Zmienne
koszty ogólne/
tematyka programu

koszty na uczestnika/
tematyka programu

koszty ogólne/
poziom JST
koszty na uczestnika/
poziom JST

360

p Kruskal-Wallis
0,0261

0,000

0,000
0,1971

Największe różnice
w teście post-hoc
opieka długoterminowa i hospicyjna/
prewencja chorób i promocja zdrowia
szkolenia z pierwszej pomocy/rehabilitacja
terapeutyczna
szkolenia z pierwszej pomocy/ promocja
zdrowia psychicznego
promocja zdrowia psychicznego/
prewencja chorób sercowo-naczyniowych
promocja zdrowia psychicznego/
prewencja chorób nowotworowych
powiat/gmina
powiat/gmina
-

500 osób (n = 162). Zapewne jest to związane z faktem,
że większość, bo 54%, nadsyłanych projektów pochodziła od gmin (n = 303), czyli od samorządu o najmniejszym
zasięgu terytorialnym. Jedynie sporadycznie programy
(n = 34) były skierowane do dużych grup społecznych, to
jest większych niż 10 000 osób i w większości były to interwencje proponowane przez powiaty i województwa.
Część interwencji była kierowana do więcej niż jednej
grupy odbiorczej, np. dzieci i młodzieży w różnych grupach
wiekowych. Nadsyłane interwencje kierowane były najczęściej (n = 226) do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
(ponad 40% wszystkich interwencji). Grupą społeczną,
która również często stanowiła populację docelową programów regionalnych, były kobiety (21,18%) oraz seniorzy
(23,52%).
Dużą część programów (ponad 10%) stworzono dla
noworodków i dzieci w wieku do 3 lat, przy czym były to
najczęściej programy szczepienia przeciwko pneumokokom i meningokokom. Wszystkie programy szczepionkowe stanowiły ponad 40% ogółu nadsyłanych projektów
i były najczęściej reprezentowanym rodzajem proponowanej interwencji (poza ww. szczepieniami zakładały np.
szczepienie przeciwko grypie). Nieco rzadziej, bo w około
26%, samorządy decydowały się na zorganizowanie interwencji z szeroko pojętej promocji zdrowia.
Finanse projektów

Jak wspomniano wcześniej, prawidłowo skonstruowany
program zdrowotny powinien zawierać szczegółowy budżet. Niestety, w przypadku aż 15% nadsyłanych programów nie dopatrzono się prawidłowo skonstruowanego
budżetu – zawierał liczne braki (np. nie dostarczono informacji na temat składowych budżetu, a jedynie informację
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Największa wartość
testu post-hoc
0,015
0,010158
0,000447
0,003062
0,003355
0,000002
0,000047
-

o całkowitej sumie potrzebnych środków) lub nie było go
w ogóle.
Najwięcej interwencji samorządowych (ponad ¼
wszystkich projektów) wymagało zaangażowania środków o wartości pomiędzy 10 000 i 50 000 PLN (n = 162).
Warto jednak wspomnieć, że prawie ¼ (n = 144) wszystkich projektów zakładała wydatki rzędu 100 000–500 000
PLN. Największe średnie koszty programu stwierdzono
w przypadku interwencji z zakresu profilaktyki chorób
układu krążenia – 567 126,20 PLN, profilaktyki chorób nowotworowych – 469 939,20 PLN, i opieki długoterminowej i hospicyjnej – 315 433,80 PLN.
Przy pomocy testu Kruskala-Wallisa stwierdzono istnienie statystycznie istotnych różnic pomiędzy kosztem
całkowitym programu a innymi cechami. Wykazano, że
koszt ogólny i jednostkowy realizacji programu różniły się
istotnie w zależności od tematyki programu, koszty ogólne zależały od poziomu hierarchicznego JST. W tabeli 1
przedstawiono również wyniki analizy post-hoc wskazujące na największe różnice.
Finalna ocena AOTMiT

Biorąc od uwagę wszystkie elementy programów, AOTMiT
wydała pozytywne opinie w odniesieniu do 49% nadesłanych projektów (n = 273). Kolejne 19% uzyskało ocenę warunkowo pozytywną (n = 107), a 32% negatywną
(n = 177).
W analizie zależności pomiędzy wydaniem pozytywnej
opinii a czynnikami warunkującymi stwierdzono przy użyciu testu U Manna-Whitneya istnienie zależności pomiędzy
kosztem całkowitym a wydaniem pozytywnej opinii. Programy droższe istotnie częściej uzyskiwały pozytywną rekomendację AOTMiT (p = 0,006). Zależności tej nie stwier-

dzono już jednak w przypadku relacji pomiędzy kosztami
jednostkowymi a pozytywną rekomendacją (p = 0,393).
Przestrzeganie zaleceń AOTMiT przez samorządy
terytorialne
Kolejnym krokiem było porównanie opinii AOTMiT z rzeczywistymi działaniami podejmowanymi przez samorządy
terytorialne. Jednostki, które przesłały największą liczbę
projektów do ewaluacji, zostały zapytane, czy stosowały
się do rekomendacji wydanych przez AOTMiT. Ta część badania dotyczyła województw: śląskiego, mazowieckiego
i dolnośląskiego oraz dodatkowo pomorskiego.
Najpierw trzy województwa z największą liczbą programów przesłanych do AOTMiT zostały zapytane drogą
mailową o przestrzeganie zaleceń. Autorzy wykorzystali oficjalne dane adresowe pochodzące z witryn JST.
W związku z brakiem odpowiedzi pytanie zostało ponownie zadane tym razem drogą telefoniczną, gdzie uzyskano częściowe dane. W latach 2013–2014 województwo
śląskie przesłało do AOTMiT 94 projekty, spośród których
28 zostało ocenionych negatywnie. Samorząd zdecydował się na realizację 8 programów z grupy ocenionych
negatywnie bez wprowadzania do nich istotnych zmian.
Pomimo prób nie uzyskano konkretnych informacji z województw dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Zgodnie
z danymi z bazy danych województwa pomorskiego nie
zrealizowano żadnego programu, który otrzymałby negatywną ocenę AOTMiT.

Dyskusja

Efektywna polityka zdrowotna wymaga precyzyjnego
określenia celów i priorytetów działań oraz konkretnych
zadań, które powinny być wykonane we właściwym czasie. Zarówno samorządy terytorialne, jak i inne instytucje
(np. organizacje pozarządowe) podejmują w Polsce działania, których celem jest prowadzenie skutecznej polityki
zdrowotnej, między innymi poprzez realizację programów
zdrowotnych [12]. Każde działanie, strategia czy program
zdrowotny muszą sprostać kryteriom używanym w ocenie tego rodzaju aktywności (zarówno finansowanym,
jak i medycznym). To jedyny sposób, by zwiększać efektywność polityki zdrowotnej i wydatkowywania środków
publicznych [13].
Chociaż samorządy terytorialne zdają się posiadać
odpowiednie kompetencje do przygotowywania i koordynowania programów zdrowotnych, analiza opinii AOTMiT
wskazuje po raz kolejny, że w tym zakresie wciąż istnieje
wiele niedociągnięć. Zasadnym wydaje się więc korzystanie z pomocy instytucji HTA. Dzięki ich działaniom,

również w Polsce, możliwe jest zwiększanie efektywności
kosztowej realizowanych technologii medycznych.
HTA staje się coraz bardziej docenianym narzędziem,
również w zakresie polityki zdrowotnej [14]. W 2007 roku
WHO wskazała, że HTA powinno być elementem procesu
decydowania o kształcie polityki zdrowotnej. Organy Unii
Europejskiej również oceniają HTA jako przydatne w podejmowaniu decyzji przez organy administracji publicznej,
w tym samorządy terytorialne [15].
Chociaż międzynarodowe instytucje akceptują i promują HTA, realny wpływ opinii AOTMiT na status zdrowotny społeczności lokalnych w Polsce można określić jako
ograniczony i silnie zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi regionami. Sytuacja ta jedynie potęguje już istniejące
międzyregionalne różnice w zdrowiu i pozostaje niezmieniona od lat, pomimo kroków legalizacyjnych mających na
celu zmianę tej sytuacji [16]. W Polsce część samorządów
terytorialnych wysyła projekty do oceny, niektóre wywiązują się z tego obowiązku częściowo, inne – sądząc po
różnicy w liczbie nadsyłanych projektów – robią to jedynie
sporadycznie.
W krajach Europy Zachodniej rola HTA, w tym ewaluacja programów zdrowotnych, jest stabilna i znacząca,
chociaż w krajach CEE włączanie HTA do procesu podejmowania decyzji dotyczących zdrowia społeczeństwa
stanowi wciąż ogromne wyzwanie [17]. W wielu krajach
poza Polską HTA nie ma realnego wpływu na decyzje podejmowane przez rządzących [16, 18], co zaprezentowano
w tabeli 2.
Wpływ HTA na realną politykę zdrowotną wydaje się
być silniejszy w obszarze refundacji leków niż w przypadku
programów zdrowotnych. Chociaż prawo w Polsce nakazuje samorządom terytorialnym zgłaszać każdą interwencję do oceny przez AOTMiT, to jednak sytuacje, w których
samorząd bez uprzedniej zgody AOTMiT, realizując program, miałby postawiony zarzut np. naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, należą do rzadkości.
Krajowe organizacje odpowiedzialne za nadzorowanie
instytucji publicznych wydają się w większości przypadków tolerować brak przestrzegania prawa w tym zakresie.
Przykładowo, w dokumencie z 2014 roku wydanym przez
Najwyższą Izbę Kontroli czytamy, że NIK pozytywnie ocenia regionalną politykę prowadzoną przez miasto Płock
pomimo kilku wspominanych nieprawidłowości, spośród
których jedną jest fakt realizowania programów zdrowotnych bez uprzedniego uzyskania opinii AOTMiT [19].
Co więcej, w przypadku gdy samorząd zgłosi program do
oceny, a interwencja uzyska opinię negatywną, bez istotnych konsekwencji może ją zrealizować [8].
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Tabela 2. Wpływ HTA na podejmowanie decyzji publicznych w wybranych krajach w roku 2011 i 2013 [16]

Wpływ HTA

Kraj

362

2011

2013

Australia

udowodniony realny wpływ

udowodniony realny wpływ

Kanada

niewystarczające dowody na realny wpływ

udowodniony realny wpływ

Brazylia

brak realnego wpływu

niewystarczające dowody na realny wpływ

Meksyk

–

brak realnego wpływu

Anglia

udowodniony realny wpływ

niewystarczające dowody na realny wpływ

Francja

brak realnego wpływu

brak realnego wpływu

Niemcy

brak realnego wpływu

brak realnego wpływu

Włochy

brak realnego wpływu

niewystarczające dowody na realny wpływ

Holandia

niewystarczające dowody na realny wpływ

niewystarczające dowody na realny wpływ

Polska

brak realnego wpływu

brak realnego wpływu

Szkocja

brak realnego wpływu

brak realnego wpływu

Szwecja

niewystarczające dowody na realny wpływ

niewystarczające dowody na realny wpływ

Korea Południowa

brak realnego wpływu

brak realnego wpływu

Tajlandia

–

brak realnego wpływu

Tajwan

–

brak realnego wpływu

Bardzo trudno jest określić ogólną jakość realizowanych programów zdrowotnych w ramach JST i wskazać
poziom skuteczności regionalnej polityki zdrowotnej, jako
że pozyskiwane dane są fragmentaryczne. Niemniej jednak, porównując dane za lata 2013–2014 z wcześniejszym
okresem, zauważyć można, że liczba ta w kolejnych latach
rośnie, co może wskazywać na zwiększającą się rolę instytucji HTA w kształtowaniu polityki zdrowotnej. Niestety (według różnych danych) – liczba programów ocenianych przez instytucję HTA stanowi zaledwie około 30%
wszystkich interwencji realizowanych na terenie Polski [8].
Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że niektóre z nich
mogą być kontynuacją programów wdrożonych w latach
poprzednich i nie wymagają ponownej oceny [20].
Niestety wraz z liczbą zgłaszanych programów w sposób istotny nie poprawiła się ich jakość. W latach 2010–
2012 odsetek pozytywnych opinii (pozytywnych i warunkowo pozytywnych) wahał się w okolicy 60–65%. W roku
2013–2014 wyniósł on niewiele więcej, bo 68%, pomimo
faktu, że pracownicy samorządów w tym czasie przeszli
wiele szkoleń w zakresie tworzenia efektywnych programów zdrowotnych.
W latach 2013–2014 dał się zauważyć pewien korzystny trend – mianowicie programy najbardziej kosztowne
częściej uzyskiwały pozytywną rekomendację AOTMiT, co
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może wskazywać, że przynajmniej rozbudowane i kosztowne interwencje są przygotowywane zgodnie z kryteriami rekomendowanymi przez liczne instytucje HTA.
Jednocześnie zastanawiające jest, że spośród wszystkich
szczebli hierarchicznych samorządów terytorialnych programy najgorszej jakości przygotowują województwa,
które stoją na czele władzy samorządowej. Tymczasem
zgodnie z wynikami analizy to samorządy najniższego
szczebla – a więc gminy – uzyskały największy odsetek
pozytywnych lub warunkowo pozytywnych rekomendacji
(52% vs. 47% w powiatach i 34 w województwach).
Zauważono również, że niektóre rodzaje programów
cechują się lepszą jakością – to znaczy odsetek pozytywnych opinii w niektórych blokach tematycznych jest istotnie
większy. Zwłaszcza w przypadku programów dotyczących
szczepień całkowita liczba pozytywnych rekomendacji
była duża (n = 149), jednocześnie warto przypomnieć, że
programy te stanowią najsilniej reprezentowany blok tematyczny (stanowią około 40% ogółu programów).
Polski system zdrowia oceniany jest przez Polaków negatywnie – w rankingu European Health Consumer Index
2015 (EHCI) znaleźliśmy się na jednej z ostatnich pozycji
[21]. System zdrowia wymaga licznych modyfikacji, które prowadziłyby do bardziej efektywnego wykorzystania
środków publicznych, między innymi przez samorządy

terytorialne. Wydaje się zasadnym systematyczne zachęcanie JST do wysyłania projektów programów zdrowotnych do oceny i podejmowania decyzji na podstawie
HTA. Aktualnie przyjęte rozwiązania prawne pozwalają
mieć jedynie nadzieję, że JST będą dobrowolnie brać pod
uwagę wyniki ewaluacji. Brak restrykcyjnych rozwiązań
prawnych i pobłażliwość w stosowaniu istniejących powoduje powstawanie licznych błędów w podejmowanych
działaniach zdrowotnych oraz uniemożliwia jednoznaczną
ocenę sytuacji i wprowadzenie adekwatnych działań naprawczych.
Ograniczenia badania
Badanie ma pewne ograniczenia. Najważniejszym jest
fragmentaryczność posiadanych danych, zwłaszcza w zakresie pozyskanym od wybranych JST. W dalszych badaniach istotnym byłoby podjęcie bardziej zdecydowanych
działań związanych z pozyskiwaniem informacji od samorządów. W niniejszej pracy celem autorów było podjęcie
próby pozyskania informacji z pozycji zwykłego obywatela,
nieznającego konkretnych aktów prawnych zezwalających
na sprawowanie kontroli społecznej nad JST. Niemniej sam
fakt istnienia trudności w pozyskaniu tych danych zdaje się
być istotną informacją.

Wnioski

Rola HTA w prowadzeniu regionalnej polityki zdrowotnej
przez samorządy terytorialne jest ograniczona. Wynika to
z faktu, iż:
1) liczne programy zdrowotne realizowane przez samorządy terytorialne w Polsce nie są oceniane przez
AOTMiT, w efekcie część z nich nie spełnia standardów
dobrze zaprojektowanego programu zdrowotnego;
2) część programów pomimo negatywnej oceny instytucji HTA jest realizowana bez istotnych zmian.
W zakresie regionalnej polityki zdrowotnej widoczny
jest jednak pewien pozytywny trend, głównie dotyczący
tego, iż:
1) liczba programów zgłaszanych przez JST do oceny
przez AOTMiT rośnie;
2) droższe programy statystycznie istotnie częściej uzyskują pozytywne oceny niż programy tańsze.
Dodatkowo zauważalnym jest fakt, że aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne zdają się być niewystarczające dla zmobilizowania samorządów terytorialnych do
pozyskiwania opinii AOTMiT. Pozostawiają one otwartą
furtkę dla realizowania programów zdrowotnych bez ich
uprzedniej ewaluacji lub też pomimo uzyskania negatywnej opinii.

Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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Streszczenie
Wstęp. Kwestionariusz KDQOL (ang. Kidney Disease Quality of Life) stanowi swoiste dla chorób nerek narzędzie oceny jakości życia uwarunkowanej stanem
zdrowia. Oprócz tzw. rdzenia, jak dla innych chorób przewlekłych (na bazie SF-36), uwzględnia w swojej strukturze elementy istotne dla pacjentów z chorobami nerek, takie jak objawy, obciążenie związane z chorobą oraz ograniczenia w funkcjonowaniu.
Cel. Celem pracy była ocena użyteczności stanów zdrowia opisywanych kwestionariuszem KDQOL.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na 111 studentach ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (5. rok kierunku farmacja i 6.
rok kierunku lekarskiego). W badaniu użyto metody handlowania czasem (TTO). Każdy z respondentów oceniał 2 spośród wygenerowanych 32 stanów
zdrowia. Opisy stanów zdrowia były kombinacją pięciu domen: obciążenie chorobą, objawy choroby nerek, ograniczenia w funkcjonowaniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne; oraz dwóch możliwych poziomów odpowiedzi: występowanie problemu lub jego brak. Badani zostali poproszeni o wyobrażenie sobie znalezienia się w opisywanym stanie zdrowia oraz zaznaczenie na skali od 0 do 80 wieku pomniejszonego o liczbę lat, którą byliby w stanie oddać w zamian za pełne wyzdrowienie. W analizie statystycznej wykorzystano metodę regresji liniowej.
Wyniki. Otrzymano 218 obserwacji. Najgorszy stan zdrowia został oceniony jako 0,799, najlepszy jako 0,961. Współczynnik wyznaczania R2 wynosił 0,11.
Zmiennymi w sposób statystycznie istotny wpływającymi na użyteczność były: obciążenie chorobą i ograniczenia w funkcjonowaniu.
Wnioski. Wykorzystując metodę handlowania czasem, znaleziono użyteczności dla stanów zdrowia opisywanych kwestionariuszem KDQOL. W ocenie studentów kończących kierunki medyczne znacząco na użyteczność stanu zdrowia dializowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wpływają obciążenie
chorobą i ograniczenia w funkcjonowaniu.
Słowa kluczowe: TTO, KDQOL, użyteczność, choroba nerek.
Abstract
Introduction. KDQOL is a specific for kidney diseases patient questionnaire used to measure the quality of life determined by health state. It includes elements important for kidney disease patients such as characteristic symptoms, burden of disease for patient and patient’s family, self-care and mobility dysfunctions.
Aim. To measure utilities of health states by using KDQOL questionnaire.
Material and methods. 111 final year students of Wroclaw Medical University took part in a questionnaire survey. Each students assessed 2 out of 32 randomly selected health states being a combination of 5 domains: burden of disease, symptoms, effects of disease, physical functioning and mental health,
and 2 answer levels: problem present and absent. Respondents were asked to evaluate the health states with the use of TTO (time trade off) method. Results were analysed using linear regression method.
Results. 218 answers were obtained. The worst health state was evaluated as 0.799 and the best as 0,961. R2 equalled 0.11. Statistically relevant variables
were: burden of disease and functional limitations.
Conclusion. Utilities for KDQOL questionnaire derived health states were found. According to medical students approaching graduation, domains that
have a significant impact on health state utility of a dialysed patient with chronic kidney disease patients, were burden of disease and functional limitations.
Keywords: TTO, KDQOL, utility, kidney disease.

Wstęp

Światowa Organizacja Zdrowia charakteryzuje zdrowie
jako stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego
dobrostanu [1]. Ocena jakości życia warunkowanej stanem

zdrowia (HRQOL) stanowi cenne narzędzie dostarczające
informacji na temat wpływu chorób, takich jak przewlekła
choroba nerek, na codzienne życie pacjentów. Jest także
ważną miarą stosowaną do oceny stopnia korzyści lecze-
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nia pacjentów poddawanych hemodializie, dializie otrzewnowej oraz pacjentów po przeszczepie narządu. Pomiar
jakości życia warunkowanej stanem zdrowia opiera się na
subiektywnej ocenie stanu zdrowia przez pacjenta i jego
wpływie na różne aspekty życia [2].
KDQOL (ang. Kidney Disease Quality of Life) jest kwestionariuszem generycznym opracowanym przez RAND
Corporation, stosowanym w celu badania jakości życia
u pacjentów hemodializowanych. Jest to specyficzna dla
chorób nerek wersja kwestionariusza SF-36, uzupełniona
o wieloelementowe skale odnoszące się do problemów,
z jakimi spotykają się pacjenci z chorobami nerek i hemodializowani.
W zależności od rozbudowania wersji modelu obejmuje takie domeny jak: obciążenie chorobą, objawy choroby
nerek, ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, pożycie seksualne,
relacje społeczne, problemy ze snem, wsparcie ze strony
personelu medycznego [3]. Istnieją skrócone formy kwestionariusza KDQOL. Pierwszą z nich jest KDQOL-SF, zawierająca rdzeń SF-36 oraz mniejszy zestaw 43 elementów. Drugą, użytą w tym badaniu, jest KDQOL-36 – składa
się ona z SF-12, okrojonej wersji SF-36 (12 pytań), oraz 24
pytań dotyczących choroby nerek: ciężar choroby, objawy, efekty choroby nerek [2]. Ograniczeniem, jaki posiada
kwestionariusz KDQOL, jest możliwość jego zastosowania
jedynie u pacjentów hemodializowanych [4].
TTO (ang. time trade off), metoda handlowania czasem, polega na przedstawieniu ankietowanemu opisu
stanu zdrowia, do którego zobligowany jest się ustosunkować, wybierając jedną z dwóch opcji. Badany może dożyć
hipotetycznego maksymalnego wieku 80 lat w opisanym
stanie zdrowia (nie poddając się interwencji) lub na osi
czasu zaznaczyć wiek pomniejszony o liczbę lat, które
byłby w stanie oddać w zamian za pełne wyzdrowienie
możliwe dzięki interwencji. Im więcej uzyskamy odpowiedzi i im więcej osób przebadamy, tym niższy potencjalny
błąd pomiaru. W celu wyznaczenia użyteczności dla danego stanu zdrowia należy podzielić czas, jaki badany zaznaczył na osi, pomniejszony o jego aktualny wiek przez
maksymalny czas przeżycia przyjęty w badaniu, również
pomniejszony o wiek badanego, np. jeśli dwudziestolatek
uzna, że chciałby dożyć 60 lat w pełni zdrowia zamiast 80
lat w przewlekle złym stanie zdrowia, w którym się teraz
znajduje, to użyteczność tego stanu zdrowia wynosi 60–
20/80–20, czyli 0,67 0,75 [5].
Użyteczność (ang. utility, preference weight) to określenie odnoszące się do preferowania przez jednostkę lub
społeczeństwo danego wyniku. Jest wartością liczbową,
która odzwierciedla stopień preferencji pacjenta dla daPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

nego wyniku zdrowotnego. Nadanie tej wartości liczbowej jest niezbędne w analizach ekonomicznych przy
uwzględnianiu wpływu postępowania terapeutycznego
na jakość życia [5].

Cel

Celem pracy była ocena użyteczności stanów zdrowia opisywanych kwestionariuszem KDQOL przez osoby zdrowe
posiadające specjalistyczną wiedzę medyczną, jakimi są
studenci ostatniego roku kierunków medycznych.

Materiał i metody

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2016 roku na
111 studentach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
(5. rok kierunku farmacja i 6. rok kierunku lekarskiego).
84% ankietowanych stanowiły kobiety, 16% to mężczyźni. Przedział wieku badanych osób wynosił 23–26 lat.
Badanie miało charakter ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondenta.
Każdy z respondentów oceniał 2 spośród wygenerowanych losowo 32 stanów zdrowia. Opisy stanów zdrowia
były kombinacją pięciu domen: obciążenie chorobą, objawy choroby nerek, ograniczenia w funkcjonowaniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, oraz dwóch możliwych poziomów odpowiedzi: występowanie problemu
(kodowane jako „1”) lub jego brak (kodowane jako „0”).
Poszczególne kombinacje złożone z pięciu zmiennych uzyskiwały opis identyfikujący określony stan zdrowia, tak też
stan „00000” oznaczał brak występowania jakichkolwiek
problemów zdrowotnych, natomiast stan „11111” oznaczał
występowanie problemu w każdej z pięciu domen. Wyniki
poddano analizie regresji liniowej.
Zmienne niezależne użyte podczas modelowania zostały zestawione w tabeli 1.

Wyniki

Otrzymano 218 obserwacji. Żaden stan zdrowia nie został
oceniony jako gorszy od śmierci. Najgorszy stan zdrowia
został oceniony jako 0,799, najlepszy jako 0,961. Pełny zestaw uzyskanych użyteczności zestawiono w tabeli 2. Na
rycinie 1 przedstawiono zależność użyteczności od profilu
stanu zdrowia.
W analizie regresji liniowej zmiennymi w sposób statystycznie istotny wpływającymi na użyteczność były:
obciążenie chorobą i ograniczenia w funkcjonowaniu.
Współczynnik wyznaczania R2 wynosił 0,11 (Tabela 3).

Dyskusja

Otrzymane wyniki porównano z innymi pracami podejmującymi podobną tematykę. Użyteczności znalezione u pa-

Tabela 1. Zmienne niezależne użyte w modelowaniu

Występowanie problemu (1)
obciążenie chorobą (bd)
objawy choroby nerek (ks)
ograniczenie w funkcjonowaniu (fl)
aktywność fizyczna (pa)
zdrowie psychiczne (mh)

Brak występowania problemu (0)

Tabela 2. Użyteczności stanów zdrowia uzyskane za pomocą pomiaru metodą TTO w grupie studentów Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Profil stanu zdrowia
00000
10000
01000
00100
00010
00001
11000
10100
10010
10001
01100
01010
01001
00110
00101
00011

Użyteczność TTO
0,96
0,85
0,90
0,89
0,82
0,89
0,81
0,83
0,80
0,81
0,69
0,86
0,81
0,88
0,73
0,87

Profil stanu zdrowia
11100
11010
11001
10110
10101
10011
01110
01101
01011
00111
11110
11101
11011
10111
01111
11111

Użyteczność TTO
0,73
0,68
0,72
0,68
0,73
0,74
0,78
0,76
0,86
0,70
0,68
0,76
0,73
0,73
0,69
0,80

Tabela 3. Model regresji dla użyteczności stanów zdrowia

Statystyki regresji
wielokrotność R
R2
dopasowany R2
błąd standardowy
obserwacje

0,33871
0,11472
0,093843
0,16204
218

przecięcie
obciążenie chorobą (BD)
objawy choroby nerek (KS)
ograniczenia
funkcjonowania (FL)
aktywność fizyczna (PA)
zdrowie psychiczne (MH)

Analiza wariancji
współczynnik i
błąd standardowy
0,91013
0,026593
-0,067516
0,021988
-0,041853
0,022016

wartość p
2,685E-88
0,0024167
0,058656

-0,066730

0,022096

0,0028377

-0,033483
-0,033511

0,022016
0,021978

0,12979
0,12881

cjentów po przeszczepieniu nerki lub ze zdiagnozowaną
chorobą nerek oraz towarzyszącą w obydwu przypadkach
cukrzycą, były niższe niż u pacjentów bez cukrzycy [6, 7]
Depresja objawiająca się smutkiem, trudnością w zasypa-

niu, brakiem apetytu, brakiem popędu seksualnego okazuje się być najczęściej rozpoznawaną chorobą psychiatryczną u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
[8]. Niestety kwestionariusz KDQOL nie sprawdza się jako
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Wykres 2. Zależność użyteczności od profilu stanu zdrowia

ZALEŻNOŚĆ UŻYTECZNOŚCI OD PROFILU STANU
ZDROWIA
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PROFIL STANU ZDROWIA
Rycina 1. Zależność użyteczności od profilu stanu zdrowia

Tabela 3. Model regresji dla użyteczności stanów zdrowia
Statystyki regresji
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narzędzie oceny czynności neuropoznawczych u pacjennie. Stwierdzono, że grupa pacjentów ankietowana przez
0,33871
Wielokrotność R
tów hemodializowanych.
personel medyczny osiągnęła
wyższe wartości HRQOL.
W diagnostyce
zaburzeń poznawczych u tych pacjen2
Pacjenci
dokonujący
samooceny
0,11472mogą ujawnić wystęR
tów korzystniejsze jest wykonanie szeroko dostępnych
powanie objawów, których często nie zgłaszają lekarzo2
Dopasowany[9].RInne
testów przesiewowych
badanie przeprowadzone
wi, jeśli nie zostaną o nie0,093843
wprost zapytani [12]. W ocenie
w grupieBłąd
młodych
osób
dorosłych
oraz
u
młodzieży
wykastudentów objawy same0,16204
w sobie nie wpływają w sposób
standardowy
zało wysoką skłonność do handlowania czasem, szczególistotny na jakość życia pacjentów z chorobą nerek, jednak
218
Obserwacje
nie wśród
tych będących na dializie. Zjawisko to spowoto one, zwłaszcza te występujące
najczęściej i w najwiękdowane było odczuwaniem dużego obciążenia chorobą
szym natężeniu, powodować będą ograniczenia w funkAnaliza wariancji
(głównie obciążenia psychicznego) oraz brakiem opieki
cjonowaniu.
Błąd
holistycznej [10].
Współczynnik
i
Wartość p
W badaniu HEMO, w którym za pomocą kwestionaWnioski
standardowy
riusza KDQOL oceniano jakość życia osób hemodializoWykorzystując metodę handlowania czasem, znaleziono
0,026593
2,685E-88
wanych,Przecięcie
u 60% z nich stwierdzono występowanie0,91013
naużyteczności dla stanów
zdrowia opisywanych
kwestionastępujących objawów: sucha skóra, nasilone pragnienie,
riuszem KDQOL. 0,021988
W ocenie studentów kończących
kierunki
-0,067516
0,0024167
Obciążenie chorobą (BD)
suchość w ustach, osłabienie, zmęczenie, skurcze podmedyczne znacząco na użyteczność stanu zdrowia dializo-0,041853
0,022016
0,058656
Objawy bóle
choroby
(KS)
czas hemodializy,
mięśni,nerek
trudności
z zasypianiem,
wanych pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek
wpływają
sennośćOgraniczenia
w ciągu dnia. Wfunkcjonowania
odróżnieniu więcej niż 60%
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Streszczenie
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Wstęp. Przyczyny choroby Hashimoto (HT) nie są do końca poznane, ale za istotne uważa się czynniki egzo- i endogenne. Leczenie opiera się na wykorzystaniu lewoskrętnej tyroksyny, ale coraz większą uwagę zwraca się także na odpowiednią dietę i suplementację. Dieta bezglutenowa może korzystnie
wpływać na przebieg choroby, poprzez zmniejszanie procesów zapalnych toczących się w organizmie, co korzystnie wpływa na zmianę parametrów diagnostycznych.
Cel. Celem pracy było określenie efektywności zastosowanego leczenia farmakologicznego oraz diety bezglutenowej wśród osób chorujących na chorobę Hashimoto.
Materiał i metody. Badanie w formie ankiety zostało wykonane wśród osób chorujących na HT na obszarze całego kraju. Badaniem objęto grupę 156
osób chorych na HT w roku 2016.
Wyniki. Na podstawie badania wykazano, iż większość osób cierpiących na chorobę Hashimoto stosowała dietę bezglutenową i zauważała jej korzystne
efekty w aspekcie ustępowania objawów choroby. Badania wykazały znaczący wpływ farmakoterapii na poziom hormonu TSH wśród pacjentów chorujących na chorobę Hashimoto poprzez zmniejszenie jego poziomu do wartości prawidłowych. Dieta bezglutenowa stosowana przez osoby chorujące na HT
istotnie wpływa na poziom hormonu TSH, powodując jego obniżenie do wartości prawidłowych.
Słowa kluczowe: choroba Hashimoto, dieta bezglutenowa, farmakoterapia, ankieta.
Abstract
Introduction. Factors that initiate the autoimmune process of Hashimoto disease (HT) are still unclear, but endogenous and exogenous factors are considered to be important in the occurrence of autoimmune thyroid disease. The main treatment for hypothyroidism is oral L-thyroxine replacement. However the diet and suplementation may be important in the treatment of autoimmune thyroid disease. A dietary restriction of gluten can lead to decrease in
the level of TSH and reduced inflammation process.
Aim. The aim of this study was to verify the effectiveness of pharmacological treatment and gluten free diet in patients with Hashimoto’s disease.
Material and methods. The study was conducted among among patients suffering from HT all over the country in the form of a survey. The study included 156 people with HT in 2016.
Results. The study demonstrated that the most of patients with Hashimoto’s disease are practicing the gluten – free diet, resulting in recovery. Additionally, studies have shown the pharmacological treatment and the gluten – free diet can reduce levels of TSH to normal values.
Keywords: Hashimoto’s disease, gluten-free diet, pharmacotherapy, questionnaire.

Wstęp

Choroba Hashimoto (HT) jest to przewlekłe zapalenie tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, które polega na
uszkodzeniu gruczołu tarczowego prowadzącym w konsekwencji do niedoczynności tego gruczołu [1]. HT została
po raz pierwszy opisana w roku 1912 przez japońskiego
chirurga Hakaru Hashimoto. Zdiagnozował on pierwsze
cztery przypadki przewlekłego zapalenia tarczycy oraz
miejsc dotkniętych tzw. zwłóknieniem występującym
w tkance tarczycy [2]. Choroba ta dotyka częściej kobiet
niż mężczyzn, a najwyższa zachorowalność występuje
wśród kobiet w wieku 30–50 lat [4], tj. ok. 90% popuPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

lacji kobiet w odniesieniu do 11% populacji mężczyzn [3].
Obecnie uważa się, iż HT powiązana jest z potencjalną
predyspozycją genetyczną człowieka, gdyż przeciwciała
skierowane przeciwko tarczycy stwierdza się u około połowy członków rodziny chorego [4]. W toku badań porównawczych stwierdzono zmiany ekspresji genów w układzie
MHC/HLA, które mogą predysponować do częstszego
występowania HT. Znane są również prace podnoszące
znaczący wpływ estrogenów na tą jednostkę chorobową
– wahania poziomu estrogenów np. w czasie menopauzy [5]. Stwierdzono również zależność między wysokim
spożyciem jodu a jego wpływem na przebieg autoim-

munologicznego zapalenia tarczycy – wyższa liczba osób
chorych przy wyższym spożyciu jodu [5, 6]. Odnotowano
tutaj wyższe poziomy przeciwciała TPO oraz wyższą częstość niedoczynności tarczycy po wprowadzeniu programu jodowania soli spożywczej [7]. Objawy kliniczne we
wczesnym etapie choroby Hashomoto są niespecyficzne:
zmęczenie, wypadanie włosów, przyrost masy ciała czy
depresja. U pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Hashimoto najczęściej spotykamy dolegliwości typu: zwiększone odczuwanie zimna, zaparcia, chrypka, zmniejszona
potliwość oraz obrzęki rąk i twarzy [5, 7]. Obecnie nie
istnieje przyczynowe leczenie choroby Hashimoto, a lekarze zajmujący się tą problematyką skupiają się głównie na
leczeniu niedoczynności tarczycy, np. wykorzystanie soli
sodowej lewoskrętnej tyroksyny (L-T4) [7]. Oprócz farmakoterapii coraz częściej zwraca się uwagę na stosowanie
dietoterapii – zarówno w monoleczeniu, jak i w połączeniu z farmakoterapią [8, 9]. Prawidłowo zbilansowana
dieta powinna dostarczać odpowiednią ilość energii oraz
wszystkie składniki odżywcze, niezbędne do prawidłowej
pracy organizmu, przy zachowaniu odpowiedniej podaży na białko [9]. Dlatego podstawowym źródłem energii
w diecie powinny być węglowodany złożone, znajdujące
się w produktach zbożowych (np. kasze, makarony, ryż,
pieczywo) [10]. Oprócz prawidłowo zbilansowanej diety
bardzo ważne są: jod, selen, cynk, żelazo oraz witamina
D – składniki stanowiące tzw. kofaktory – związki umożliwiające zachodzenie reakcji enzymatycznych w produkcji
hormonów [11]. Biorąc to pod uwagę, to właśnie dieta bezglutenowa może znaleźć podstawowe miejsce w terapii
pomocniczej w chorobie Hashimoto [12].

Cel pracy

Celem pracy było określenie efektywności stosowania diety bezglutenowej wśród osób chorujących na HT
w Polsce.

Materiał i metody badawcze

Badanie w formie ankiety zostało wykonane wśród osób
chorujących na HT na obszarze całego kraju (ankieta do
wglądu u autorów). Badaniem objęto grupę 156 osób chorych na HT w roku 2016.

Statystyka

Zależności pomiędzy cechami określonymi w skali nominalnej obliczono z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera dla tabel 2x2 lub testu Fishera-Freemana-Haltona
dla tabel większych niż 2x2. Dla porównania wartości TSH
między grupami zastosowano test Manna-Whitneya lub
Kruskala-Wallisa (brak rozkładu normalnego danych). Dla

zbadania zmian poziomu TSH w czasie na skutek leczenia
zastosowano test Wilcoxona (brak rozkładu normalnego).
Wszystkie testy były analizowane na poziomie istotności
α = 0,05 (p ≤ 0,05). Obliczeń dokonano za pomocą pakietu statystycznego PQStat 1.6. oraz pakietu statystycznego
Statistica 10.0 firmy StatSoft.

Wyniki

Badanie ankietowe obejmowało osoby chore na HT, z czego najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 18–35 lat
(ponad 61%) (Rycina 1). Wśród badanych dominowała
grupa respondentów legitymująca się wykształceniem
wyższym (72%) (Rycina 2). Badana populacja w większości zamieszkiwała miasta powyżej 500 tys. mieszkańców
(Rycina 3). Prawie ¾ respondentów deklarowało stosowanie diety bezglutenowej (Rycina 4). Prawie 90% osób
z wykształceniem wyższym stosowało właśnie ten rodzaj
diety (test chi2, p = 0,026). 88% ankietowanych jako formę leczenia farmakologicznego choroby Hashimoto wskazało leki zawierające lewotyroksynę (Rycina 5). Zaobserwowano zależność statystyczną pomiędzy farmakoterapią
a ustępowaniem objawów choroby HT po zastosowaniu
diety bezglutenowej (test Fischera, p = 0,001), prawie
78% ankietowanych, którzy nie stosowali farmakoterapii,
zauważyło ustąpienie objawów po zastosowaniu diety
bezglutenowej (Tabela 1). Podobnie zaobserwowano
efekt spadku poziomu hormonu TSH również u osób niestosujących farmakoterapii. Ponad połowa ankietowanych
(55,56%), która zadeklarowała, iż nie stosuje leczenia farmakologicznego, odnotowała spadek poziomu hormonu
TSH po zastosowaniu diety bezglutenowej (test Fischera,
p = 0,002) (Tabela 2). Istotnym wydaje się również, iż
spadek poziomu TSH występował najczęściej pomiędzy 6.
a 24. miesiącem stosowania diety bezglutenowej (62,3%)
(test Fischera, p = 0,012) (Tabela 3). Dodatkowo ponad
56% badanych wskazało brak dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takich jak ból brzucha lub wzdęcia
(test chi2, p = 0,04582) (Rycina 6). Efekt obniżenia poziomu hormonu TSH występował zarówno przy stosowaniu
samej diety – TSH spadek z 5,76 mj.m/l do wartości 2,20
mj.m/l (test Wilcoxona, p = 0,009 – Rycina 7) – choć był
znacznie mniejszy niż po zastosowaniu farmakoterapii –
TSH spadek z 17,12 mj.m/l do 2,44 mj.m/l (test Wilcoxona,
p = 0,0001) (bez stosowania diety – Rycina 8). W badaniu
nie odnotowano zależności w stosunku do osób stosujący
jednocześnie obie terapie.

Dyskusja

W leczeniu choroby Hashimoto w ostatnich czasach coraz
bardziej istotna jest farmakoterapia, a także stosowanie
Choroba Hashimoto – efektywność diety bezglutenowej
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Rycina 5. Częstotliwość stosowania leczenia farmakologicznego wśród pacjentów chorujących na
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Rycina 6. Częstotliwość występowania dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wśród osób
chorujących na chorobę HT
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Rycina 8. Zmiany poziomu hormonu TSH przed farmakoterapią i po niej

odpowiedniej diety. Większość ankietowanych (83%) deklarowała stosowanie diety bezglutenowej, a wyniki badania wskazują jednoznacznie na częstsze stosowanie diety
bezglutenowej przez osoby z wykształceniem wyższym.
Potwierdzeniem tego są badania przeprowadzone przez
Kozirok i wsp. [13] wskazujące na większą znajomość i zainteresowanie produktami prozdrowotnymi przez te osoby.
Podobnie zauważa Niewczas [14] – wśród osób ankietowanych największą uwagę na skład produktu zwracały osoby
z wykształceniem wyższym (50,1%). Większość respondentów (prawie 90%) stosuje leczenie farmakologiczne
z wykorzystaniem lewotyroksyny. Tylko 46% stosujących
jednocześnie leczenie farmakologiczne czy dietę bezglutePolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

nową zauważyło ustąpienie dolegliwości towarzyszących
chorobie Hashimoto, jako efekt połączenia tych terapii.
Natomiast ponad 77% osób niestosujących farmakoterapii, a stosujących dietę bezglutenową zadeklarowało ustąpienie objawów, co sugeruje, iż dieta bezglutenowa przynosi korzystne efekty w aspekcie ustępowania objawów
choroby Hashimoto. Potwierdzeniem tych wyników może
być istniejąca zależność między chorobami autoimmunologicznymi (m.in. choroba Hashimoto) a glutenem [15–17].
Również Zakrzewska i wsp. opisują, iż dieta bezglutenowa
może wygasić proces zapalny toczący się w organizmie
na skutek choroby, przy jednoczesnym zmniejszeniu dolegliwości towarzyszących chorobie Hashimoto [8]. Ponad

Tabela 1. Stosowane leczenia farmakologicznego a częstotliwość ustępowania objawów choroby HT po zastosowaniu diety bezglutenowej

Stosowanie leczenie
farmakologicznego
Tak
Nie

Ustępowanie objawów choroby HT po zastosowaniu diety bezglutenowej
Liczba badanych
Tak
Nie
Ciężko stwierdzić
109
46,79%
11,93%
41,28%
18
77,78%
22,22%
0%

Tabela 2. Stosowanie leczenia farmakologicznego a spadek poziomu hormonu TSH po zastosowaniu diety bezglutenowej

Stosowanie leczenie
farmakologicznego
Tak
Nie

Spadek poziomu hormonu TSH po zastosowaniu diety bezglutenowej
Liczba badanych
Tak
Nie
Ciężko stwierdzić
110
24,55%
22,73%
52,73%
18
55,56%
33,33%
11,11%

Tabela 3. Czas stosowania diety bezglutenowej a ustępowanie objawów choroby HT

Czas stosowania diety
bezglutenowej
< 6 miesięcy
Od 6 miesięcy do 2 lat
> 2 lat

Liczba badanych
48
61
18

Ustępowanie objawów choroby HT
Tak
Nie
33,33%
18,75%
62,30%
6,56%
55,56%
22,22%

połowa ankietowanych (ok. 56%), która stosuje dietę
bezglutenową, bez leczenia farmakologicznego, odnotowała spadek poziomu hormonu TSH. Ponad 62% respondentów stosujących dietę bezglutenową od 6 miesięcy do
2 lat zauważyło ustąpienie objawów choroby Hashimoto.
Potwierdzają to dane w literaturze, które przedstawiają
korzystne zmiany po około 8–12 miesiącach stosowania
diety bezglutenowej w leczeniu innych chorób o podłożu
autoimmunologicznym [18, 19]. Przeprowadzone w pracy
badania wykazały znaczący wpływ farmakoterapii oraz
diety bezglutenowej na poziom hormonu TSH wśród pacjentów chorujących na chorobę Hashimoto. Średni poziom hormonu TSH po farmakoterapii zmniejszył się z 17,12
mj.m/l do 2,44 mj.m/l, natomiast po włączeniu diety bezglutenowej z 5,76 mj.m/l do 2,2 mj.m/l. Oznacza to, że zarówno leczenie farmakologiczne, jak i dieta bezglutenowa
wpływają korzystnie na parametry diagnostyczne choroby
Hashimoto. Potwierdzeniem wyników dotyczących leczenia farmakologicznego są badania Korzeniowskiej i wsp.,
które dowodzą skuteczności leczenia lewotyroksyną – odnotowano spadek poziomu hormonu TSH z wartości 3,99
mj.m/l do 3,12 mj.m/l po rocznej terapii [20].
Podsumowując: większość osób cierpiących na chorobę Hashimoto stosowała dietę bezglutenową i zauważała jej korzystne efekty w aspekcie ustępowania objawów
choroby. Efekt ten jest uzależniony od czasu stosowania
diety. Dieta bezglutenowa stosowana przez osoby chorujące na chorobę Hashimoto istotnie wpływa na poziom

Ciężko stwierdzić
47,92%
31,15%
22,22%

hormonu TSH, powodując jego obniżenie do wartości prawidłowych.
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Streszczenie
Wstęp. Mezoterapia mikroigłowa, nazywana również mikronakłuwaniem, jest jedną z najskuteczniejszych technik stosowanych w salonach kosmetycznych i gabinetach medycyny estetycznej, która polega na kontrolowanym uszkodzeniu skóry poprzez jej intensywne nakłuwanie za pomocą
cienkich igieł. W efekcie nakłuć dochodzi do uaktywnienia procesu syntezy nowego kolagenu. Dodatkowo zwiększa się absorpcja wprowadzanych
składników aktywnych.
Cel. Celem pracy była ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa zabiegów mezoterapii mikroigłowej wykonywanych w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych na terenie Wielkopolski. Analizie poddano także poziom satysfakcji oraz preferencji klientów w zakresie usług oferowanych przez profesjonalne
salony kosmetyczne.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Kwestionariusz zawierał 21 pytań.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zabieg odmładzania skóry z wykorzystaniem mezoterapii mikroigłowej jest wysoce
skuteczny. Najczęściej z zabiegu korzystają kobiety w wieku 35–44 lat, z wykształceniem wyższym lub policealnym, mieszkające w mieście. Już po pierwszym zabiegu widoczne są efekty (skóra zregenerowana, odświeżona, gładka; wzrost nawilżenia skóry; rozjaśnienie skóry). Po serii kilku zabiegów poprawie ulegają owal twarzy, jędrność, elastyczność i napięcie skóry oraz następuje redukcja drobnych i spłycenie głębokich zmarszczek. Efekty są długotrwałe i utrzymują się nawet do 8 miesięcy.
Wnioski. Mezoterapia mikroigłowa jest bezpieczną metodą odmładzania skóry, gwarantującą szybki powrót do aktywności zawodowej. Ze względu na wysoką skuteczność metoda cieszy się dużą popularnością wśród klientów profesjonalnych salonów kosmetycznych oraz gabinetów medycyny estetycznej.
Słowa kluczowe: mezoterapia, skóra, kosmetologia, medycyna estetyczna.
Abstract
Introduction. One of the most effective treatments used in beauty salons and aesthetic medicine clinics is microneedle mesotherapy, also called microneedling. It uses a technique of intensive skin microperforation by thin needles and causes controlled destruction of skin tissue. As a result, it activates natural collagen production and helps to increase the penetration of active ingredients into the skin.
Aim. The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of micro-needle mesotherapy treatments performed in professional beauty salons in Wielkopolska. We also analyzed the level of satisfaction and customer preferences in the range of services offered by the professional beauty salons.
Material and methods. We have used our own questionnaire which include 21 questions.
Results. Based on the studies it can be concluded that skin rejuvenation treatment using microneedle mesotherapy is highly effective. Mostly, the treatments are used by women aged 35–44 with university or post-secondary education, living in the cities. Effects are visible right after first procedure. The
skin is regenerated, refreshed, radiant and smooth. Hydration level is raised. After the series of few treatments firmness, flexibility and skin tension improved. Reduction of fine and deep wrinkles is also observed. Skin sagging is diminished, shape of the face improved. The effects of microneedle mesotherapy are long-lasting and persist up to 8 months.
Conclusion. Microneedle mesotherapy is a safe method of skin rejuvenation. It provides a quick return to professional activity. Because of the effectiveness of this treatment, it is very popular among the professional beauty salons clients and aesthetic medicine patients.
Keywords: mesotherapy, skin, cosmetology, aesthetic medicine.

Wstęp

Mezoterapia igłowa to śródskórne lub podskórne wstrzyknięcie leków i innych składników aktywnych w głąb skóry
za pomocą strzykawki lub specjalnego pistoletu [1]. Wskazaniem do mezoterapii igłowej są: odmłodzenie skóry, cellulit, rozstępy, łysienie, przebarwienia [1, 2].

Metoda mezoterapii mikroigłowej polega na kontrolowanym uszkadzaniu skóry przez nakłuwanie jej za pomocą bardzo cienkich igieł. W wyniku mikronakłuć w skórze
powstają nowe włókna kolagenowe, dlatego mezoterapia
mikroigłowa jest nazywana terapią indukującą tworzenie
się kolagenu [3]. Podczas zabiegu mezoterapii mikroigłoMezoterapia mikroigłowa – ocena skuteczności
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wej skóra twarzy, szyi, dekoltu jest poddana intensywnym
i gęstym nakłuciom powodującym odbudowę skóry. Mikronakłuwanie poprawia elastyczność i napięcie skóry,
usuwa drobne zmarszczki, jest skuteczne w usunięciu blizn
potrądzikowych, rozstępów oraz w redukcji cellulitu [3].
W czasie trwania zabiegu tworzą się mikrourazy i mikrokrwawienia w okolicy poddanej zabiegowi. Płytki krwi,
które znajdują się w krwi, uwalniają tzw. czynnik wzrostu,
za sprawą którego dzielenie oraz rozwój komórek skóry
są przyspieszone. Stymuluje on również zawarte w skórze
fibroblasty i komórki macierzyste. W związku z aktywacją
fibroblastów pobudzeniu ulega także proces tworzenia
kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego [3].
Z uszkodzonych naczyń krwionośnych wraz z płytkami krwi wydostają się białe krwinki, których zadaniem jest
usunięcie uszkodzonych części tkanek. Przebudowa i regeneracja skóry oraz tworzenie nowych włókien kolagenowych trwają kilka tygodni od wykonania zabiegu [3].
Mikronakłuwania wykonuje się za pomocą mezorollerów (derma rollerów), specjalnych pieczątek z igiełkami oraz
Dermapenu. Derma roller składa się z obrotowego wałka
oraz rączki. Na wałku zamieszczone są cienkie igiełki w ilości
nawet do ponad tysiąca. Igły tego urządzenia mają długość
od 0,2 do 4 mm, których nie można regulować, w związku
z czym istnieją ograniczenia w korzystaniu z nich [3].
Pieczątki z kolei zawierają kilkadziesiąt igieł, które znajdują się na płaskiej powierzchni. Są one wykorzystywane
w celu usunięcia blizn oraz w terapii skóry owłosionej głowy. Stała długość igiełek tak jak w przypadku derma rollerów jest wadą tego urządzenia [3]. Dermapen ma kształt
grubego pióra. Posiada on jednorazową, wymienną końcówkę, która składa się z 12 igiełek o średnicy 0,02 mm.
Głębokość nakłuć jest regulowana w zakresie od 0,25 do
2,5 mm. W literaturze wyróżnia się w zależności od długości igieł (i w związku z tym głębokości uszkodzenia skóry)
trzy typy mikronakłuwania skóry: kosmetyczne, medyczne
oraz chirurgiczne [3, 4]. W mikronakłuwaniu kosmetycznym wykorzystuje się rollery o długości igiełek od 0,2 do
0,3 mm. Nie dochodzi do przezskórnej indukcji tworzenia
nowych włókien kolagenowych, ponieważ igły są za krótkie i nie mają możliwości pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu w skórze właściwej [4]. Dermarollery te są
wykorzystywane głównie w celu zwiększenia przenikania
substancji aktywnych z kosmetyków nanoszonych przed
wykonaniem zabiegu w głąb skóry.
Mikronakłuwanie medyczne wykorzystuje rollery
o długości igiełek od 0,3 mm do 2 mm. Przy tej długości
igieł skóra jest uszkadzana do głębokości odpowiedniej do
stymulowania procesów regeneracji. Rollery medyczne są
odpowiedzialne za indukcję tworzenia nowych włókien
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

kolagenowych [4]. Mikronakłuwanie medyczne jest bolesne i wymaga znieczulenia skóry. Wykonywane jest w gabinetach medycyny estetycznej.
Mikronakłuwanie chirurgiczne wykorzystuje rollery
o długości igieł od 3 mm do 4 mm. Jest to zabieg wysokiej
skuteczności, ponieważ igiełki wnikają nawet do tkanki podskórnej. Efektem działania rollerów chirurgicznych jest remodeling skóry na całej jej grubości. Są one wykorzystywane
w redukcji dużych blizn i rozstępów. Zabieg mikronakłuwania chirurgicznego przeprowadzany jest w sali operacyjnej
oraz pod znieczuleniem miejscowym lub ogólnym [3, 4].
Mikronakłuwanie można podzielić również na płytkie
i głębokie:
– płytkie, które ułatwia przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry,
– głębokie, które doprowadza do przebudowy skóry
oraz zwiększenia ilość kolagenu, dzięki czemu naskórek staje się grubszy [5].
Koktajle lub ampułki stosowane w mezoterapii zawierają substancje aktywne takie jak kwas hialuronowy, krzem,
wyciąg z wąkroty azjatyckiej, witamina A oraz C [6].
Kwas hialuronowy wraz z kolagenem i elastyną tworzy
rusztowanie skóry. Ma również zdolność wiązania wody,
dzięki czemu nawilża skórę [6]. Z kolei krzem stymuluje
proliferację fibroblastów, a także wpływa na regenerację
włókien kolagenowych i elastyny [7]. Ziele wąkroty bogate
jest w triterpenowe saponiny, prowitaminę A oraz witaminy E, K, C, jak również flawonoidy. Wyciąg pozyskiwany
z tej rośliny pobudza wzrost fibroblastów oraz stymuluje
syntezę kolagenu [27]. Witamina C (kwas askorbinowy)
nazywana jest witaminą młodości, ponieważ pobudza
syntezę kolagenu, co istotnie wpływa na poprawę elastyczności i napięcia skóry oraz zapobiega tworzeniu się
zmarszczek. Jest również silnym antyoksydantem i powoduje szybsze gojenie się ran [7]. Z kolei witamina A jest
substancją obecną w kosmetykach przeznaczonych dla
cery dojrzałej stosowanych w celu poprawy elastyczności,
objętości i nawilżenia skóry [9].
Podstawowym celem pracy była ocena skuteczności
oraz bezpieczeństwa zabiegów mezoterapii mikroigłowej
wykonywanych w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych na terenie Wielkopolski. Analizie poddano także poziom satysfakcji oraz preferencji klientów w zakresie usług
oferowanych przez profesjonalne salony kosmetyczne.

Materiał i metody

Narzędzie badawcze i charakterystyka grupy
badanej
W toku prowadzonych badań wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Anonimowa ankieta

skierowana była do klientów gabinetów kosmetologicznych korzystających z zabiegów odmładzających (w tym
także mezoterapii mikroigłowej). Badanie wykonano
w horyzoncie czasowym 4 miesięcy – od grudnia 2015
roku do marca 2016 roku na terenie Wielkopolski.
Grupę badaną stanowiły kobiety (oraz mężczyźni)
w wieku powyżej 25. roku życia, u których wykonano co
najmniej jeden zabieg mikronakłuwania w okolicy twarzy.
Kwestionariusz ankiety zawierał 21 pytań: 16 pytań
stanowiły pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru,
6 pytań dotyczyło profilu demograficznego. Ankieta
była całkowicie anonimowa. Udział w badaniu był dobrowolny.
Badania zostały wykonane za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (zgoda z dnia 3 grudnia 2015 r.).
Analiza statystyczna
Analiza statystyczna została wykonana na podstawie danych pochodzących ze skali nominalnej. Porównania statystycznego wybranych cech dokonano za pomocą testu
niezależności Chi2. Analiza statystyczna została wykonana
za pomocą programu Statistica 10.0 PL (StatSoft). Testy
były analizowane na poziomie istotności α = 0,05.

Wyniki

Charakterystyka grupy badanej
W badaniu wzięło udział 45 osób, u których wykonano
zabieg odmładzający z wykorzystaniem mezoterapii mikroigłowej. Wśród ankietowanych kobiety stanowiły 95%
(n = 43), natomiast mężczyźni zaledwie 5% (n = 2) (Rycina 1).
Największy odsetek respondentów stanowiły osoby
w przedziale wiekowym 35–44 lat (33%, n = 15), nieco
mniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 45–54 lat
(25%, n = 11) oraz 25–34 lat (22%, n = 10). Najmniej liczna grupę stanowiły osoby w wieku 55–64 lat (20%, n =
9) (Rycina 2).
Klientami korzystającymi z zabiegu mezoterapii mikroigłowej były głównie osoby, które posiadały wykształcenie
wyższe lub policealne (stanowiły 76% badanych (n = 34)).
Pozostałą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim (22% (n = 10)) i zawodowym (2% (n = 1)) (Rycina 3).
Ocena skuteczności zabiegów mezoterapii
mikroigłowej
Do czasu przeprowadzenia ankiety 78% respondentów
poddało się 2–6 zabiegom mezoterapii mikroigłowej,
natomiast w przypadku 22% ankietowanych zabieg tego
typu był wykonany więcej niż 6 razy (Rycina 4).

Głównym celem zabiegu mezoterapii mikroigłowej
było odmłodzenie skóry. Już po pierwszym wykonanym
zabiegu respondenci mogli zauważyć zmiany. Wśród
ankietowanych najczęściej zauważalnymi efektami były:
skóra zregenerowana, odświeżona, gładka (co stanowiło 66% odpowiedzi), rozjaśnienie twarzy (56%), a także wzrost nawilżenia skóry (53%). Nieco mniej osób po
pierwszym zabiegu zauważało poprawę jędrności skóry
(44%), redukcję/usunięcie drobnych zmarszczek (38%)
i poprawę elastyczności skóry (22%). 9% badanych stwierdziło wystąpienie poprawy napięcia skóry, natomiast 4%
wskazało poprawę owalu twarzy. Wśród respondentów
2% stwierdziło fakt spłycenia zmarszczek głębokich już
po pierwszym zabiegu mezoterapii mikroigłowej. Należy zaznaczyć, iż żadna z badanych osób nie stwierdziła,
że efekty były mało widoczne lub nie wystąpiły wcale.
4% ankietowanych dodatkowo zauważyło wyrównanie
kolorytu skóry i drobne spłycenie blizn potrądzikowych
(Rycina 5).
Z kolei po kilku zabiegach mezoterapii mikroigłowej
respondenci zauważali przede wszystkim poprawę owalu
twarzy (64%), poprawę jędrności skóry (60%) oraz redukcję/usunięcie drobnych zmarszczek (58%). Poprawę
elastyczności i napięcia skóry zauważyło 49% badanych.
Spośród ankietowanych 22% stwierdziło fakt spłycenia
głębokich zmarszczek. Respondenci nie stwierdzili braku
lub mało widocznych efektów. U 2% badanych dodatkowo nastąpiło znaczne spłycenie blizn potrądzikowych
(Rycina 6).
Analizując wyniki, należy również zwrócić uwagę na
długość utrzymywania się rezultatów po zabiegu, co przedstawiono na rycinie 7. Tylko u 7% ankietowanych efekty
zabiegu mezoterapii mikroigłowej były widoczne przez
okres od tygodnia do miesiąca. Największą grupę stanowili natomiast ankietowani, u których efekty utrzymywały
się od 1 do 4 miesięcy (58%). U 31% respondentów efekty były widoczne do 8 miesięcy, natomiast w przypadku
4% stwierdzano obecność poprawy stanu skóry na okres
dłuższy niż 8 miesięcy.
Po zabiegu mezoterapii mikroigłowej istnieje możliwość wystąpienia efektów ubocznych. Wśród respondentów najczęściej zgłaszanym działaniami niepożądanymi
były rumień i/lub obrzęk (47%) oraz ból (27%). 9% ankietowanych stwierdzało ponadto zasinienie i/lub krwiaki,
natomiast 4% zauważyło zaczerwienienie, przesuszenie
i zwiększoną wrażliwość skóry oraz stan podgorączkowy.
U 29% ankietowanych efekty niepożądane nie wystąpiły.
Spośród respondentów aż 96% było usatysfakcjonowanych z uzyskanych efektów mezoterapii mikroigłowej,
natomiast 4% badanych, mimo widocznych efektów,
Mezoterapia mikroigłowa – ocena skuteczności
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wskazywało, że zabiegi nie spełniły ich oczekiwań (Rycina 9).

Dyskusja

Zabieg mezoterapii mikroigłowej należy zaliczyć do ekskluzywnych zabiegów z zakresu kosmetologii oraz medycyny
estetycznej. Obecnie jest on jedną z najskuteczniejszych
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wykształcenie
wykształcenie

metod odmładzania skóry. Mezoterapia mikroigłowa cieszy się dużą popularnością wśród klientów ze względu na
bezpieczeństwo jej stosowania, a także gwarancję szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.
Przeprowadzone badanie pozwoliło na ocenę skuteczności zabiegów mezoterapii mikroigłowej, jak również
stopnia satysfakcji klienta po przeprowadzonym zabiegu.
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Rycina 6. Efekty po więcej niż jednym zabiegu mezoterapii mikroigłowej
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czyźni (5%) (Rycina 1). Nieco więcej pacjentów płci męochrona skóry odpowiednimi filtrami SPF oraz aplikowaskiej poddających się zabiegowi
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co przypuszczalnie związane jest z posiadaniem większej
wiedzy na temat starzenia skóry, jak również informacji
na temat nowości z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.
W celu zwiększenia skuteczności mezoterapii mikroigłowej, a także satysfakcji z efektów uzyskanych po wykonanym zabiegu należy pamiętać o systematyczności
oraz odpowiedniej ilości przeprowadzonych zabiegów.
Najlepsze rezultaty daje cykl 4–6 zabiegów wykonywanych co 2–4 tygodnie [3]. U badanych najczęściej wykonane zostało dotychczas od 2 do 6 (78%) lub ich większa
ilość (22%) (Rycina 4).
O wysokiej skuteczności zabiegu mezoterapii mikroigłowej świadczy fakt, iż zauważalna i odczuwalna
poprawa wyglądu skóry u respondentów następuje bardzo szybko. Już po pierwszym zabiegu 66% klientów
stwierdziło, że ich skóra była zregenerowana, odświeżona
i gładka, u 56% nastąpiło rozjaśnienie twarzy. 53% respondentów wskazywało również na wzrost poziomu
nawilżenia skóry (Rycina 5). Uzyskane wyniki potwierdza
kosmetolog Anna Marcjasz [12], wskazując, iż najczęstszymi rezultatami mezoterapii mikroigłowej są: spłycenie
zmarszczek i bruzd, poprawa jędrności i elastyczności skóry, a także rozjaśnienie skóry oraz spłycenie blizn [12]. Za
te efekty odpowiedzialne są przede wszystkim substancje
aktywne zawarte w koktajlach do mezoterapii, głównie
kwas hialuronowy. Składnik ten wykazuje umiejętność
wiązania wody w naskórku, dzięki czemu skóra staje
się lepiej nawilżona. Kwas hialuronowy z kolei sprawia,

że skóra jest jędrna i gładka [13]. Po serii kilku zabiegów
u 64% ankietowanych stwierdzono poprawę owalu twarzy, poprawę jędrności (60%) oraz redukcję/usunięcie
drobnych zmarszczek (58%) (Rycina 6). Dodatkowo 2%
ankietowanych zauważyło znaczne spłycenie blizn potrądzikowych (Rycina 6), co potwierdza fakt, że mezoterpia
mikroigłowa nie jest wykorzystywana jedynie w zabiegach odmładzających skórę, ale również może być skuteczna w redukcji blizn oraz rozstępów. Jest to związane
z mechanizmem działania mikronakłuć, które uszkadzając
skórę, wywołują stan zapalny oraz pobudzają komórki do
namnażania, uaktywniając tym samym proces tworzenia
nowych włókien kolagenowych i elastyny, dzięki czemu
skóra ulega odbudowie, staje się pogrubiona, napięta oraz
zwiększa się jej gęstość [14].
Klient, mówiąc o satysfakcji z zabiegu, ma na myśli
efekty, jak również czas ich utrzymywania się. Spośród
respondentów 58% stwierdziło, że efekty były widoczne
do 4 miesięcy po zabiegu, natomiast 31%, że nawet do
8 miesięcy (Rycina 7). Efekty są widoczne i odczuwalne
u pacjentów tak długo ze względu na długi okres gojenia
i przebudowy skóry po wykonanym zabiegu mezoterapii
mikroigłowej. Horst Liebl oraz Luther C. Kloth na łamach
„Journal of the American College of Clinical Wound Specialists” wyróżnili trzy fazy gojenia skóry, do których należą:
stan zapalny utrzymujący się do 48 godzin, faza proliferacji (namnażanie się nowych komórek, które rozpoczyna
się zaraz po wykonanym zabiegu mikronakłuwania – najlepsze rezultaty są widoczne po 2 miesiącach) oraz faza
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przebudowy dająca widoczne efekty w ciągu 3–4 tygodni
[15]. Natomiast tworzenie nowego kolagenu, jak również
zamiana kolagenu III w kolagen typu I (bardziej elastyczny)
jest procesem długotrwałym [15].
Zabieg mezoterapii mikroigłowej jest wysoce bezpieczny, ponieważ nie doprowadza do termicznego lub chemicznego uszkodzenia bariery naskórkowej. W wyniku nakłuwania naskórek w dużej mierze pozostaje nieuszkodzony
[4]. Jednak po zabiegu mogą wystąpić efekty uboczne
utrzymujące się od 1 do 3 dni [4]. Do najczęstszych działań
niepożądanych należy zaliczyć: obrzęk, rumień i zasinienie
skóry [2]. Znaczna część respondentów w przeprowadzonym badaniu stwierdziła wystąpienie rumienia i/lub
obrzęku (47%), bólu (27%) oraz zasinienia i/lub krwiaków
(9%) (Rycina 8). Wśród badanych aż 29% nie zauważyło
jednak żadnych negatywnych efektów. Zaraz po zabiegu
widoczne są w miejscu nakłuwania ślady w postaci krwawienia. Do kilkunastu godzin na skórze mogą utrzymywać
się także delikatne zasinienie, rumień oraz strupki, które
po okresie 2–3 dni odpadają [16]. W przeprowadzonym
badaniu 96% respondentów wskazywało ponadto na
wysoki stopień zadowolenia z efektów uzyskanych po
zabiegach mezoterapii mikroigłowej (Rycina 9). Wyniki
te potwierdzają badania Emersona de Andrade Lima [10],
który sprawdzał wykorzystanie mikronakłuć w redukcji
melasmy. Niewątpliwie można zatem stwierdzić, że zabieg
mezoterapii mikroigłowej jest skuteczny.
Podsumowując: dzięki mezoterapii mikroigłowej można uzyskać zadawalające efekty odmłodzenia skóry. Zabieg ten gwarantuje redukcję zmarszczek, jak i poprawę
owalu twarzy oraz jędrności i elastyczności skóry. Niewątpliwie dzięki zabiegowi mikronakłuwania można cieszyć
się zdrowym i pięknym wyglądem.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonego badania można sformułować następujące wnioski:
1) mezoterapia mikroigłowa jest jedną z najskuteczniejszych metod odmładzania skóry wykorzystywaną w profesjonalnych salonach kosmetycznych oraz
w gabinetach medycyny estetycznej;
2) główną grupę klientów korzystających z zabiegu mezoterapii mikroigłowej stanowią kobiety w przedziale
wiekowym 35–44 lat, posiadające wykształcenie wyższe lub policealne, zamieszkałe w mieście;
3) do efektów mezoterapii mikroigłowej zalicza się: wzrost
nawilżenia skóry, poprawę jędrności, elastyczności
i napięcia skóry oraz owalu twarzy, redukcję drobnych
i spłycenie głębokich zmarszczek, a także rozjaśnienie
skóry. Po przeprowadzonym zabiegu mikronakłuwania
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skóra jest zregenerowana, odświeżona i gładka. Mezoterapia mikroigłowa jest technologią wykorzystywaną
również w leczeniu blizn i rozstępów;
4) po zabiegu mezoterapii mikroigłowej istnieje możliwość wystąpienia rumienia, obrzęku i zasinienia skóry.
Działania niepożądane mogą utrzymywać się maksymalnie do kilku dni po zabiegu;
5) zdecydowana większość klientów jest usatysfakcjonowana z uzyskanych efektów kosmetycznych po przeprowadzonych zabiegach mezoterapii mikroigłowej.
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Wstęp. Wdrożenie opieki farmaceutycznej (OF) do apteki ogólnodostępnej może zminimalizować ryzyko konsekwencji nieodpowiedniej farmakoterapii.
Jednak aby ta nowa usługa spełniała swoje zadanie, należy opracować arkusz dokumentacji, który pozwoli na możliwie szczegółowe zebranie informacji
od pacjenta, aby ocenić czynniki warunkujące właściwą skuteczność zleconej farmakoterapii.
Cel. Celem badań było zweryfikowanie w praktyce wzoru opracowanego formularza dokumentacji, który umożliwi zebranie istotnych dla OF danych.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku w Jarocinie wśród 54 pacjentów (41,0% mężczyzn i 59,0% kobiet) w wieku powyżej 65 lat, którzy korzystali z porady lekarza rodzinnego i co najmniej dwóch innych specjalistów. Podczas wywiadu
przeprowadzanego z pacjentem w aptece ogólnodostępnej farmaceuta wypełniał opracowane formularze dokumentacji OF.
Wyniki. Przeprowadzone wywiady oraz dokonana analiza danych pacjentów wykazały, że OF powinno zostać objętych 6 chorych. Osoby te w odniesieniu
do pozostałych 48 badanych, którym została udzielona porada farmaceutyczna: stosowały co najmniej 10 różnych leków (p = 0,0026) oraz samodzielnie
przerywały farmakoterapię bez konsultacji z lekarzem (p = 0,0201). W tej grupie pacjenci znacznie częściej nie stosowali się także do zaleceń lekarza (p =
0,0351). Zebrane dane oraz planowane badania mają w perspektywie także ocenę efektywności świadczenia OF w aspekcie farmakoekonomicznym.
Wnioski. Przeprowadzone badanie dostarcza nowych informacji w zakresie celowości wdrażania OF w Polsce. Zastosowany w pracy system dokumentacji
może przyczynić się do profesjonalnej oceny farmakoterapii pacjenta celem uniknięcia problemów lekowych i podniesienia jakości życia pacjenta. Analiza wyników pracy powinna świadczyć o celowości wdrożenia OF do aptek ogólnodostępnych, aby racjonalnie określić koszty refundacji leków, często niewłaściwie stosowanych.
Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, dokumentacja, porady farmaceutyczne.
Abstract
Introduction. Implementation of pharmaceutical care (PC) in a community pharmacy can minimize the risk of consequences of inappropriate pharmacotherapy. However, for this new service, a suitable documentation should be developed which will gather a detailed information from patient in order to
assess the factors determining the effectiveness of pharmacotherapy.
Aim. Verification of documentation that will allow to collect relevant data for PC.
Matherial and methods. The study was conducted between January 2014 and June 2015 in Jarocin within 54 patients (41.0 % men and 59.0 % women) at age over 65 years who were counselled by family doctor and at least two other professionals. The pharmacist completed PC documentation during patient’s interview in community pharmacy.
Results. The study confirmed that 6 patients should be included in PC proces. These individuals with regard to the remaining 48 patients only with pharmacist counseling: applied at least 10 different drugs (p = 0.002) and interrupted drug therapy without physician counsultation (p = 0.0201). In this group
patients much more often didn’t abide by the doctor’s recommendations (p = 0.0351). The collected data and future studies may asses PC efficiency in
terms of pharmacoeconomic analysis.
Conclusions. This study provides new data about PC implementation in Poland. The system of documentation can contribute to professional judgment
of patient pharmacotherapy to avoid drug problems and improve the quality of life. Analysis of results should indicate the advisability of PC implementation in community pharmacies to determine the cost of drug reimbursement which are very often improperly used.
Keywords: pharmaceutical care, documentation, counseling.
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Wstęp

Pacjenci, szczególnie w wieku podeszłym, wielokrotnie korzystają z opieki kilku lekarzy różnych specjalności, co sprawia, że schemat ordynowanej farmakoterapii bywa bardzo
skomplikowany. Efekt działania wielu leków bardzo często
pokrywa się, co zwiększa ryzyko występowania problemów lekowych. Udowodniono, że pojawia się problem
rezygnacji z przyjmowania zaleconych leków bądź samowolna decyzja pacjenta o zaprzestaniu kontynuowania leczenia zalecanego przez lekarza. Postępowanie niezgodne
ze wskazaniami jest nazywane non-adherence. Prawie
25% pacjentów – jak wskazują badania Derkacza i wsp.
z 2014 roku – z własnej inicjatywy, bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, ogranicza liczbę stosowanych leków
[1]. Błędne podejście pacjenta do przestrzegania wytycznych specjalisty można zdefiniować kilkoma określeniami.
Compliance ocenia odsetek przyjmowanych prawidłowo
dawek leku, persistence – czas terapii, w którym lek jest
stosowany systematycznie, czyli charakteryzuje wytrwałość w realizacji schematu dawkowania, określającą przedział czasu, w którym pacjent stosuje przepisaną terapię;
concordance wskazuje na współodpowiedzialność oraz
współpracę lekarza i pacjenta w wyborze terapii. Pojęciem, które całościowo obejmuje te zjawiska, jest adherence [2, 3].
Celem oceny przestrzegania zasad prawidłowego
przyjmowania ordynowanych leków pacjent powinien być
włączony w proces opieki farmaceutycznej (OF) realizowany w aptece ogólnodostępnej. Dobrze prowadzona OF
powinna stanowić nieodłączny element opieki zdrowotnej,
w którym wymagane jest zastosowanie odpowiedniego
wzoru dokumentacji umożliwiającego właściwe przeprowadzanie tego procesu [2–5].
Założeniem pracy było przygotowanie projektu formularza do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz
jego weryfikacja w grupie pacjentów w podeszłym wieku,
którzy są leczeni przez lekarza rodzinnego i co najmniej
dwóch lekarzy specjalistów. W pracy podjęto również
próbę potwierdzenia zasadności wdrożenia OF oraz ocenę
skali zapotrzebowania na tę formę specjalistycznej usługi
prowadzonej w aptece ogólnodostępnej.

Materiały i metody

Badania przeprowadzono w Jarocinie (Polska) między
styczniem 2014 roku a czerwcem 2015 roku u 54 pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia (59,0% kobiet, 41,0%
mężczyzn) leczonych przez dwóch lub więcej specjalistów.
Badanych ujęto w trzech grupach wiekowych: 48,2% było
w grupie wiekowej 65–74 lat, 44,4% w grupie wiekowej 75–
84 lat. Pozostali mieli powyżej 85 lat. Wśród respondentów

60,0% wskazało wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Pozostali deklarowali wykształcenie średnie lub wyższe.
Dane zebrane od pacjenta na podstawie opracowanego formularza analizowano pod względem stosowania
prawidłowego schematu ordynowanej farmakoterapii,
możliwych interakcji występujących pomiędzy przepisanymi lekami i suplementami diety. Analiza merytoryczna
problemów lekowych pozwoliła na wybranie pacjentów,
u których powinna być wskazana realizacja OF. Porady farmaceutyczne (PF) zostały udzielone każdemu z badanych
pacjentów.
Wszystkie zebrane dane zostały wprowadzone do programu Excel z pakietu Microsoft Office 2007. Porównania
częstości występowania czynników ryzyka farmakoterapii
pomiędzy grupą pacjentów ze wskazaniem do OF a pozostałymi pacjentami dokonano na podstawie testu wskaźnika struktury. Analizę statystyczną wykonano za pomocą
pakietu statystycznego Statistica 10.0 (StatSoft). Wszystkie testy były analizowane przy wartości p < 0,05.
Badanie przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wyniki

Badania wykazały, że spośród badanych pacjentów 42,6%
stosowało 10 lub więcej leków, a kolejne 24,1% przyjmowało 8 lub 9 różnych preparatów w ciągłej terapii (Rycina 1,
n = 54). Wśród badanych 20,4% respondentów stosowało leki nieregularnie, a 7,4% przyjmowało zbyt niską dawkę leku (Rycina 2, n = 54). Wykazano również, że pacjenci, którzy przyjmowali 10 lub więcej leków (p = 0,0026),
częściej przerywali kurację bez konsultacji z lekarzem
(p = 0,0201) i nie stosowali się do zaleconej farmakoterapii
(p = 0,0351). Wnikliwa analiza danych pozwoliła na wskazanie 6 pacjentów wymagających wdrożenia OF (Tabela 1).
W przypadku pozostałych 48 pacjentów można przyjąć
założenie, że wystarczy prowadzić jedynie PF.
Pozostałe wykonane analizy względem płci i wykształcenia nie wykazały istotności statystycznej.

Dyskusja i wnioski

Pacjenci w wieku podeszłym, którzy leczą jednocześnie
kilka współistniejących chorób przewlekłych u kilku lekarzy różnych specjalności, bardzo często nie informują
o tym lekarza rodzinnego. Prowadzi to do wielu problemów w kontroli przebiegu zlecanej farmakoterapii. U tych
pacjentów PF, która jest powszechnie praktykowana
w polskich aptekach otwartych, nie przynosi oczekiwanego skutku. W takich przypadkach koniecznym jest wdrożenie OF, jak to jest praktykowane w wielu krajach [6–8].

Ocena wdrażania opieki farmaceutycznej jako profesjonalnej i udokumentowanej usługi wpływającej na…

387

1,80% 7,40%

1,80% 7,40%
24,10%

42,60%

42,60%

od 1 do 3

od 4 do 5

24,10%

24,10%

od 6 24,10%
do 7
od 8 do 9

powyżej 10

Ryc.1. Liczba leków przyjmowanych przez pacjentów, n=54
od 1 do 3

od 4 do 5

od 6 do 7

od 8 do 9

powyżej 10

Rycina 1. Liczba leków przyjmowanych przez pacjentów
Ryc.1.
Liczba leków przyjmowanych przez pacjentów, n=54

1,80%

1,80%
20,40%

388

7,40%

7,40%

20,40%

70,40%

70,40%
Regularna terapia

Nieregularna terapia

Dawka leku za wysoka

Dawka leku za niska

Rycina 2. Stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich w zakresie przyjmowania leków
Regularna terapia

Nieregularna terapia

Dawka leku za wysoka

Dawka leku za niska

ne przez wielu badaczy [6, 13–15]. Autorzy wskazują, że
Badania pokazały, że wśród badanych pacjentów dwie
częściej sytuacje te dotyczą populacji starszych kobiet niż
trzecie zażywało 8 lub więcej preparatów. Istotnym promężczyzn
[16]. Należałoby
ograniczyćleków,
liczbę preparatów
Ryc.2.
się pacjentów
do zaleceńleki
lekarskich
w zakresie
przyjmowania
n=54
blemem Stosowanie
jest fakt, że 20,4%
badanych przyjmowało
przyjmowanych przez pacjentów geriatrycznych, u których
nieregularnie, a 7,4% stosowało dawki niższe od zalecawielolekowa farmakoterapia jest trudna do kontrolowania.
nych. Badania wykonane we Francji wskazują, że 77,0%
Zmniejsza to dodatkowo ryzyko interakcji lekowych oraz
starszych chorych nadużywa stosowanie leków [9]. BazarRyc.2.
Stosowanie
się
pacjentów
do
zaleceń
lekarskich
w niepożądanych
zakresie przyjmowania
leków,
n=54 hodziałań
i związanej z tym
konieczności
gan i wsp. w 2015 roku wykazali, że 70,0% pacjentów stospitalizacji [17].
sowało co najmniej jeden nieodpowiedni lek [10]. Ponadto
Przedstawione dane wskazują, jak istotne znaczenie ma
O’Connell i wsp. sygnalizują, że około 23,0% badanych
kontrolowanie farmakoterapii pacjenta na poziomie apteki
chorych stosowało złe dawki leków [11]. Natomiast Roogólnodostępnej, szczególnie w formie proponowanej OF.
berts i wsp. potwierdzili, że 70,0% chorych przyjmowało
W tym programie działań należy zwrócić szczególną uwaleki nieregularnie [12]. Problemy wynikające z polipragmagę na prawidłowy sposób dokumentowania zebranych
zji oraz groźne tego konsekwencje są szeroko opisywaPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

Tabela 1. Porównanie pacjentów wymagających OF z grupą zakwalifikowaną do uzyskania PF

n=6
pacjenci objęci OF
n
n (%)
Stosowanie 10 lub więcej
leków
Przerywanie farmakoterapii
bez konsultacji z lekarzem
Nieprzestrzeganie zaleconej
farmakoterapii
p < 0,05

n = 48
pacjenci objęci PF
n
n (%)

p-value

6

100,0

17

35,4

0,0026

3

50,0

6

12,5

0,0201

4

66,7

12

25,0

0,0351

danych. Opracowanie właściwego wzoru formularza,
który pozwoli na przeprowadzenie szczegółowej analizy
uzyskanych informacji odnośnie przyjmowanych przez
pacjenta leków stanowi istotę problemu. Dlatego badania
wykonano z zastosowaniem autorskiego wzoru dokumentacji. Na podstawie prawidłowo przeprowadzonego
wywiadu farmaceuta może prześledzić przebieg zleconej
farmakoterapii, wykazując wystąpienie rzeczywistych
i potencjalnych problemów lekowych oraz może przekazać sugestie odnośnie leku o niższym ryzyku interakcji – co
może poprawić efekty terapii. Wyniki przeprowadzonej
analizy farmaceuta przedstawia w formie wystawionego
dokumentu, który powinien być kierowany zarówno do
lekarza prowadzącego, jak i do pacjenta [5].
Przedstawione w pracy wyniki badań wskazują, że
wśród badanych pacjentów 6 chorych, to jest około 10,0%
badanych, wymagałoby nadzoru farmakoterapii w formie
OF. Pozostali pacjenci zasadniczo nie wymagają ścisłego
nadzoru – wystarczy udzielić im PF. Dokonując kwalifikacji do objęcia pacjenta programem OF, przyjęto: liczbę
stosowanych leków, samowolne odstawienie leku bez
konsultacji z lekarzem, stwierdzone istotne interakcje pomiędzy stosowanymi lekami oraz nieregularne zalecanie
ordynowanych leków. Zasady kwalifikowania do objęcia
OF oraz proces dokumentacji tej usługi generalnie są podobne w wielu krajach, ale nadal istnieją różne typy procedur [18–20]. Koniecznym wydaje się podjęcie prób lepszej
współpracy między krajami, aby dopracować standardy
międzynarodowe [19].
Opracowane wyniki potwierdzają tezę, że usługa
medyczna w formie OF jest niezbędna, zwłaszcza wśród
starszych pacjentów. Ta udokumentowana analiza powinna być integralną częścią opieki zdrowotnej – docelowo
refundowaną.
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Streszczenie
Wstęp. Ostre zapalenie trzustki (OZT) jest ciężką, wymagającą szpitalnego leczenia chorobą. Wzrastająca zachorowalność na tę jednostkę wynika z nieprawidłowego trybu życia i odżywiania oraz nadmiernego spożywania alkoholu. Jednym z najważniejszych elementów leczenia OZT jest odpowiednie żywienie, które wdrożone już w początkowej fazie choroby wpływa na efektywność terapii.
Cel. Analiza sposobu odżywiania pacjentów w okresie rekonwalescencji po OZT oraz ocena ich wiedzy na temat odżywiania w tym czasie. Celem było także wykazanie, iż prawidłowa dieta ma znaczący wpływ na proces zdrowienia i jakość życia pacjentów.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w poznańskich szpitalach w okresie od lutego do maja 2012 roku. Narzędziem badawczym była anonimowa
ankieta. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów. Badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną.
Wyniki. 80% ankietowanych zna przynajmniej częściowo zasady odżywiania po OZT, natomiast jedynie 57,5% respondentów stosuje specjalną dietę. 96%
z chorych stosujących zarekomendowaną dietę w praktyce uważa, że poprawia ona jakość ich życia. Nawroty OZT deklaruje 65% pacjentów i są one związane z nadużywaniem alkoholu i nieodpowiednią dietą.
Wnioski. Wiedza pacjentów na temat diety w okresie zdrowienia po ostrym zapaleniu trzustki zależy od ilości przebytych przez nich ataków choroby. Mimo
wiedzy na temat znaczenia diety dla przyspieszenia powrotu do zdrowia po OZT chorzy często nie przestrzegają lub przestrzegają w sposób wybiórczy zaleceń dotyczących schematów żywieniowych. Najczęstszą przyczyną nawrotów OZT jest nieodpowiednie odżywianie oraz nadmierne spożywanie alkoholu.
Prawidłowa dieta stosowana w okresie rekonwalescencji po ostrym zapaleniu trzustki skutkuje poprawą poziomu jakości ich życia.
Słowa kluczowe: ostre zapalenia trzustki, dieta, rekonwalescencja, pacjenci.
Abstract
Introduction. Acute pancreatitis is a severe disorder requiring hospital treatment. The increasing prevalence of this disorder results from improper lifestyle
and nutrition as well as from alcohol consumption. One of the most important elements of the treatment of acute pancreatitis is adequate nutrition, which
may improve the effectiveness of the therapy.
Aim. The analysis of diet in patients recovering from acute pancreatitis and evaluation of their knowledge concerning the importance of the proper nutrition. The aim was also to present that proper diet has a significant effect on patients’ quality of life.
Material and methods. The study was conducted in hospitals in Poznan between February and May 2012. The research tool was an anonymous survey.
40 patients were involved in the study, which was approved by the Bioethics Committee.
Results. 80% of respondents knew even partially principles of the nutrition related to acute pancreatitis. However, only 57.5% of respondents use a special diet. 96% of patients, who used recommended diet indicated believes that their quality of life was improved. Relapses of acute pancreatitis are related to 65% of patients and are especially associated with alcohol abuse and poor diet.
Conclusions. Patients’ knowledge concerning diet during the recovery time depends on relapses of the acute pancreatitis. Although knowledge about the
importance of a proper diet, there is non-compliance related to dietary recommendations. The most common cause of recurrent acute pancreatitis is inappropriate nutrition and excessive alcohol consumption. Proper diet results in the improvement of the patients’ quality of life.
Keywords: acute pancreatitis, diet, recovery, patients.

Wstęp

Od wielu lat obserwowany jest znaczny wzrost zachorowań na choroby trzustki, w tym ostre zapalenie trzustki
(OZT). Zjawisko to związane jest w głównej mierze z nieregularnym i często nieprawidłowym trybem życia, spożywaniem nadmiernych ilości alkoholu, paleniem tytoniu
i nieprawidłowym żywieniem o charakterze bogatokalo-

rycznym i bogatotłuszczowym. Wczesne postawienie diagnozy, leczenie OTZ oraz postępowanie w okresie rekonwalescencji mają istotny wpływ na skuteczność wdrożonej
terapii [1].
Częstość występowania ostrego zapalenia trzustki szacowana jest na 20–70 osób na 100 tysięcy ogólnoświatowej populacji rocznie. Jednak w ostatnich latach w krajach
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rozwijających się obserwowany jest znaczący wzrost częstości zachorowań na OZT, wynikający przede wszystkim
z nieprawidłowego stylu życia [1, 2].
Mimo że choroba ta wiąże się z koniecznością leczenia
szpitalnego, to przyczyny hospitalizacji z powodu OZT są
odmienne w poszczególnych regionach świata. Wynika
to z demograficznych różnic w występowaniu czynników
etiologicznych OZT. Przykładowo w USA ponad 80% zachorowań na ostre zapalenie trzustki wywołane jest nadużywaniem alkoholu etylowego lub kamicą pęcherzyka
żółciowego. Ponadto statystyki wskazują, że nadmierne
spożycie etanolu jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia trzustki na obszarach miejskich, natomiast na terenach podmiejskich i wiejskich występowanie OZT związane jest z kamicą żółciową. Z kolei w krajach Azji u 10–20%
chorych ostre zapalenie trzustki wywołane jest zakażeniem glistą ludzką [3].
Śmiertelność w ostrym zapaleniu trzustki waha się od
3% w przypadku łagodnego przebiegu choroby do ponad
50% u chorych z ciężkim, martwiczym OZT powikłanym
posocznicą. Połowa zgonów pacjentów chorujących na
ciężką postać OZT następuje w pierwszym tygodniu choroby, natomiast zgony odnotowane w późniejszym czasie
wynikają na ogół z powikłań septycznych [2]. Dodatkowo śmiertelność w ostrym zapaleniu trzustki jest wyższa
wśród chorych w wieku podeszłym niż wśród osób młodych [4].
Ostre zapalenie trzustki występuje z jednakową częstotliwością u kobiet, jak i u mężczyzn, z tą różnicą, że OZT
wywołane nadmiernym spożyciem alkoholu etylowego
przeważa u pacjentów płci męskiej, natomiast OZT spowodowane kamicą żółciową w większym stopniu charakteryzuje kobiety [5]. Choć OZT w większości przypadków
jest chorobą osób dorosłych, to jednak problem ostrego
zapalenia trzustki dotyczy również pacjentów pediatrycznych. W tej grupie wiekowej jest jednak stosunkowo rzadkim schorzeniem, a przez to nie tak dobrze poznanym, jak
w przypadku dorosłych chorych [6].
Mimo znaczenia farmakoterapii dla efektywności leczenia OZT odpowiednie żywienie jest także niezwykle
ważnym elementem terapii pacjentów, którzy przebyli ostre zapalenie trzustki. Specjalna dieta powinna być
wprowadzona już w początkowej fazie choroby i być
kontynuowana w okresie rekonwalescencji. Specjalne żywienie ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanych
z niewydolnością trzustki, stopniowe przywracanie sprawności narządu oraz ograniczenie ryzyka nawrotu choroby
oraz jej powikłań do minimum [1].
Wynika z tego główny cel pracy, jakim była analiza
sposobu odżywiania pacjentów w okresie rekonwalescenPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

cji po OZT oraz ocena ich wiedzy na temat odżywiania
w tym czasie. Praca miała również na celu wykazanie, iż
prawidłowa dieta ma znaczący wpływ na proces zdrowienia i jakość życia pacjentów.

Materiał i metody

Badanie zostało przeprowadzone w poznańskich szpitalach w okresie od lutego do maja 2012 roku, a udział w nim
był dobrowolny. Narzędziem badawczym był specjalnie
w tym celu przygotowany kwestionariusz (narzędzie badawcze dostępne u autorów pracy).
Ankieta składała się z 13 pytań, w tym 11 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych, oraz metryczki. Została podzielona na dwie części: pierwszą skierowaną do
wszystkich pacjentów oraz drugą przeznaczoną jedynie
dla chorych stosujących już zasady diety rekomendowanej
pacjentom po OZT. Ankieta sprawdzała znajomość podstawowych zasad odżywiania w okresie rekonwalescencji
po ostrym zapaleniu trzustki.
Wykorzystane narzędzie badawcze było całkowicie
anonimowe, co zapewniało respondentom swobodę jego
wypełniania i gwarantowało rzetelność udzielanych odpowiedzi. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej oraz aprobatę osób decyzyjnych w placówkach
medycznych, w których było realizowane.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 40 pacjentów. Wśród respondentów znalazło się 21 mężczyzn i 19 kobiet. Średnia wieku
ankietowanych mężczyzn wyniosła x = 54 lata, natomiast
kobiet x = 52 lata. Najmłodszy pacjent płci męskiej miał 36
lat, a najstarszy 79 lat, natomiast wśród pacjentek najniższy wiek to 35 lat, a najwyższy 86 lat.
Pytanie ankiety „Ile razy w ciągu całego życia chorował/a Pan/Pani na ostre zapalenie trzustki (OZT)?” pozwalało określić, czy uczestnik badania choruje na OZT po raz
pierwszy i najprawdopodobniej nie posiada jeszcze żadnej
wiedzy na temat odżywiania w okresie rekonwalescencji,
czy jest to już kolejne zachorowanie respondenta i powinien on informacje na temat diety posiadać i w przeszłości
już je stosować (Rycina 1).
Wśród odpowiedzi na pytanie o przyczynę wystąpienia ostrego zapalenia trzustki 45% respondentów wskazało nadmierne spożywanie alkoholu, a 42,5% kamicę
żółciową. U 10% chorych OZT zostało wywołane przez
stosowaną farmakoterapię, natomiast 2,5% uczestników
badania nie było w stanie określić przyczyny ich choroby.
Wśród ankietowanych, u których ataki OZT powtarzały
się, dominującą przyczyną choroby było nadmierne spożywanie alkoholu oraz kamica żółciowa (Rycina 2), co może

Rycina 1. Struktura częstości zachorowań na ostre zapalenie trzustki. Źródło: opracowanie

Wykres 2. Przyczyna
choroby,
a częstotliwość
zachorowania na OZT
własne na podstawie
wyników
badań ankietowanych

Wykres 2. Przyczyna choroby, a częstotliwość zachorowania na OZT
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Rycina 2. Przyczyna choroby a częstotliwość zachorowania na OZT. Źródło: opracowanie własne
na podstawie wyników badań ankietowanych

wynikać z faktu niewyeliminowania przez respondentów
czynnika sprawczego OZT. Powrót do nałogu, jakim jest alkoholizm, oraz nieprawidłowego odżywiania w przypadku
kamicy żółciowej może dawać nawroty OZT.
Na pytanie dotyczące wiedzy pacjentów na temat zasad odżywiania w okresie zdrowienia po przebyciu ostrego
zapalenia trzustki 57,5% respondentów odparło, że zna
tylko podstawowe zasady odżywiania po OZT. 22,5% respondentów wskazało, że dobrze zna zasady odżywiania,

a 20% odpowiedziało, że nie zna zasad odżywiania po
OZT.
Odpowiedzi udzielone w pytaniu na temat składników
pokarmowych, których spożycie powinno zostać ograniczone podczas okresu rekonwalescencji po OZT, potwierdzają wybiórczą znajomość zaleceń żywieniowych wśród
uczestniczących w badaniu pacjentów. Spośród wszystkich zaznaczonych odpowiedzi 67% ankietowanych zdecydowało się na wariant „tłuszcz”, 21% na „węglowodaDieta ważną składową leczenia ostrego zapalenia trzustki

Wykres 3. Przestrzeganie zasad diety rekomendowanej pacjentom po OZT
Wykres 3. Przestrzeganie zasad diety rekomendowanej pacjentom po OZT

Rycina 3. Przestrzeganie zasad diety rekomendowanej pacjentom po OZT. Źródło:
opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowanych

Wykres 4. Korzyści związane ze stosowaniem diety po OZT
Wykres 4. Korzyści związane ze stosowaniem diety po OZT
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Rycina 4. Korzyści związane ze stosowaniem diety po OZT. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników
badań ankietowanych

ny”, a 7% na „białko”. Jedynie 3% wszystkich udzielonych
odpowiedzi stanowił „błonnik”.
Niewiedzę chorych na temat zasad odżywiania w okresie zdrowienia po OZT, jak również problem braku przestrzegania zaleceń personelu medycznego potwierdzają
odpowiedzi udzielone w pytaniu o stosowanie się do zasad diety zarekomendowanej choremu po przebytym OZT
(Rycina 3). Rozkład odpowiedzi udzielonych w pytaniu
na temat oceny korzyści, jakie przyniosło ankietowanym
stosowanie się do zarekomendowanej diety, zobrazowano
na rycinie 4. Ponadto zdecydowana większość ankietowanych osób (95,7%) wskazała, że odpowiednie żywienie
po OZT poprawiało ich jakość życia, zaś 4,3% respondentów uważało, że specjalna dieta nie miała wpływu na ich
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

dobrostan, co mogło być następstwem błędów popełnianych w czasie stosowania diety, a w efekcie prowadziło
do braku odczuwalnych korzyści będących rezultatem jej
wprowadzenia.

Dyskusja

Ostre zapalnie trzustki jest schorzeniem ciężkim, wymagającym hospitalizacji oraz zapewnienia specjalistycznej
opieki nad pacjentem. Postęp w zakresie rozpoznawania
oraz skuteczności leczenia tego schorzenia ograniczył
śmiertelność z jego powodu, ale nie powstrzymał rosnącej
zapadalności. Sprawia to, że rozwiązania takie jak specjalistyczna dieta stają się kluczowym elementem osiągnięcia
efektywności leczenia OZT. Odpowiednie żywienie wpro-

wadzone już w początkowej fazie choroby i kontynuowane w okresie zdrowienia ma wpływ na ostateczny stan
chorego [1].
Mimo że większość ankietowanych była świadoma,
iż odpowiednia dieta w okresie rekonwalescencji po OZT
może przyspieszyć powrót do zdrowia i przyczyniać się
do poprawy jakości życia, to wielu uczestników badania
wskazywało, że nie przestrzegają zaleceń personelu medycznego w zakresie stosowania się do zaproponowanej
im specjalistycznej diety. Jak potwierdzają badania farmakoekonomiczne dotyczące różnych jednostek chorobowych, compliance odpowiada za efektywność kosztową
zastosowanego leczenia i wpływa na ograniczenie rehospitalizacji, co prowadzi w konsekwencji do znaczących
oszczędności w kategorii kosztów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich [7–10].
Poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych nie
przyniesie jednak oczekiwanych korzyści, jeśli nie będą
skutecznie eliminowane czynniki będące przyczyną choroby i jej nawrotu. Wśród głównych determinant kolejnych
ataków ostrego zapalenia trzustki jest nadmierne spożywanie alkoholu i powrót do złych nawyków żywieniowych,
w efekcie czego rozwija się kamica żółciowa. Potwierdzają
to zarówno wyniki badań własnych, jak i analizy wykonane przez Jesienia i Durlika [11] oraz Głuszka i wsp. [12], które dowodzą, że wiodącą przyczyną wystąpienia OZT jest
nadużywanie alkoholu oraz kamica żółciowa.
Sprawia to, że zarówno nowoczesna i kompleksowa
farmakoterapia, specjalna dieta oraz edukacja pacjentów
dotycząca znaczenia compliance w zakresie leczenia farmakologicznego, jak i przestrzegania zarekomendowanej diety powinny odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu
kosztowej efektywności leczenia i poprawie jakości życia
chorych.

Wnioski

Wiedza pacjentów na temat diety w okresie zdrowienia po
ostrym zapaleniu trzustki zależy od ilości przebytych przez
nich ataków choroby. Pacjenci chorujący na ostre zapalenie
trzustki po raz pierwszy przeważnie nie wiedzą, jak należy
się odżywiać w okresie rekonwalescencji po OZT. Chorzy,
którzy przebyli OZT więcej niż raz, znają podstawowe zasady odżywiania po ostrym zapaleniu trzustki.
Mimo wiedzy na temat znaczenia diety dla przyspieszenia powrotu do zdrowia po OZT chorzy często nie przestrzegają lub przestrzegają w sposób wybiórczy zaleceń
dotyczących schematów żywieniowych.
Najczęstszą przyczyną nawrotów OZT jest niewyeliminowanie przyczyn choroby (nadmierne spożywanie alkoholu, leki) oraz nieodpowiednie odżywianie.

Odpowiednia dieta stosowana w okresie rekonwalescencji po ostrym zapaleniu trzustki skutkuje poprawą poziomu jakości ich życia.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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Streszczenie
Schizofrenia jest jedną z najczęstszych ciężkich chorób psychicznych, dotykającą około 24 milionów ludzi na świecie. Mimo postępu w medycynie i metodach leczenia dostępnych dla tego schorzenia możliwości leczenia schizofrenii nadal nie zaspokajają wielu potrzeb, a powstawanie choroby nadal nie jest
w pełni wyjaśnione. Pierwszym ważnym krokiem dla poprawienia tej sytuacji byłoby, zarówno dla pacjentów, ich rodzin, opiekunów, jak i lekarzy, opracowanie metod leczenia o wyższej skuteczności wobec wszystkich typów objawów schizofrenii i mniejszej kosztochłonności terapii. W 2010 roku świadczenia
z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy pacjentów ze schizofrenią wyniosły ponad 940 mln zł. Główną składową wydatków były renty z tytułu niezdolności do pracy, które stanowiły 98% wydatków. Schizofrenia może prowadzić do „podwójnych” wydatków ze strony budżetu państwa: źle
kontrolowana schizofrenia to kosztowne hospitalizacje, czyli obciążenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a jednocześnie obciążenie publicznego budżetu wydatkami ze strony świadczeń związanych z niezdolnością do pracy (ZUS). W 2009 r. wydatki ZUS na świadczenia związane z niezdolnością do pracy pacjentów ze schizofrenią dwukrotnie przewyższały wydatki NFZ na świadczenia opieki nad pacjentami ze schizofrenią. Skupiając uwagę na
utrzymaniu ról społecznych, poprzez odpowiednio wczesne wdrażanie interwencji psychologiczno-społeczno-medycznych, poprzez aktywizację i poprawę
samodzielności chorych, można ograniczyć liczbę hospitalizacji i zredukować obciążenie kosztami pośrednimi.
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Słowa kluczowe: schizofrenia, farmakoekonomika, problem społeczny.
Abstract
Schizophrenia is one of the most common severe mental illnesses, affecting more than 24 million people worldwide. Despite progress in medicine and methods of treatment available for this disease, the schizophrenia treatment options are still not satisfied, and the emergence of the disease is still not fully explained. For patients, their families, caregivers, and physicians, an important first step to improve this situation would be to develop treatments with
higher efficacy against all types of symptoms of schizophrenia and lower therapy cost. In 2010 year, social insurance benefits related to disability in patients with schizophrenia were more than 940 million polish currency. The main component of expenses was disability pension, which accounted for 98%
of expenditure. Schizophrenia can lead to “double” expenditures from the state budget: on the one hand, badly controlled schizophrenia is expensive hospitalizations, burden the budget of the National Health Fund (NHF) and the burden of public budget expenditure for the benefits associated with the inability to work. In 2009 year, expenditures on benefits relating to disability in patients with schizophrenia NHF expenditures twice exceeded, for fund the
care of patients with schizophrenia. Focusing on maintaining social roles, by timely implementation of psycho-socio-medical interventions, by activating
and improving the independence of patients can reduce the number of hospitalizations and reduce the load on indirect costs.
Keywords: schizophrenia, pharmacoeconomics, social problem.

Wstęp

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych ciężkich chorób
psychicznych, dotykającą około 24 milionów ludzi na świecie. Uważa się, że jej przyczyną są zaburzenia równowagi
pomiędzy substancjami chemicznymi w mózgu. Osoba
ze schizofrenią doświadcza stanu, w którym jej procesy
poznawcze, emocje i zachowanie są zaburzone w takim
stopniu, że bardzo trudną lub nawet niemożliwą staje się
prawidłowa ocena rzeczywistości. Te procesy stanowią
podłoże, na którym rozwijają się różnorodne objawy choroby. Schizofrenia wpływa na większość obszarów funkcjonowania człowieka i ostatecznie prowadzi do powstania
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objawów, które są odbierane jako „dziwaczne” i przerażające zarówno przez pacjenta, jak i osoby w jego otoczeniu.
W efekcie prowadzi to do upośledzenia funkcjonowania
chorych w zakresie życia rodzinnego, zawodowego oraz
codziennej aktywności [1]. Oprócz istotnych konsekwencji zdrowotnych choroba charakteryzuje się znacznym
obciążeniem ekonomicznym zarówno dla chorego, jego
rodziny, jak i całego społeczeństwa [2]. Ponoszone koszty
w przeliczeniu na jednego pacjenta sprawiają, że wśród
chorób psychicznych schizofrenia uznawana jest za jedną
z najbardziej kosztochłonnych [3]. W Polsce diagnozuje się
schizofrenię u 15 825 ludzi rocznie. Wydatki Narodowego

Funduszu Zdrowia ogółem związane z leczeniem schizofrenii (F20), które w 2010 roku wyniosły 485 342 890 zł,
w roku 2014 wzrosły do 557 120 213 zł [4].

Epidemiologia

W wielu publikacjach podaje się, że na schizofrenię zapada około 1% (0,55–1,6% w zależności od miejsca prowadzonych badań) ogólnej populacji w społeczeństwach
cywilizowanych, w równym stopniu chorują kobiety
i mężczyźni, a obraz chorobowy nie przedstawia istotnych różnic u obu płci [5, 6]. Wskaźnik chorobowości na
podstawie częściej cytowanych źródeł wynosi 1,4–4,6
na 1000 mieszkańców, a wskaźnik rocznej zapadalności
około 0,2/1000. Pomimo tego, że uznaje się, iż schizofrenia występuje z podobną częstością w różnych częściach
świata, to zachorowalność różni się pomiędzy państwami,
a nawet pomiędzy lokalnymi obszarami [7]; badania J.J.
McGratha z 2004 roku dowodzą znacznych różnic w występowaniu schizofrenii w zależności od badanej populacji
(różnice nawet 5-krotne), a mężczyźni chorują 1,4 razy
częściej niż kobiety [8].
Chorzy na schizofrenię stanowią około jednej czwartej
pacjentów szpitali psychiatrycznych. Jednak znaczna większość chorych jest nieświadoma swoich objawów i nigdy
nie trafia do psychiatry. Schizofrenię uznaje się za jedną
z ważniejszych przyczyn niepełnosprawności. W badaniu
przeprowadzonym w 1999 roku w 14 państwach psychoza
została uznana za 3. najbardziej upośledzający stan, po tetraplegii i otępieniu, a przed paraplegią i ślepotą [9].

Objawy i diagnostyka

Rozpoznanie opiera się na wywiadzie zebranym od pacjenta, a także nieprawidłowościach w zachowaniu dostrzeżonych przez członków rodziny, przyjaciół lub współpracowników oraz objawach spostrzeżonych przez psychiatrę,
pracownika socjalnego, psychologa klinicznego lub innego
klinicystę. Do rozpoznania schizofrenii muszą być spełnione określone kryteria, w których uwzględnia się obecność
i długości trwania konkretnych objawów. Psychozy przypominające schizofrenię, lecz trwające krócej, noszą nazwę zaburzeń schizofreniformicznych [10].
Wstępne postępowanie obejmuje zebranie wszechstronnego wywiadu oraz badanie fizykalne. Chociaż nie
istnieją żadne badania laboratoryjne, które mogłyby potwierdzić rozpoznanie schizofrenii, to przeprowadza się
różne badania celem wykluczenia innych stanów chorobowych, które mogą dać objawy psychotyczne podobne do
tych w schizofrenii.
Schizofrenia wiąże się z upośledzeniem percepcji, myślenia i emocji oraz zaburzeń poznawczych. Obecne są

również zaburzenia pamięci, spłycenie afektu, zdolności
do wyrażania i przeżywania uczuć. Kryteria jakościowe
diagnozowania schizofrenii dotyczą objawów: pozytywnych (inaczej „wytwórczych”, czyli dodatkowych w stosunku do normalnego funkcjonowania): halucynacji, urojeń,
dziwacznych zachowań; negatywnych (zmniejszających
zdolności normalnego zachowania): ubóstwa mowy (mutyzm), anhedonii – niezdolność do spontanicznego przeżywania pozytywnych uczuć (np. radości, zadowolenia
i optymizmu w ogóle), apatii, nieuwagi, zobojętnienia,
zubożenia mimiki, trudności prowadzenia aktywności
społecznej (rodzinnej, małżeńskiej, zawodowej, czynności
samoobsługowych) oraz trudności w komunikacji interpersonalnej.

Leczenie schizofrenii

Przebieg schizofrenii u każdego pacjenta jest inny, jednak
w ostrej fazie choroby główny nacisk kładzie się na zmniejszenie nasilenia objawów, przy jednocześnie maksymalnie
możliwym zmniejszaniu nasilenia działań niepożądanych.
Po opanowaniu objawów pozytywnych i zmniejszeniu
ryzyka związanego z agresywnym i zagrażającym choremu zachowaniu uwagę kieruje się głównie na kwestie
ponownej integracji społecznej pacjenta i poprawy jakości
jego życia, przy jednoczesnej kontynuacji wysiłków mających na celu zmniejszenie nasilenia objawów choroby
(tzn. uzyskanie remisji). Ważne jest, aby w miarę postępu
długotrwałego procesu powrotu chorego do zdrowia podejmować działania zmniejszające prawdopodobieństwo
wystąpienia nawrotu. Leczenie schizofrenii często trwające przez całe życie pacjenta ma charakter kompleksowy
i powinno obejmować obok farmakoterapii także psychoedukację, psychoterapię oraz terapię zajęciową [11].
Psychofarmakologia umożliwia obecnie szeroki zakres
oddziaływania na dysfunkcyjny centralny układ nerwowy.
Wśród dostępnych środków znajdują się leki stosowane
od połowy ubiegłego stulecia i posiadające udowodnioną
skuteczność oraz szeroko poznany zakres potencjalnych
objawów niepożądanych. Mechanizm ich działania został
udowodniony i związany jest z blokowaniem receptorów
dopaminowych – głównie podklasy D2. Ograniczenie dostępu dopaminy do jej receptorów odpowiada za działanie przeciwpsychotyczne – redukujące takie objawy jak
omamy i urojenia. Siła działania przeciwdopaminowego
stała się kryterium ich przyporządkowania do leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji (LPIG). Leki te stosowane są nadal w zaostrzeniach procesów psychotycznych, a w uzasadnionych klinicznie przypadkach również
w terapii długoterminowej – głównie w postaci iniekcji.
Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji należą obecnie
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do najczęściej stosowanych w farmakoterapii schizofrenii.
W odróżnieniu od klasycznych (LPIG) ich działanie przeciwdopaminowe jest słabsze, a podstawowy mechanizm
polega na blokowaniu przekaźnictwa serotoninowego –
głównie mediowanego poprzez receptory 5HT podklasy
2A. Pomimo różnic pomiędzy przedstawicielami leków tej
grupy w sile blokowania innych receptorów niż dopaminowe D2 i serotoninowe 5HT2A z pewnym uproszczeniem
można stwierdzić, że pozbawione są one następstw zbyt
silnego blokowania układu dopaminowego (np. jatrogennego parkinsonizmu), co negatywnie wpływa na współpracę lekarz–pacjent, zwiększając ryzyko nawrotu. Leki
atypowe z reguły są lepiej tolerowane przez pacjentów,
jednak i one dają odroczone w czasie objawy niepożądane. Warto nadmienić, że coraz częściej wykorzystywane są
formy iniekcyjne LPIG, szczególnie przydatne w przypadku
pacjentów niewspółpracujących i/lub źle tolerujących leki
przeciwpsychotyczne pierwszej generacji [12–14].
Coraz większą uwagę zwraca się na stosowanie interwencji niefarmakologicznych, w szczególności terapii
poznawczo-behawioralnej, która traktowana jest jako
postępowanie uzupełniające w leczeniu uporczywych,
opornych na leczenie omamów słuchowych i innych objawów wytwórczych. Inne formy psychoterapii to m.in.
terapia wspierająca, treningi funkcjonowania poznawczego i społecznego oraz terapia rodziny. Oddziaływania
psychologiczne i rehabilitacja społeczna mogą odgrywać
istotną rolę w zmniejszeniu nasilenia objawów negatywnych wtórnych do depresji, utraty motywacji i niedostatecznej stymulacji środowiskowej. Edukowanie zarówno
pacjentów, jak i ich bliskich na temat choroby ułatwia
tworzenie prawidłowych mechanizmów radzenia sobie,
co sprzyja zdrowieniu i zwiększa ich poczucie nadziei. Postępowanie to polega na przekazywaniu pacjentowi i jego
bliskim wiedzy na temat rozwoju, objawów i przebiegu
schizofrenii oraz objawów mogących sugerować rozpoczynający się nawrót. Istotne jest poznanie ewentualnych
rozwiązań i sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się
trudnościami.
Nawroty i zaostrzenia objawów psychotycznych są
głównym problem w długoterminowym leczeniu chorych na schizofrenię. Czynniki sprzyjające dużej częstości
nawrotów to m.in.: natura choroby, niestosowanie się
pacjentów do zaleceń, nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz wysoki poziom wyrażanych emocji w rodzinie. Nieprzerwane leczenie przeciwpsychotyczne w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko nawrotów – o około 50%.
Atypowe leki przeciwpsychotyczne mogą cechować się
większą skutecznością w zapobieganiu nawrotom. Inną
formą farmakoterapii, która może zapobiegać nawrotom,
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jest zastosowanie leków przeciwpsychotycznych w postaci preparatów o przedłużonym działaniu do wstrzyknięć
(dépôt – iniekcje wykonuje się w pewnych odstępach czasu, np. co 2 tygodnie, co zapewnia stałe działanie leku).
Ryzyko nawrotu mimo adekwatnego leczenia przeciwpsychotycznego wynosi ok. 20% w ciągu roku. Wykazano, że
dołączenie do leczenia farmakologicznego odpowiedniej
terapii psychospołecznej może doprowadzić do dalszego,
dwukrotnego zmniejszenia tego odsetka. Jako skuteczne
w zmniejszaniu częstości nawrotów w schizofrenii uznaje
się także takie formy postępowania niefarmakologicznego
jak interwencje nastawione na pomoc rodzinie chorego,
psychoedukacja, terapia indywidualna oraz leczenie środowiskowe [11]. Bardzo powszechnym problemem wśród
chorych na schizofrenię jest jednoczesne nadużywanie
substancji psychoaktywnych, co w istotny sposób zmniejsza stosowanie się pacjentów do zaleceń i przyczynia się
do zwiększania częstości nawrotów. Dlatego też ważne
jest skrupulatne rozpoznawanie i intensywne leczenie
współistniejącego zaburzenia.

Schizofrenia – problem ekonomiczny

Badania potwierdziły, że w ramach publicznej opieki
zdrowotnej w 2014 r. leczonych było w Polsce około 190
tys. pacjentów. Zdecydowana większość z nich to osoby w wieku pomiędzy 20. a 49. rokiem życia. Przy czym
najwyższy odsetek zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród
kobiet odnotowano w grupie wiekowej 30–39 lat [4]. Poza
bezpośrednim obciążeniem chorobą, które odczuwają pacjenci ze schizofrenią oraz ich najbliższe osoby, zaburzenie
to powoduje również znaczne koszty finansowe dla całej
gospodarki. Największą ich składową stanowią koszty
pośrednie, które mogą być redukowane m.in. dzięki odpowiedniej opiece medycznej. Koszty pośrednie zwłaszcza w szerszym zakresie oddziałujące na gospodarkę
nierzadko są trudne do precyzyjnego określenia. Przykładem może być trwała lub czasowa niezdolność do pracy
spowodowana chorobą, która zmniejsza produktywność,
podwyższając związane z chorobą obciążenie gospodarki.
W analizie kosztów schizofrenii, a także innych jednostek
chorobowych wyróżnia się podział na koszty bezpośrednie
oraz pośrednie. Koszty bezpośrednie obejmują wszystkie
wydatki związane z wykorzystaniem zasobów niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej, takie jak koszty
hospitalizacji i opieki ambulatoryjnej, koszty leków i inne.
W 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przeznaczył na świadczenia zdrowotne w leczeniu schizofrenii
prawie 450 mln zł, gdzie największą składową był koszt
opieki stacjonarnej (hospitalizacji). W 2010 r. NFZ rozliczył
57 930 hospitalizacji chorych z rozpoznaniem schizofrenii.

Od 2011 r. zanotowano spadek liczby hospitalizacji – z ilości 55 799, poprzez 53 390 w 2012 r., 53 536 w 2013 r., do
52 387 hospitalizacji w 2014 r. W przeciągu 5 lat liczba
hospitalizacji pacjentów ze schizofrenią zmniejszyła się
o blisko 10%. W przypadku schizofrenii hospitalizacja od
jednego dnia do 70 dni wyceniana jest na kwotę 172,50
zł/dobę. W 2010 roku świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy pacjentów ze
schizofrenią wyniosły ponad 940 mln zł. Główną składową wydatków były renty z tytułu niezdolności do pracy,
które stanowiły 98% wydatków. Zgodnie z danymi NFZ
w 2009 r. specjalistyczną opieką psychiatryczną objętych
było 175 945 osób; koszt jednego dnia to 115 zł. W 2009 r.
porównywalną kwotę do wydatków na świadczenia NFZ
przeznaczył na refundację leków. W schizofrenii – 112 mln
zł oraz w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – 351 mln zł, co stanowi 6% wydatków na refundację.
Wydatki na te dwie grupy leków spadły w 2012 r. w porównaniu z 2009 r. o 15%, głównie z powodu spadku wydatków na doustną olanzapinę, która stanowi prawie 40%
wydatków na wszystkie z grup leków [4].
Schizofrenia może prowadzić do „podwójnych” wydatków ze strony budżetu państwa: źle kontrolowana
schizofrenia to kosztowne hospitalizacje, czyli obciążenie
budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, a jednocześnie
obciążenie publicznego budżetu wydatkami ze strony
świadczeń związanych z niezdolnością do pracy, takich
jak: absencja chorobowa, świadczenia rehabilitacyjne oraz
renty z tytułu niezdolności do pracy.
W przypadku osób ubezpieczonych w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odnotowano w 2013 r.
17 333,9 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności w Rejestrze Zaświadczeń Lekarskich (KSI ZUS). Łączna liczba dni absencji chorobowej wyniosła 213 392,7 tys.
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)
spowodowały 15 618,4 tys. dni absencji chorobowej, zaś
schizofrenia oraz zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
(F20-F29) 821,8 tys. dni absencji, natomiast schizofrenia
(F20) 608,8 tys. dni. W 2010 roku świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy
pacjentów ze schizofrenią wyniosły ponad 940 mln zł.
Główną składową wydatków były renty z tytułu niezdolności do pracy, które stanowiły 98% wydatków. W 2010 r.
ponad 102 tys. osób pobierało renty z tytułu niezdolności
do pracy spowodowanej schizofrenią [4].

Podsumowanie

Schizofrenia pomimo stosunkowo niskiego rozpowszechnienia w populacji z powodu przewlekłego przebiegu
i szerokiego wpływu na funkcjonowanie społeczne cho-

rych stanowi poważne zadanie dla polityki zdrowotnej.
Nowoczesna farmakoterapia wraz z odpowiednim postępowaniem rehabilitacyjnym umożliwiają obecnie wywieranie korzystnego wpływu na przebieg naturalnego procesu
chorobowego redukującego częstość nawrotów, ograniczając ryzyko nasilania się objawów ubytkowych oraz
zmniejszając konsekwencje somatyczne chorób współwystępujących. Działania te znajdują także swoje odzwierciedlenie w sferze ekonomiki zdrowia. Wysoki udział
kosztów społecznych związanych z tym zaburzeniem odnosi się zarówno do kosztów bezpośrednich, jak i – przede
wszystkim – do kosztów pośrednich. Ważnym elementem
tych wydatków jest ograniczenie produktywności chorych
poprzez utratę pracy. Należy mieć na względzie fakt, że
w 2010 r. w Polsce ponad 102 tys. osób z rozpoznaniem
schizofrenii otrzymywało renty, na które ZUS przeznaczył
ponad 940 mln zł. W związku z tym prawidłowa opieka
nad chorym ze schizofrenią obok typowo medycznej terapii powinna skupić się także na jak najdłuższym utrzymaniu pacjenta jako zdolnego do pracy oraz w rolach społecznych od momentu rozpoznania. Skupiając uwagę na
utrzymaniu ról społecznych, poprzez odpowiednio wczesne wdrażanie interwencji psychologiczno-społeczno-medycznych, poprzez aktywizację i poprawę samodzielności
chorych, można ograniczyć liczbę hospitalizacji i zredukować obciążenie kosztami pośrednimi.
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Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
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Streszczenie
Grypa dziesiątkowała ludzką populację od najdawniejszych czasów. Była ona i jeszcze ciągle jest przyczyną wielu tragedii ludzkich, wielokrotnie na własne życzenie, ponieważ mamy lekceważący stosunek do szczepień przeciwko grypie. Grypa zakaża człowieka bez względu na wiek, szerokość geograficzną
oraz porę roku. Od wielu lat wiadomo, że powikłania pogrypowe należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie zaostrzenia istniejącej już choroby przewlekłej
i/lub wywołania nowej, ale również w aspekcie policzalnych kosztów finansowych. W Polsce w zależności od sezonu epidemicznego rejestruje się od paruset tysięcy do paru milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Materiał pobrany z dróg oddechowych może być badany wielokierunkowo za pomocą metod biologii molekularnej. Postawienie prawidłowej diagnozy w przypadku infekcji grypowej ma bardzo duże znaczenie w celu właściwego leczenia. W Polsce dostępne są leki antygrypowe nowej generacji – tj. inhibitory neuraminidazy. Nie zastępują one szczepień przeciwko grypie, ale są niezbędne w leczeniu grypy. Profilaktyka przeciwko grypie poprzez szczepienia to jedyna najskuteczniejsza, najtańsza droga do zapobiegania tej groźnej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa. W Polsce dostępne są inaktywowane szczepionki przeciwko grypie typu split czy subunit; w Polsce
są one równocenne immunologicznie. Procent zaszczepionej populacji przeciwko grypie w kraju jest na skandalicznie niskim poziomie, zwłaszcza u dzieci
od 6. m.ż. do 14 r.ż. – 0,96%. W sezonie epidemicznym 2015–2016 zaszczepiło się jedynie 3,4% populacji.
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Słowa kluczowe: grypa, infekcja, szczepionka przeciwko grypie.
Abstract
Flu has repeatedly decimated the human population since ancient times. It was and still is still the cause of many human tragedies, many times at man’s
own request, because we have a dismissive attitude to vaccination against influenza. Flu infects humans, regardless of age, latitude and time of year. For
many years it is known that complications from influenza should be considered not only in terms of increased already existing chronic disease and / or
unleash a new but also in terms of quantifiable financial costs. In Poland, according to the influenza season records there are from a few hundred thousand
to several million cases and suspected cases of influenza and influenza-like illness. Samples taken from the respiratory tract can be tested in different directions using molecular biological methods. Correct diagnosis in the case of influenza infection is very important for proper treatment. In Poland, the anti-influenza drugs available are a new generation of neuraminidase inhibitors. They do not replace flu vaccination but are not necessary in the treatment
of influenza. Prophylaxis against influenza by vaccination is the only most effective, least expensive way to prevent this dangerous infectious disease that
the flu is. In Poland, split or subunit inactivated influenza vaccines are available, which are equally acceptable immunologically. The percentage of the population vaccinated against influenza in the country is outrageously low especially in children 6 month through 14 years – 0.96%. In the influenza season
2015–2016 only 3.4% of the population was immunized.
Keywords: flu, infection, influenza vaccine.

Słowa Heraklita z Efezu: Natura abhorret vacuum
(przyroda nie znosi próżni), słynnego filozofa greckiego,
zaliczanego do jońskich filozofów przyrody, są do dnia dzisiejszego aktualne w przypadku grypy. Wynika to bowiem
ze struktury wirusa. Wirus grypy ulega ciągłym zmianom
antygenowym. W konsekwencji powstają coraz to nowe
szczepy, wywołujące zachorowania o charakterze cosezonowych epidemii. Powstają w wyniku drobnych zmian,
zwanych drift antygenowy, oraz dużych zmian antygeno-

wych, zwanych shift antygenowy, w konsekwencji czego
dochodzi do pandemii [1].
Należy podkreślić, że wirus grypy nie tylko występuje
u ludzi, ale również u ptactwa wodnego, kurcząt, indyków, a szczególnie świń, koni, ssaków morskich, np. fok,
a w 2013 roku potwierdzono również występowanie tego
wirusa u nietoperzy roślinożernych [2–5]. Obecnie wirus
grypy występuje w 18 typach hemaglutynin i 11 typach
neuraminidaz [2].
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W XX wieku miały miejsce trzy pandemie grypy wywołane różnymi subtypami wirusa grypy typu A. Najtragiczniejszą w skutkach była hiszpanka w latach 1918–1919
(A/H1N1) powodująca wg dostępnych obecnie danych
między 50–100 mln zgonów. Następne dwie pandemie:
pandemia azjatycka w roku 1957–1958 (AH2N2) i pandemia tzw. ery Hong-Kong (A/H3N2) w roku 1968–
1969 spowodowały znacznie mniejszą liczbę zgonów, bo
około 1–4 mln dla każdej z nich [6]. Należy podkreślić, że
pandemia ery Hong-Kong, która przyszła do Polski z dużym opóźnieniem – 1971 r., spowodowała wg danych PZH
5940 zgonów [7]. Ponadto od pandemii ery Hong-Kong
potwierdzono krążenie w populacji wirusów dwóch subtypów wirusa grypy typu A i wirusa grypy typu B.
Kamieniem węgielnym wielokierunkowych badań nad
grypą było wyizolowanie wirusa grypy u ludzi w 1933 r.
przez trzech angielskich badaczy Ch. Andrewesa, W. Smitha oraz P. Laidlawa, w Londynie (obecnie mieści się tam
WHO Collaborating Centre – WHO CC for Reference and
Research on Influenza at The Francis Crick Institute – Londyn, UK).
Gwałtowne szerzenie się choroby zakaźnej, jaką jest
grypa, spowodowane jest z jednej strony możliwością
szybkiego przemieszczania się ludzi i wzrostem liczby podróży międzynarodowych, z drugiej zaś strony istnieniem
rezerwuarów zwierzęcych. Od wielu lat stałe udoskonalenia technik biologii molekularnej pozwala na identyfikację nowego subtypu wirusa grypy typu A. Już w 1947 r.
WHO zaproponowała na IV Międzynarodowym Kongresie Mikrobiologii w Kopenhadze światowy program badań
epidemiologicznych i wirusologicznych w postaci międzynarodowego nadzoru nad grypą [8, 9]. Globalna Sieć Nadzoru nad Grypą (obecna nazwa WHO Global Influenza
System Surveillance and Response System – GISRS) funkcjonuje w 6 międzynarodowych centrach referencyjnych
WHO (Collaborating Centre for Reference nad Research
on Influneza mieszczący się w Londynie, Atlancie, Tokio,
Pekinie, Melbourne oraz Memphis). Ponadto WHO współpracuje z 142 Krajowymi Ośrodkami ds. Grypy (National
Influenza Center – NIC). Jeden z nich znajduje się w Zakładzie Badania Wirusów Grypy w Narodowym Instytucie
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Prowadzony nadzór przez WHO ma na celu określanie zmian
antygenowych zachodzących w krążących wirusach, jak
również sygnalizowanie o pojawieniu się nowych typów
i subtypów, a następnie ustalanie cosezonowego składu
szczepionki przeciwko grypie. Polska od 1957 r. uczestniczy w międzynarodowym programie nadzoru nad grypą
(GISRS). I tak np. kiedy doszło do złamania bariery gatunkowej ptasiego wirusa grypy (9 maja 1997 r.) i identyfikaPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

cji subtypu, który przybrał formę wysoce patogennego
wirusa ptasiej grypy – A/H5N1/ HPAI (Highly Pathogenic
Avian Influenza – HPAI) – nie tylko doceniono zasadność,
ale i skuteczność tego nadzoru. Wirus ten krąży do chwili
obecnej w wielu krajach i powoduje około 53 % zgonów
osób zakażonych [10].
Niezależnie od uczestnictwa Polski w GISRS (po spełnieniu międzynarodowych wymogów postawionych przez
European Influenza Surveillance Scheme – EISS) od roku
2004 kraj jest pełnoprawnym jej członkiem.
Od sezonu epidemicznego 2004/2005 prowadzony
jest w Polsce nadzór wirusologiczno-epidemiologiczny nad
grypą SENTINEL. Realizowany on jest przy dobrej współpracy z lekarzami medycyny rodzinnej oraz laboratoriami
16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
(WSSE). Uczestnictwo w European Influenza Surveillance
Network (EISN) umożliwia nie tylko stałe monitorowanie
sytuacji wirusologiczno-epidemiologicznej w kraju, ale
również otrzymywanie na bieżąco tych danych nie tylko
z Europy, ale również z całego świata [11]. W sezonie epidemicznym 2013/2014 Zakład Badania Wirusów Grypy,
Krajowy Ośrodek ds. Grypy, opracował nowy system internetowy do zbierania i analizy danych epidemiologicznych
i wirusologicznych, dotyczących wirusów wywołujących
zachorowania na grypę oraz na wirusy grypopodobne
w kraju. Nowy system obejmuje podział na siedem grup
wiekowych: 0.–4. r.ż., 5.–9. r.ż., 10.–14. r.ż., 15.–25. r.ż.,
26.–44. r.ż., 45.–64. r.ż., oraz ≥ 65. r.ż., jest prowadzony przez 16 WSSE i koordynowany przez Zakład Badania
Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP–PZH.
Należy podkreślić, że dane te obejmują zarówno dane pochodzące z SENTINELu, jak i NON-SENTINELu [12].
Grypa zakaża człowieka bez względu na wiek, szerokość geograficzną czy porę roku. Zgodnie z danymi WHO
w świecie rocznie choruje około 5–10% osób dorosłych
i 20–30% dzieci. W ciągu roku rejestruje się 3–5 mln
ostrych przypadków choroby, a umiera około 250 000–
500 000 osób, w tym 28 000–111 500 stanowią dzieci poniżej 5. roku życia [10]. W Polsce, w zależności od sezonu
epidemicznego, rejestruje się od paruset tysięcy do paru
milionów zachorowań na grypę i podejrzeń zachorowań
na grypę. Od czasu ery Hong-Kong w Polsce szczyt zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne rejestruje się
między styczniem a marcem.
I tak np. w sezonie epidemicznym 2015/2016 zarejestrowano do końca sierpnia 2016 r. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne
3 864 731, zapadalności 1 332,1, 15 312 hospitalizacji i 140
zgonów w różnym przedziale wieku, w tym również dzieci
[13]. Analizując procent zaszczepionej populacji w Polsce,

sadzę, że liczby zgonów z powodu powikłań pogrypowych
są zdecydowanie zaniżone.
Po raz pierwszy w Polsce w sezonie epidemicznym
2015/2016, od maja 2016 r. do końca sierpnia 2016 r., potwierdzono laboratoryjnie, za pomocą metod biologii molekularnej krążenie wirusów grypy i wirusów grypopodobnych w różnym przedziale wieku, w tym nawet infekcję
u 21-dniowego niemowlęcia!!! (Brydak 2016, dane w przygotowaniu opracowania). Fakt ten świadczy nie tylko o dobrze prowadzonym nadzorze nad grypą i wirusami grypopodobnymi, ale również o skandalicznie niskim procencie
zaszczepionej przeciwko grypie populacji w kraju. Istotne
jest też potwierdzenie krążenia wirusa grypy podczas całego sezonu epidemicznego, włączając w to miesiące wakacyjne, co dla mnie nie jest zaskoczeniem.
Pierwsze zezwolenie, jakie zostało wydane w 1941 r. na
zastosowanie szczepionki przeciwko grypie, zaowocowało
bardzo szybkim rozwojem myśli technologicznej mającej
na celu zmodernizowanie metod produkcji, zmierzającej
do zmniejszenia objawów ubocznych, tzw. niepożądanych
odczynów poszczepiennych. Już wtedy, kiedy szczepionka
przeciw grypie powodowała bardzo liczne objawy uboczne, ale żyjący jeszcze ludzie, którzy widzieli i pamiętali
widmo śmierci, jakie czyniła hiszpanka, nie podważali zasadności szczepień. Szczepili się bez obaw, w odróżnieniu
od tego, jak to ma miejsce dzisiaj, w XXI wieku, a zwłaszcza w Polsce. Wagę, zasadność i skuteczność szczepień
przeciwko grypie bardzo dobrze ilustrują dane dotyczące
zgonów z powodu powikłań pogrypowych, zwłaszcza zarówno w przypadku pandemii azjatyckiej (1957–1958), jak
i pandemii ery Hong-Kong (1968–1969), które spowodowały tylko (!!!) 1–4 mln zgonów dla każdej z nich.
Bardzo intensywne badania naukowe nad wirusem
grypy, a przede wszystkim zastosowanie hodowli wirusów
grypy w zarodkach kurzych (1940 r.), a których to produkcja trwa do dnia dzisiejszego, doprowadziły w 1968 r. do
otrzymania inaktywowanych szczepionek przeciwko grypie typu split, czyli z rozszczepionym wirionem, a w 1976 r.
szczepionki subunit, czyli podjednostkowej, zawierającej
hemaglutyninę i neuraminidazę.
Obecnie mamy wiele rodzajów szczepionek przeciwko
grypie, począwszy od różnych odmian inaktywowanych
do atenuowanych wytworzonych z tzw. cold adapted mutantów [10, 14].
W sezonie epidemicznym 2016/2017 na świecie rekomendowane są przez Komitet Doradczy ds. Szczepień
Ochronnych (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP) szczepionki inaktywowane (TIV) split, subunit
oraz rekombinowane (RIV) (strona internetowa CDC).

W tym miejscu należy dodać, że w latach 1983–1984
w Krajowym Ośrodku ds. Grypy w Zakładzie Wirusologii
PZH w Warszawie przy współpracy z Wojskowym Instytutem Epidemiologii w Warszawie uzyskano inaktywowane
szczepionki przeciwko grypie pierwszej i trzeciej generacji
nieodbiegające od stosowanej obecnie technologii, wraz
z ich oceną kliniczną i immunologiczną. Jedna z nich była
szczepionką inaktywowaną chromatograficznej czystości, zawierającą całe wiriony. Druga natomiast, również
chromatograficznej czystości, była szczepionką podjednostkową typu subunit, tzn. zawierała wyłącznie hemaglutyninę i neuraminidazę. Szczepionki te otrzymano na
skalę laboratoryjną. Otrzymana szczepionka posiadała
tzw. kontrolę państwową. Została przebadana przez Zakład Surowic i Szczepionek w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Rezultaty tych badań wskazywały na
możliwość produkcji nowoczesnej szczepionki nie odbiegającej od norm Światowej Organizacji Zdrowia. Autorami
tego opracowania był trzyosobowy zespół: Prof. dr hab.
Lidia B. Brydak, Prof. dr hab. Wiesław Gall oraz nieżyjący
już Dr Romuald Semkow. Opracowanie to miało charakter
pionierski w Polsce, z przykrością należy stwierdzić, że nie
wdrożono go do masowej produkcji. To ważne opracowanie polskich naukowców [15].
W latach 1980–1990 w Krajowym Ośrodku ds. Grypy prowadzono również badania nad adaptacją wirusów
grypy o wzorze antygenowym A/H3N2/ do obniżonej
temperatury replikacji, a następnie analizę ich właściwości
antygenowych i biochemicznych, niezbędnych do określenia możliwości użycia ich jako dawcy genów przy rekombinacyjnej metodzie uzyskiwania szczepów szczepionkowych. Dokonano wyznaczenia wskaźników – markerów
genetycznych, niezbędnych przy tego typu badaniach
dla szczepów wyjściowych i cold adapted, czyli zaadaptowanych do obniżonych temperatur. W wyniku tych badań otrzymano dwa polskie mutanty A/Pol/L/71/H3N2
i A/Pol/79/85, które mogą być użyte jako dawcy genów
przy rekombinacyjnej metodzie uzyskiwania szczepów
szczepionkowych grypowych, co zostało potwierdzone
przez Prof. dr. L. Döhnera z Uniwersytetu w Greifswaldzie
w Niemczech [16].
W Polsce od sezonu epidemicznego 1990/1991 na rynku medycznym mamy importowane szczepionki przeciwko grypie: inaktywowane – zawierające jedynie fragmenty
wirusa grypy, które nie są w stanie nas zakazić, typu split
– z rozszczepionym wirionem, oraz subunit – podjednostkowe [14].
Grypa pojawia się co sezon epidemiczny i na przykładzie sezonu epidemicznego 2015/2016 krążenie tego
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wirusa potwierdza się nawet w miesiącach wakacyjnych.
Grypa jest przez nas lekceważona ze względu na mylenie
jej objawów z przeziębieniem, a co najważniejsze – brak
jest rzeczywistych, prawdziwych danych nie tylko o powikłaniach czy powikłaniach wielonarządowych, ale również
o rzeczywistej liczbie zgonów. Nie mamy wiedzy na temat
skutków powikłań, które należy rozpatrywać nie tylko
w aspekcie utraty zdrowia, zaostrzenia chorób już istniejących czy wystąpienia nowych, ale policzalnych, wymiernych skutkach finansowych. Infekcję grypową czy choroby
grypopodobne, te najczęściej występujące, możemy potwierdzić laboratoryjnie przy zastosowaniu metod diagnostycznych opartych na biologii molekularnej. Badania
te prowadzone są nie tylko w Zakładzie Badania Wirusów
Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, NIZP–PZH, ale również w 16 WSSE. Wirusologiczna diagnostyka ma na celu
uniknięcie nie tylko niepotrzebnej antybiotykoterapii, ale
przede wszystkim szerzenia się zakażenia i zahamowania
procesu chorobowego przez zastosowanie leków antygrypowych nowej generacji – inhibitorów neuraminidazy. Leki
antygrypowe nie zastępują szczepień, ale są bardzo pomocne w leczeniu grypy. W Polsce dostępne są na receptę,
jednakże o ich zastosowaniu decyduje lekarz [17].
W 1990 r. dr Stephen G. Baum powiedział: „Nawet
w przybliżeniu nie podejmujemy wystarczających działań,
aby zapobiec epidemiom, które już zabiły, a w przyszłości mogą dalej zabijać o wiele więcej ludzi niż do tej pory
AIDS”.
Od wielu dziesiątków lat wiadomo, że profilaktyka poprzez szczepienia to najtańsza i najskuteczniejsza droga
do zapobiegania grypie, powikłaniom, a w konsekwencji

i zgonom. Dlatego też nie tyko eksperci WHO, ale również
wiele międzynarodowych towarzystw naukowych rekomenduje szczepienia przeciwko grypie, co przedstawiono
w tabeli 1 [14].
Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
rekomenduje, aby w każdym sezonie epidemicznym zaszczepić przeciwko grypie wszystkie chętne osoby. ACIP
rekomenduje szczepienia przeciwko grypie ze względu na
wskazania kliniczne i epidemiologiczne [18].
Do wskazań klinicznych ACIP zalicza wszystkie osoby
z grup podwyższonego ryzyka, szczególnie narażone na
wystąpienie powikłań, bez względu na wiek, w tym również kobiety w ciąży oraz dzieci od 6. miesiąca do 18. roku
życia.
Zgodnie ze wskazaniami epidemiologicznymi do osób,
które mogą przenosić grypę na osoby z grup podwyższonego ryzyka, należy zaliczyć wszystkich pracowników
ochrony zdrowia, pracowników domów spokojnej starości, hospicjów, osoby opiekujące się małymi dziećmi,
a zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, i osobami z grupy
podwyższonego ryzyka. Od 1994 r. w polskim kalendarzu
szczepień szczepienia przeciwko grypie są szczepieniami
zalecanymi.
W Polsce od sezonu epidemicznego 1990/1991 na rynku medycznym mamy importowane szczepionki przeciwko grypie: inaktywowane – zawierające jedynie fragmenty
wirusa grypy, które nie są w stanie nas zakazić, typu split –
z rozszczepionym wirionem, oraz subunit – podjednostkowe. Z przykrością należy stwierdzić, że w Polsce procent zaszczepionej populacji w sezonie epidemicznym 2015/2016
był na skandalicznie niskim poziomie tylko!!! 3,41%, pomi-

Tabela 1. Rekomendacje szczepień przeciwko grypie. Źródło: opracowanie zbiorcze: L.B. Brydak, 2007

Rekomendacje Międzynarodowych Towarzystw Naukowych ds. szczepień przeciwko grypie
– Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
– Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP)
– Amerykańska Akademia Praktyki Rodzinnej (AAFP)
– Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP)
– Grupa Robocza ds. Usług Profilaktycznych (USPSTF US)
– Amerykańskie Kolegium Internistów (ACP)
– Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej US
– Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (IDSA)
– Kanadyjska Grupa Robocza ds. Okresowych Badań Zdrowotnych
– Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne
– Amerykańskie Kolegium Położnictwa i Ginekologii (ACOG)
– Naczelny Dyrektor Departamentu Zdrowia UK
– Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne/Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne
– Światowa Inicjatywa Dotycząca Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD)
– Światowa Strategia Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Astmy (GINA guidlines)
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mo że w wielu województwach Urzędy Marszałkowskie
sponsorują szczepienie przeciwko grypie osobom powyżej
64. r.ż., a w jednym województwie powyżej 50. r.ż.
W literaturze medycznej znajdujemy setki naukowych
badań potwierdzających zasadność szczepień przeciwko
grypie. Obecnie, a także od wielu lat badania potwierdzają
tezę, która nie powinna budzić żadnych dyskusji ani wątpliwości, że zakażenie wirusem powoduje w każdym wieku zaostrzenie istniejących chorób, względnie wystąpienie
nowych, wzrost współczynnika hospitalizacji z powodu
powikłań pogrypowych, a zwłaszcza wielonarządowych
niejednokrotnie prowadzących do stałego inwalidztwa,
a nawet kończących się zgonem. I tak np. szczepienie dzieci w wieku przedszkolnym i w wieku szkolnym zapewnia
ochronę im samym i redukuje liczbę zgonów wśród starszej populacji, jak również pacjentów z grup podwyższonego ryzyka [19, 20].

Procent zaszczepionej populacji przeciwko grypie
w kraju jest na skandalicznie zatrważająco niskim poziomie, zwłaszcza u dzieci od 6. m.ż. do 14. r.ż. – 0,96%. [21].
W sezonie epidemicznym 2014–2015 zaszczepiło się zaledwie 3,55%, a w 2015–2016 zaszczepiło się jedynie 3,4%
populacji, plasując nasz kraj na przedostatnim miejscu
w Europie [22].
W latach 90. w Krajowym Ośrodku ds. Grypy rozpoczęto współpracę z klinicystami dotyczącą badań nad odpowiedzią immunologiczną po szczepieniu przeciwko grypie dzieci i osób dorosłych z grup podwyższonego ryzyka.
Zaowocowało to licznymi publikacjami w czasopismach
krajowych, zagranicznych, doniesieniami na kongresach
międzynarodowych i zjazdach krajowych. Badania te miały na celu wzrost szczepień przeciwko grypie, ocenę odpowiedzi humoralnej i przedstawienie konkretnych przykładów, które będą pomocne w krzewieniu profilaktyki

Tabela 2. Badania w grupach. Źródło: opracowanie zbiorcze: L.B. Brydak, 2015

Dzieci w wieku 6.–35. m.ż., 3.–8. r.ż., 9.–12. r.ż., 13.–20. r.ż.
– z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL), szczepione w różnym okresie od zakończenia leczenia
– z hemofilią ciężką i lekką
– z dysplazją oskrzelowo-płucną
– z kłębkowym zapaleniem nerek
– z przewlekłą niewydolnością nerek poddane ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej, hemodializie oraz z przewlekłą
niewydolnością nerek szczepione jednorazowo i dwukrotnie
– zakażone HIV
– po splenektomii szczepione w grupach wieku 0.–5. r.ż., 6.–10. r.ż., 11.–15. r.ż., ≥ 16. r.ż. (praca doktorska)
– z niedokrwistością plastyczną
– z astmą
– z nieswoistym zapaleniem jelit
Dorośli w wieku 21.–30. r.ż., 31.–40. r.ż., 41.–50. r.ż., 51.–64. r.ż., > 64. r.ż. (2 prace doktorskie)
– skoszarowani studenci Wojskowej Akademii Medycznej
– pacjenci przewlekle chorzy
– pacjenci z ostrą białaczką limfoblastyczną
– pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek (część pracy habilitacyjnej)
– pacjenci po allogenicznej transplantacji nerek
– pacjenci zakażeni HIV z różnymi poziomami CD4, z objawami AIDS i bez objawów
– pacjenci z nowotworem piersi
– pacjenci z nowotworem tarczycy
– pacjenci z astmą (część pracy doktorskiej)
– pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) (część pracy doktorskiej)
– pacjenci z grupy młodych i seniorów (praca doktorska)
– pacjenci z ostrymi incydentami sercowo-naczyniowymi (część pracy habilitacyjnej)*
– pacjenci z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi (praca doktorska)
– pacjenci z toczniem (praca doktorska)
– pacjenci z pierwotnymi układowymi zapaleniami naczyń: ziarniniakowatością Wegnera (część pracy habilitacyjnej)
* wyniki polskich badań pacjentów z ostrymi incydentami sercowo-naczyniowymi zostały wysoko ocenione i włączone do Europejskich Zaleceń
Kariologicznych szczepień przeciwko grypie [28]
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i zachęcą pracowników służby zdrowia do ochrony nie tylko pacjentów, ale również ich bliskich. W rezultacie udało
się przeprowadzić badania w następujących grupach, co
przedstawia tabela 2 [14, 23, 24].
Od dziesiątków lat wiadomo, że wielonarządowe powikłania pogrypowe w wyniku zakażenia grypą mogą
wystąpić nie tylko u osób z grupy podwyższonego ryzyka,
kobiet w ciąży, noworodków, małych dzieci, osób dorosłych i osób starszych, ale również u osób młodych, będących uprzednio zdrowych. Wielonarządowe powikłania
pogrypowe należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie utraty
zdrowia, ale również w z punktu widzenia tragedii ludzkich
nieprzeliczalnych na pieniądze oraz bardzo wymiernych,
policzalnych, wysokich kosztów ekonomicznych ponoszonych przez nasz kraj.
Już w 2008 r. proponowałam opracowanie i wprowadzenie Narodowego Programu Profilaktyki Grypy w celu
zabezpieczenia populacji polskiej przed tym niezwykle
groźnym, lekceważonym przez społeczeństwo patogenem, jakim jest grypa. Problem ten przedstawiłam w III
wydaniu swojej książki pt. „Grypa. Pandemia grypy – mit
czy realne zagrożenie?”, stron 492, jedynym tak obszernym opracowaniu w języku polskim, a program Narodowego Programu Profilaktyki Grypy przedstawiłam w rozdziale dotyczącym zdrowia publicznego [25].
W 2012 r. powstała Grupa Robocza ds. Grypy, której
byłam członkiem. Grupa ta opracowała program, który
obecnie nosi nazwę Ogólnopolski Program Zwalczania
Grypy. Był on przedstawiony na konferencji „Szczepienia
ochronne” w NIZP–PZH w dniu 16 kwietnia 2013 r. i jest dostępny na stronach internetowych www.opzg.pl.
Wg opracowania Ernst&Young, które zawarte jest
w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy w kosztach
grypy należy uwzględnić koszty bezpośrednie leczenia
grypy i koszty pośrednie. Wiadomo, że grypa jest chorobą
sezonową, ale ze względu na to, że budżet kraju jest liczony latami, wartości finansowe liczone są w latach.
Koszty bezpośrednie leczenia grypy: wizyty u lekarzy,
wydatki na leki, leczenie powikłań pogrypowych, hospitalizacje, badania specjalistyczne, stanowią tylko niewielką
część łącznych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo w związku z zachorowaniami na grypę oraz ich powikłaniami w przypadku osób niezaszczepionych wynoszą
ok. 730 mln PLN w roku z epidemią (ok. 43,5 mln PLN
w roku bez epidemii) [26].
Koszty pośrednie są to straty, jakie ponosi gospodarka
wskutek absencji chorobowej pracowników, długotrwałej
nieobecności w pracy z powodu choroby lub opieki nad
chorym, spadku wydajności pracy osób chorujących, ale
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niekorzystających ze zwolnienia lekarskiego, ciężkich powikłań pogrypowych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, niejednokrotnie konieczności przekwalifikowania się,
a także do ciężkiego powikłania pogrypowego, mogącego
doprowadzić do śmierci pracownika. Koszty pośrednie
grypy w Polsce wynoszą ok. 4,3 mld PLN w roku z epidemią (ok. 836 mln PLN w roku bez epidemii) [26].
Musimy mieć świadomość, że oprócz wymienionych
kosztów są jeszcze koszty trudne do sklasyfikowania
w kategoriach ekonomicznych, a mianowicie: pogorszenie
jakości życia, np. z powodu bólu, utrata wolnego czasu,
ograniczenie możliwości funkcjonowania, przejście na rentę inwalidzką, a w końcu czy śmierć bliskiej osoby można
przeliczyć na pieniądze?
Większość krajów zachodnich analizuje skutki infekcji
grypowej i wielonarządowych powikłań, np. transplantacja serca, co w konsekwencji prowadzi do unormowań prawnych, np. w ubezpieczeniach, w przyjęciach
do przedszkoli, szkół, jak również dopuszczenia do pracy
w ochronie zdrowia, co w rezultacie powoduje znacznie
większy procent zaszczepionej populacji i zdecydowane
zmniejszenie kosztów ekonomicznych, jakie pociągają za
sobą powikłania pogrypowe.
Do zaleceń szczepień nie tylko przeciwko grypie, ale
również i przestrzegania polskiego kalendarza szczepień
swoje stanowisko przedstawiło Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (PAN) dnia 16 czerwca 2016 r., cytat
za: „Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (PAN)
– najbardziej miarodajna grupa naukowców w Polsce, składająca się z członków korporacji PAN, dyrektorów instytutów PAN i przewodniczących naukowych komitetów PAN
– jednomyślnie przyjęła 16 czerwca 2016 roku stanowisko
w sprawie szczepień ochronnych. W dokumencie tym mocno rekomendowano wykonywanie szczepień ochronnych,
zarówno tych obowiązkowych, jak i tych zalecanych. Według Prezesa Polskiej Akademii Nauki, prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego »Fakty niezbicie wskazują na potrzebę
i bezpieczeństwo wykonywania szczepień w celu ochrony
jednostek i populacji przed chorobami zakaźnym«. Wydział
Nauk Medycznych PAN, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN i Zgromadzenie Ogólne PAN stanowczo rekomendują stosowanie szczepień ochronnych” [27].
Fakt, że tak szacowne grono uczonych – specjalistów
z różnych dziedzin – uznało problem szczepień ochronnych
za istotny zarówno w aspekcie medycznym, społecznym,
jak i ekonomicznym, stwarza nadzieję na docenienie przez
społeczeństwo znaczenia szczepień ochronnych oraz na
dokonywanie właściwego wyboru.
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Streszczenie
Ilość środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną różni się w zależności od stopnia rozwoju i kondycji finansowej państwa. W związku z powyższym kluczowym aspektem staje się profilaktyka chorób i zapobieganie występowania licznych działań niepożądanych leków. Sytuacja ekonomiczna i zdolność pacjenta do interakcji społecznej jest również rozważana w przypadku prawidłowego stosowania się do zaleceń (complience). Zmniejszenie ilości niepożądanych reakcji polekowych jest korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia farmakoekonomiki. Należy pamiętać, że występowanie licznych działań niepożądanych, takich jak interakcje leku z pożywieniem oraz interakcje typu lek–lek, ma niekwestionowany wpływ na ilość występowania hospitalizacji, co bezpośrednio łączy się ze zwiększeniem kosztów leczenia pacjenta.
Słowa kluczowe: interakcje leków, geriatria, farmakoekonomika.
Abstract
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The amount of funds allocated for healthcare is depended on the degree of development and the financial condition of the country. Therefore, a key aspect
is the prevention of diseases and the prevention of the occurrence of numerous drug side effects. The economic situation and the patient’s ability for social
interaction is also considered in the case of the correct application of the recommendations (complience). From economic point of viev, reduce of the amount of adverse drug reactions is beneficial. The occurrence of many side effects such as food-drug and drug-drug interactions have an unquestionable effect on the amount of occurrence of hospital admissions, which are directly connected with an increase in the cost of patient treatment.
Keywords: drug interactions, geriatrics, pharmacoeconomics.

Wstęp

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Organization)
proces starzenia się populacji ludzkiej zachodzi prawie we
wszystkich krajach świata. W ujęciu globalnym liczba osób
starszych (60 lat i więcej) wzrośnie z 841 milionów w 2013 r.
do ponad 2 miliardów w 2050 r. i będzie stanowić ok.
21,1% ogólnej liczby populacji [1]. Niestety ilość środków
przeznaczanych na opiekę zdrowotną różni się w zależności od stopnia rozwoju i kondycji finansowej państwa.
W związku z powyższym kluczowym aspektem staje się
profilaktyka chorób i zapobieganie występowania niepożądanych reakcji polekowych.
Proces starzenia się organizmu jest uzależniony od
wpływu następujących czynników: higieny i warunków sanitarnych, diety oraz prewencji chorób przewlekłych [2].
Grupa pacjentów geriatrycznych charakteryzuje się
licznymi schorzeniami i często wymaga terapii wielolekowej
– przyjmowania pięciu lub więcej medykamentów dzienPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

nie [3]. Dodatkowym problemem jest brak odpowiedniej
podaży pokarmu zawierającego wszystkie składniki odżywcze, których zapewnienie jest niezbędne w procesie
żywieniowym. Niedożywienie wynikające z braku odpowiedniej diety i metabolizm leków prowadzą do licznych
działań niepożądanych, takich jak interakcje leku z pożywieniem oraz interakcje typu lek–lek [4]. Odpowiednia diagnoza poziomu zaawansowania choroby, optymalizacja
przepisywanych leków (ang. drug-prescribing optimization), dobranie odpowiedniej diety skierowanej do potrzeb
pacjenta, edukacja w zakresie prawidłowego stosowania
medykamentów i zasad dietetycznych oraz zestawienie
otrzymanych informacji z danymi klinicznymi są niezbędne, by zapobiec niepożądanym interakcjom leków [5].

Problem interakcji u osób starszych

Informacje na temat mechanizmu interakcji składników
odżywczych z lekami są ważne w przypadku określenia,
czy dana interakcja ma pozytywny lub negatywny wpływ

fizjologiczny na organizm. Potencjalizacja efektu farmakologicznego leku może zachodzić w sposób addycyjny lub
synergistyczny w stosunku do interferencji z pokarmem.
Natomiast hamujący efekt farmakologiczny występuje,
kiedy oba składniki, zarówno lek, jak i pokarm, wykazują
przeciwne właściwości. Występowanie zmian w obrębie
absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji wiąże się
z występowaniem zaburzeń w aktywności leków, ponieważ zmienia się biodostępność podanych medykamentów. Co ważniejsze w kontekście interakcji, powyższe procesy mogą być regulowane przez przyjmowane pokarm
i napoje [6].
W celu eliminacji interakcji leków z pożywieniem stosuje się obserwacje patofizjologicznych zmian i wynikających z nich schorzeń oraz zmieniającej się farmakokinetyki
i farmakodynamiki w organizmach osób starszych [7].
Istotne zmiany na tle farmakokinetyki zachodzą głównie
w przypadku absorpcji, dystrybucji (zaburzenia w ilości
składników budujących ciało, m.in. tłuszczu, białek, wody,
i przepuszczalności barier, np. bariery krew–mózg) i eliminacji (głównie zmniejszenia wydajności filtracji nerek) leku
i jego metabolitów z organizmu. Nieprawidłowości na
etapie absorpcji leku w grupie osób geriatrycznych mogą
występować w przypadku problemów z połykaniem,
zahamowaniem perystaltyki przełyku, zmian w obrębie
żołądka i pH soku żołądkowego, obniżonego przepływu
krwi przez naczynia krwionośne jelit oraz zmniejszenia
powierzchni wchłaniania w przypadku jelita cienkiego
[8]. Ze względu na wyżej wymienione przyczyny objętość
dystrybucji, biodostępność leków, klirens i okres półtrwania leku są zmienione u osób starszych w porównaniu do
osób zdrowych. Leki dobrze rozpuszczalne w środowisku
wodnym osiągają większe stężenie we krwi, natomiast
leki o wysokim powinowactwie do tkanki tłuszczowej
są wolniej uwalniane z komponentu i charakteryzują się
wydłużonym czasem półtrwania. Ponadto metabolizm
zachodzący w wątrobie jest determinowany przez przepływ krwi przez ten organ, liczbę prawidłowo funkcjonujących hepatocytów, a także aktywność enzymatyczną
cytochromu p-450, która jest znacząco zmieniona u osób
w podeszłym wieku [9].
Osoby starsze mają często problemy z żuciem i połykaniem. Jest to zazwyczaj związane z utratą uzębienia lub
zaburzoną produkcją śliny przez gruczoły. W konsekwencji pacjenci nie są zdolni do przyjmowania pokarmu, płynów i lekarstw bądź mają z tym kłopot. Szczególną grupą
chorych są osoby cierpiące z powodu nowotworu, które
nie rozpoznają smaku i zapachu w wyniku przyjmowanej
chemioterapii i radioterapii. Prawidłowa podaż pożywienia u takich osób będzie wysoce utrudniona. Kolejnym

problemem na tle odżywiania jest występowanie chorób
takich jak anoreksja, demencja starcza, nudności, depresja
i padaczka; pojawiają się też problemy z przewodem pokarmowym w wyniku przebytej operacji [10, 11]. Społeczne
uwarunkowania nie należą do czynników patofizjologicznych, natomiast nie mogą być pominięte w przypadku
stosowania się pacjenta do zaleconej terapii. Sytuacja
ekonomiczna i zdolność pacjenta do interakcji społecznej jest również rozważana w przypadku prawidłowego
complience. Ponadto pacjenci geriatryczni często nie są
zdolni do przygotowania pożywienia i przyjęcia lekarstw
ze względu na problemy związane z percepcją wizualną
i zdolnościami manualnymi [2, 12].
Potrzeby energetyczne ludzi zmieniają się wraz z wiekiem. Niezaprzeczalny jest fakt spadku zapotrzebowania
energetycznego u osób starszych w stosunku do ludzi
młodszych. Jest to często spowodowane zmniejszeniem
aktywności fizycznej i siedzącym trybem życia. Spadek
masy ciała zazwyczaj wiąże się ze zmniejszeniem masy
mięśniowej i jest to związane ze zredukowaniem ilości
białek w organizmie, co w konsekwencji powoduje znaczne wahania ilości azotu w ustroju. Ponadto oprócz stanu
zdrowia pacjenta aktywność fizyczna również wywiera
wpływ na zapotrzebowanie pacjenta w białka. Z tego
względu zaleca się wysokie spożycie białka u osób starszych ok. 1 g/kg masy ciała. Podczas wprowadzania zmian
w diecie pacjenta należy wziąć pod uwagę aktualny stan
jego zdrowia. Dodatkowo trzeba uwzględnić aktualny stan
przewodu pokarmowego i ewentualne zaburzenia wchłaniania składników pokarmowych. Zazwyczaj problem źle
zbilansowanej diety zależy od niskiej jakości pożywienia
i nieodpowiedniej ilości spożywanych posiłków w ciągu
dnia [11].

Podsumowanie

Ryzyko występowania działań niepożądanych, wynikających z obecności interakcji leków z pokarmem, w głównej
mierze zależy od nieprawidłowo prowadzonej diety, polipragmazji, zaburzeń metabolizmu i prowadzonego stylu
życia. W celu zminimalizowania interakcji lek–żywność
zaleca się, w miarę możliwości, minimalizację przepisywanych medykamentów, modyfikację prowadzonej terapii i interwencję w jadłospis osoby chorej. Zmniejszenie
ilości niepożądanych reakcji polekowych jest korzystnym
zjawiskiem z punktu widzenia farmakoekonomiki. Należy
pamiętać, że występowanie licznych działań niepożądanych, takich jak interakcje leku z pożywieniem oraz interakcje typu lek–lek, ma niekwestionowany wpływ na ilość
występowania hospitalizacji, co bezpośrednio łączy się ze
zwiększeniem kosztów leczenia pacjenta.
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Streszczenie
Działania niepożądane produktów leczniczych (niepożądane działanie leku – NDL; ang. adverse drug reactions – ADR) stanowią istotny i coraz częstszy problem w praktyce klinicznej. Terminem tym określa się wszystkie niezamierzone oraz niekorzystne efekty produktów leczniczych, które występują na skutek
stosowania odpowiednich dawek leku w celach profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych, a także do modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu. Wyróżnia się działania niepożądane: typu A – zależne od dawki (ang. augmented, drug actions), typu B – niezależne od dawki (ang. bizarre, patients reactions), typu C – zależne od przewlekłego stosowania (ang. chronic use), typu D – opóźnione w czasie (ang. delayed), typu E – wywołane odstawieniem produktu leczniczego (ang. end of use), oraz typu F – spowodowane brakiem skuteczności terapii (ang. failure of therapy). Szczególnie niebezpieczne dla pacjenta są ciężkie działania niepożądane, które mogą prowadzić do zagrożenia życia, trwałego lub znacznego uszczerbku zdrowia, a także zgonu.
Monitorowanie działań niepożądanych leków (ang. adverse drug reactions monitoring) umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń oraz spodziewanych korzyści związanych ze stosowaniem produktów leczniczych. Działania te mogą zwiększać efektywność leczenia farmakologicznego oraz prowadzić do znaczącej redukcji nakładów finansowych przeznaczonych na farmakoterapię. Celem pracy jest ocena działań niepożądanych leków w aspekcie klinicznym i farmakoekonomicznym.
Słowa kluczowe: działania niepożądane leków, monitorowanie działań niepożądanych leków, farmakoekonomika.
Abstract
Adverse drug reactions are an important and increasingly frequent problems in clinical practice. This term describes all the unintended and adverse effects
of drugs, which occur as a result of the use of appropriate doses of drugs for the prevention, diagnosis, treatment, as well as to modification the physiological function of the body. Especially dangerous for the patient are severe side effects that can lead to life-threatening, persistent or significant prejudice
to health, as well as death. Adverse drug reactions monitoring enables the assessment of the potential risks and expected benefits associated with the use
of medicinal products. These activities may increase the effectiveness of drug treatment and lead to a significant reduction in financial resources allocated
to pharmacotherapy. The aim of the study is to assess the adverse drug reactions in clinical and pharmacoeconomics aspects.
Keywords: side effects of drugs, adverse drug reactions monitoring, pharmacoeconomics.

Wstęp

Produkty lecznicze, obok pożądanego działania farmakologicznego, mogą odpowiadać za występowanie licznych
powikłań, w tym polekowych działań niepożądanych
(NDL; ang. adverse drug reactions – ADR). Farmakolog
prof. G. Kuschinsky stwierdził: „gdy zapewnia się, że jakiś
lek jest wolny od działań niepożądanych, pojawia się uzasadnione podejrzenie, że pozbawiony jest on także działania podstawowego” [1].
Terminem „zdarzenie niepożądane” – ZN (ang. adverse
event lub adverse experience) określa się wszystkie niepożądane zdarzenia natury medycznej, które wystąpiły u pacjenta w trakcie leczenia lub po leczeniu produktami leczniczymi. Związek przyczynowy z przyjmowanym lekiem
nie musi zostać udowodniony, a określenie to powinno być

stosowane praktycznie wyłącznie w odniesieniu do badań
klinicznych [1–3]. Potencjalny związek przyczynowy między lekiem i wywoływanym przez niego działaniem niekorzystnym określa natomiast termin „działanie niepożądane
leku” [1–3]. Obowiązująca dotychczas definicja określała,
iż działanie niepożądane leku jest to „reakcja na produkt
leczniczy, szkodliwa i niezamierzona, występująca po podaniu dawek zazwyczaj stosowanych dla pacjentów w celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych
lub dla przywrócenia, poprawy bądź modyfikacji funkcji
fizjologicznych” [1, 4, 5]. Należy zaznaczyć, iż definicja ta
nie obejmuje mechanizmu powstawania NDL, co sprawia,
iż pojęcie to dotyczy również odczynów alergicznych, reakcji idiosynkrazji (tj. zwiększonej wrażliwości osobniczej),
a także interakcji pomiędzy stosowanymi lekami i pożywie-
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niem. Obowiązująca od niedawna nowa definicja określa,
iż działanie niepożądane leku jest to „reakcja na produkt
leczniczy, która jest szkodliwa i niezamierzona” [1, 2, 5].
Działania niepożądane leków odnotowuje się głównie
u osób powyżej 45. roku życia (zdecydowanie częściej
u kobiet niż u mężczyzn), a także u dzieci w wieku 1–4 lat
[6]. Uważa się, iż NDL istotnie pogarszają jakość życia pacjentów i ich rodzin [4]. Dotyczy to w szczególności ciężkich działań niepożądanych, do których zalicza się: wstrząs
anafilaktyczny, koagulopatie, niewydolność krążenia,
uszkodzenie nerek, skurcz oskrzeli, upośledzenie słuchu
czy też zaćmę [1, 7]. NDL odpowiadają także za znaczące
zwiększenie wydatków w sektorze ochrony zdrowia.
Celem niniejszej pracy jest ocena działań niepożądanych leków w aspekcie klinicznym i farmakoekonomicznym.

Działania niepożądane leków – rodzaje oraz
znaczenie kliniczne
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Działania niepożądane produktów leczniczych podzielić
można z uwagi na mechanizm powstawania, stopień ciężkości, jak również częstość występowania [8]. Klasyfikacja
farmakologiczna NDL wyróżnia działania niepożądane:
typu A – zależne od dawki (ang. augmented, drug actions),
typu B – niezależne od dawki (ang. bizarre, patients reactions), typu C – zależne od przewlekłego stosowania (ang.
chronic use), typu D – opóźnione w czasie (ang. delayed),
typu E – wywołane odstawieniem produktu leczniczego
(ang. end of use), oraz typu F – spowodowane brakiem
skuteczności terapii (ang. failure of therapy) (Tabela 1).
Odrębną grupę NDL stanowią reakcje niespodziewane
(ang. unexpected adverse reactions), których stopień nasilenia i/lub charakter nie są zgodne z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki produktu leczniczego – ChPl
(ang. summary of product characteristics) [1, 3, 4].

Z uwagi na stopień ciężkości (ang. seriousness) wyróżnia się ciężkie (ang. serious adverse drug reactions) i nieciężkie działania niepożądane (ang. non-serious adverse
drug reactions) [3, 9]. Szczególnej uwagi wymagają te
pierwsze, które bez względu na zastosowaną dawkę leku
mogą być przyczyną zgonu, bezpośredniego zagrożenia
zdrowia i życia pacjenta, konieczności leczenia szpitalnego (lub jego wydłużenia), a także trwałej lub znacznej
niepełnosprawności (np. śpiączka, toksyczne uszkodzenie
wątroby, perforacja jelita, skurcz oskrzeli, niewydolność
krążenia, wstrząs anafilaktyczny) [1, 3]. Ciężkie działania
niepożądane obejmują również uszkodzenia płodu (działanie teratogenne lub embriotoksyczne), wady wrodzone
powstałe w wyniku stosowania leku w trakcie ciąży, a także wszystkie inne reakcje, które zgodnie ze swoim stanem
wiedzy lekarz uzna za ciężkie bądź bardzo ciężkie. Należy
pamiętać, iż termin „poważne reakcje niepożądane” (ang.
severity) określa jedynie stopień nasilenia NDL. Wyróżnia
się działania niepożądane o nasileniu łagodnym (odczuwane jako dyskomfort), średnim (odpowiadające za pogorszenie stanu zdrowia) i dużym (prowadzące do trwałej
niepełnosprawności) [1, 3, 4].
Działania niepożądane typu A należą do najlepiej poznanych i jednocześnie najczęściej występujących w codziennej praktyce klinicznej. Szacuje się, iż stanowią one
nawet 60–80% wszystkich działań niepożądanych produktów leczniczych [1, 9]. Działania niepożądane typu A
zależą od dawki, jak również właściwości farmakokinetyczno-farmakodynamicznych leku (głównie jednak od jego
mechanizmu działania) [7]. Rzadko stanowią one przyczynę zgonów. W zdecydowanej większości przypadków są
one możliwe do przewidzenia, a także obserwowane już
w trakcie trwania badań klinicznych. Do działań niepożądanych typu A zaliczamy m.in.: kaszel po zastosowaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE inhibitory), zwę-

Tabela 1. Farmakologiczny podział niepożądanych działań leków

Działania niepożądane leków
typu A
augmented,
Nazwa angielska
drug actions

typu B
bizarre, patients
reactions

niezależne od
Charakterystyka zależne od dawki
dawki
Przykład

kaszel po
pokrzywka po
inhibitorach ACE penicylinie
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typu C

typu D

typu E

typu F

chronic use

delayed

end of use

failure of therapy

zależne od
przewlekłego
stosowania

opóźnione
w czasie

wywołane
odstawieniem
leku

spowodowane
brakiem
skuteczności
terapii

nagłe
odstawienie
β-blokerów

oporność na
antybiotyki

działanie
uzależnienie od
teratogenne
leków nasennych
talidomidu

żenie źrenic po podaniu morfiny, upośledzenie słuchu po
terapii aminoglikozydami czy też toksyczne uszkodzenie
wątroby po przyjęciu zbyt dużej dawki paracetamolu [1, 4,
7]. Coraz większy problem w tej grupie działań niepożądanych stanowią ostatnio interakcje leków roślinnych (np.
nasilenie częstości występowania powikłań krwotocznych
w wyniku stosowania wyciągów miłorzębu japońskiego)
oraz interakcje leków ze składnikami żywności (np. inhibicja
cytochromu CYP3A4 przez składniki soku grejpfrutowego)
[1, 3]. Większości działań niepożądanych typu A można
jednak uniknąć – niezbędna jest jednak dobra znajomość
właściwości farmakokinetyczno-farmakodynamicznych
leku, a także indywidualnych uwarunkowań fizjologiczno-patologicznych pacjenta [1, 4]. Działania niepożądane
typu B, w przeciwieństwie do wcześniej omawianej grupy,
praktycznie nie zależą od dawki leku, są nieprzewidywalne
oraz występują zdecydowanie rzadziej niż reakcje typu A.
Bardzo często mają one charakter immunologiczny (np.
wstrząs anafilaktyczny, toczeń układowy rumieniowaty
czy choroba posurowicza) [1, 2]. Działania niepożądane
typu C określa się niekiedy jako not true drug reactions [1,
4]. Zależą one zarówno od dawki, jak również odpowiednio długiego czasu przyjmowania leku. Przykładami działań niepożądanych zależnych od przewlekłego stosowania
są m.in. choroba zakrzepowa u pacjentek przyjmujących
doustne środki antykoncepcyjne, a także występowanie
uzależnień w wyniku długotrwałego przyjmowania leków
nasennych czy też opioidowych leków przeciwbólowych
[1, 4]. Działania niepożądane typu D, E i F są natomiast rzadziej spotykane w praktyce klinicznej [7, 9].
Istnieje szereg czynników fizjologicznych, patologicznych, środowiskowych oraz społecznych istotnie zwiększających częstość występowania polekowych działań
niepożądanych [7]. Do najważniejszych zalicza się zjawiska wielochorobowości oraz polipragmazji, stanowiące
szczególnie ważny problem w populacji osób starszych.
Wyniki wielu badań wskazują bowiem, iż ponad połowa starszych pacjentów przyjmuje jednocześnie co najmniej pięć różnych produktów leczniczych. Szacuje się, iż
w przypadku równoczesnego stosowania siedmiu leków
ryzyko interakcji wzrasta z ok. 15% (w przypadku stosowania dwóch leków) do nawet 80% [1]. Nie bez znaczenia
pozostają również uwarunkowania genetyczne (np. mutacje izoenzymów cytochromu P-450 odpowiedzialnych za
metabolizm większość leków) czy odmienności w procesach farmakokinetycznych (na etapie wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i eliminacji) u pacjentów różnej
płci i w różnym wieku. NDL mogą być również uwarunkowane niestosowaniem się pacjenta do zaleceń lekarza
i farmaceuty (ang. non-compliance), stosowaniem leków

poza wskazaniami rejestracyjnymi (ang. off-label use),
a także powszechnym ostatnio zjawiskiem samoleczenia
(ang. self-medication) czy też brakiem współpracy między
lekarzami różnych specjalności [1, 3, 7]. Wymienione czynniki mogą prowadzić do nasilenia działań niepożądanych,
a niekiedy również ujawnienia się efektów toksycznych
leku.

Działania niepożądane leków – aspekt
farmakoekonomiczny

Działania niepożądane produktów leczniczych dotyczą ok.
10–40% wszystkich pacjentów, z czego groźne dla życia
NDL stanowią nawet 0,05–6% wszystkich przypadków [1,
2]. Liczba raportowanych działań niepożądanych wciąż jednak wzrasta – amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
(ang. Food and Drug Administration – FDA) odnotowała
istotny wzrost częstości występowania NDL z ok. 35 000
w 1998 roku do ok. 90 000 w 2005 roku [1]. NDL uważane
są za przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności,
a także odpowiadają za znaczące zwiększenie wydatków
w systemie ochrony zdrowia [6, 9]. Koszty powikłań polekowych obejmują bowiem medyczne jak i niemedyczne
koszty leczenia szpitalnego, jak również trudne do oszacowania koszty niewymierne i koszty pośrednie [1, 9].
Szacuje się, iż NDL są odpowiedzialne za ok. 10–15%
wszystkich hospitalizacji, pochłaniając tym samym 5–10%
ogólnej sumy kosztów przeznaczonych na farmakoterapię
[2, 6]. W badaniach przeprowadzonych na terenie Stanów
Zjednoczonych wykazano, iż NDL znajdują się w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów, odpowiadając za ponad 100 000 zgonów rocznie. Generują przy tym koszty
leczenia farmakologicznego na kwotę ok. 3 mld dolarów
[8]. Unia Europejska (EU) przeznacza natomiast na diagnostykę oraz leczenie schorzeń wywołanych NDL ok.
20% wszystkich środków z sektora ochrony zdrowia publicznego [1]. Do dnia dzisiejszego nie oszacowano jednak
dokładnie kosztów leczenia powikłań polekowych w poszczególnych państwach.
Jedną ze strategii mających na celu poprawę stanu klinicznego chorych oraz prowadzących do znaczącej redukcji kosztów leczenia farmakologicznego jest monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych (ang.
adverse drug reactions monitoring) [6]. Celem monitorowania NDL jest bowiem ocena zarówno nowych zagrożeń,
jak i potencjalnych korzyści związanych z przyjmowaniem
produktu leczniczego. Uważa się, iż monitorowanie działań niepożądanych może skutkować poprawą skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego, a tym
samym może prowadzić do spadku zagrożeń zdrowotnych i redukcji wydatków przeznaczonych na leczenie
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[9, 10]. W Polsce monitorowanie działań niepożądanych
regulują m.in. Ustawa (…) Prawo Farmaceutyczne (z dnia
31.10.2001 oraz 13.05.2013) oraz dyrektywa Parlamentu
Europejskiego (2010/84/UE z dnia 15.12.2013), w której
znaleźć można zarówno nową definicję działania niepożądanego leku, jak również nowe wytyczne rozbudowanego
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
(ang. pharmacovigilance) [5]. NDL zgłaszać teraz mogą
zarówno pracownicy służby zdrowia: lekarze, farmaceuci, stomatolodzy, pielęgniarki i położne, jak i sami pacjenci
(od lipca 2012 r.) [5]. Częstość raportowania działań niepożądanych jest jednak zdecydowanie niezadowalająca, co
powinno skutkować wprowadzeniem zmian usprawniających dotychczasowe rozwiązania [6].

Podsumowanie
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Działania niepożądane leków stanowią częsty i istotny
problem w praktyce klinicznej. Uważa się, iż szczególnie
niebezpieczne dla pacjenta są ciężkie działania niepożądane, które mogą prowadzić do zagrożenia życia, trwałego
lub znacznego uszczerbku na zdrowiu, jak również zgonu
pacjenta. Monitorowanie działań niepożądanych leków
umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń oraz spodziewanych korzyści związanych ze stosowaniem produktów
leczniczych. Działania te mogą zwiększać efektywność leczenia farmakologicznego oraz prowadzić do znacznej redukcji nakładów finansowych przeznaczonych na leczenie.
Niezbędne jest jednak wprowadzenie zmian usprawniających dotychczasowe rozwiązania w zakresie raportowania
działań niepożądanych produktów leczniczych.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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Streszczenie
Wiarygodność kwestionariuszy oceny jakości życia jest niezbędna do prawidłowej interpretacji ich wyników. Walidacja pozwala określić, na ile przydatne
będzie testowane narzędzie w konkretnym kontekście klinicznym. Do takiej oceny służą parametry określane mianem właściwości psychometrycznych, na
które składają się przede wszystkim trafność (ang. validity), rzetelność (ang. reliability) oraz czułość testu. Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie psychometrii wykorzystywanej w badaniu wiarygodności kwestionariuszy oceny jakości życia.
Trafność określa, czy kwestionariusz mierzy to, co powinien mierzyć. Najczęściej wyróżniamy jej trzy aspekty: trafność treściową, kryterialną oraz teoretyczną. Trafność treściowa określa, na ile instrument pokrywa zamierzony obszar zainteresowania. Trafność kryterialna to analiza zgodności pomiarów otrzymanych za pomocą narzędzia z określonym kryterium o udowodnionej relacji z pierwotnie mierzoną wartością wyjściową (walidacja poprzez porównanie
wyników z testem referencyjnym). Trafność teoretyczna określa stopień zależności pomiędzy wynikami kwestionariusza a teoretycznym modelem zjawiska,
zbudowanym na podstawie osobnych badań jego zależności.
Rzetelność w świetle klasycznej teorii testów ocenia stopień losowej rozbieżności w wynikach pomiarów, które z założenia powinny być jednakowe oraz
określa zakres, w którym kwestionariusz będzie dawał spójne i powtarzalne wyniki. Rozróżnia się rzetelność rozumianą jako spójność wewnętrzną oraz rzetelność związaną z powtarzalnością pomiarów (testu–retestu, pod względem zgodności ocen).
Czułość kwestionariusza to jego zdolność do pomiaru różnic w jakości życia między pacjentami lub grupami pacjentów. Wyróżnia się również ocenę czułości na zmiany kliniczne (responsywność), wykonywaną u tego samego pacjenta.
Ocena właściwości psychometrycznych kwestionariuszy jakości życia pozwala określić ich wiarygodność w warunkach konkretnego kontekstu klinicznego.
Istotna jest ocena wszystkich jej aspektów, gdyż tylko wtedy można mówić o pozytywnym wyniku walidacji.
Słowa kluczowe: walidacja, trafność, rzetelność, czułość, responsywność.
Abstract
Health-related quality of life (HRQoL) questionnaires need to be validated for their proper interpretation and determining, how useful the test will be in
the specific clinical context. Validity, reliability and sensitivity are usually used for it. The aim of this work is to summarize psychometric properties, used
in assessing questionnaires’ validity.
Validity determines whether the instrument measures what it is intended to measure. Its three aspects: content, criterion and construct, need to be considered. Content validity concerns the extent to which the questionnaire reflects the intended domain of interest. Criterion validity is the analysis of the agreement between measurements obtained using the test and the specified criterion with a proven relationship with the originally measured value (quality of
life). Construct validity determines the extent of correlation between the test and the theory built on modelling the clinical context structure.
According to the classical test theory reliability assesses the impact of a random variability in the measurement results, which are supposed to be similar,
and determines the range of internal consistency and repeatability (inter-rater reliability, and test-retest reliability) of questionnaire’s results.
The sensitivity of the test is its ability to measure differences in quality of life between patients or groups of patients. It also assesses the sensitivity to clinical changes (responsiveness), performed on the same patient.
The evaluation of psychometric properties of the HRQoL questionnaires determines their validity in the clinical context. It is important to assess all their
aspects, because only then we can talk about the positive validation result.
Keywords: validation, validity, reliability, sensitivity, responsiveness.

Wstęp

Jakość życia związana ze zdrowiem (ang. health related
quality of life) charakteryzuje odczuwanie przez pacjenta
jego stanu zdrowia, a jej zmiana może stanowić wyznacznik skuteczności działania zastosowanej terapii medycznej.
Ponieważ jednak jakość życia jest cechą latentną, tzn. nie-

poddającą się obserwacji, nie jest możliwe jej zmierzenie
w sposób bezpośredni [2, 3]. Pośrednie metody pomiaru
to różnego rodzaju kwestionariusze, których celem jest
wnioskowanie o jakości życia na podstawie charakterystyki zakresu ograniczeń aktywności fizycznej, psychicznej
czy społecznej pacjenta.
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Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem stanowi istotny etap procesów wnioskowania o efektywności
kosztowej technologii medycznej. Aby zapewnić poprawność takiego wnioskowania, należy być przekonanym
o poprawności oceny jakości życia, którą może zapewnić
walidacja narzędzi pomiarowych. Walidacja to proces badania właściwości psychometrycznych kwestionariusza
i weryfikacji jego wiarygodności [3].
Wiarygodność w kontekście właściwości psychometrycznych może być rozumiana w dwóch aspektach. Po
pierwsze, wiarygodny kwestionariusz powinien być użyteczny w konkretnej sytuacji klinicznej, tzn. poprawnie
rozpoznawać różnice w jakości życia wynikające z różnych, możliwych do wystąpienia w danej chorobie stanów
zdrowia. Ten rodzaj wiarygodności charakteryzuje pojęcie
trafności testu (ang. validity). Z kolei wyniki kwestionariusza, uzyskiwane przy założeniu stałości oceny jakości
życia, powinny być spójne, powtarzalne i wolne od błędów pomiarowych, co nazywamy rzetelnością testu (ang.
reliability). Dopiero równowaga w ocenie trafności oraz
rzetelności kwestionariusza pozwala twierdzić o jego wiarygodności [1].
Trafność instrumentu określa, czy kwestionariusz mierzy to, co powinien mierzyć [2]. Trafność należy do tej grupy pojęć z zakresu psychometrii, według których wiarygodność instrumentu związana jest nie tylko z poprawnym
jego działaniem, ale z działaniem w obrębie konkretnego
kontekstu klinicznego. Nie jest zatem cechą samego narzędzia, tylko wniosków, jakie będą wyciągane na podstawie
jego wyników. Rzetelność z kolei określa cechę narzędzia,
ale może być zmienna w zależności od kontekstu. Ocenia,
czy wyniki określające tę samą cechę będą powtarzalne
dla kolejnych pomiarów [2].
Na rycinie 1 w graficzny sposób scharakteryzowano
pojęcia trafności i rzetelności. Przyjęto założenie, że śro-

dek tarczy oznacza wartość prawdziwą, zaś kropki oznaczają wyniki kolejnych pomiarów tej wartości. Pomiary na
tarczy A są teoretycznie trafne – średnia z pomiarów jest
zgodna z wartością prawdziwą – ale cechują się brakiem
powtarzalności (mała rzetelność). Na tarczy B pomiary są
powtarzalne (rzetelne), ale nie mierzą rzeczywistej wartości (mała trafność). Dopiero wyniki pomiarów na tarczy C
są powtarzalne i mierzą wartość prawdziwą (są rzetelne
i trafne). W ocenie rzetelności badamy różnice pomiędzy
pomiarami tej samej cechy. Sytuacją pożądaną jest, aby
te różnice dążyły do zera. W przypadku badania trafności
istotna jest zbieżność wyników poszczególnych pomiarów
oraz wartości prawdziwej. O ile w ramach oceny rzetelności różnica między pomiarami jest stosunkowo łatwa do
określenia, o tyle w ramach oceny trafności nie jest znana wartość prawdziwa, ponieważ jakość życia jest cechą
ukrytą. Możemy ją jednak oszacować na podstawie wyników z obserwacji klinicznej lub przyjąć zgodnie z wartością
określoną jako referencja.
Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy
o właściwościach psychometrycznych kwestionariuszy
oceny jakości życia. Oprócz wspomnianych wyżej pojęć
związanych z trafnością oraz rzetelnością omówione zostaną również pojęcia czułości oraz czułości na zmiany
kliniczne (responsywność).

Trafność

Najbardziej złożone z opisywanych pojęć to pojęcie
trafności. Najczęściej wyróżnia się trzy główne aspekty
trafności: treściową, kryterialną oraz teoretyczną (Rycina 2) [1, 2]. Mówiąc o trafności treściowej (ang. content
validity) instrumentu, zależy nam na tym, aby narzędzie
w pełni pokrywało zamierzony obszar zainteresowania,
tzn. uwzględniało wszystkie możliwe do wystąpienia
w danej chorobie stany zdrowia i związaną z nimi jakość

Rycina 1. Pojęcia trafności i rzetelności przedstawione graficznie w postaci tarczy z wynikami
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Rycina 2. Zestawienie pojęć związanych z trafnością (validity)

życia. Trafność tę określa się, badając proces tworzenia
kwestionariusza, przeglądając procedury stosowane przy
jego opracowywaniu oraz analizując jego strukturę. Przykładem oceny trafności treściowej może być opis budowy
kwestionariusza Kidscreen.
Związana z trafnością treściową jest trafność fasadowa (ang. face validity). Określa ona subiektywny sposób
postrzegania i rozumienia kwestionariusza przez respondentów i jest oceniana po zaprojektowaniu testu [2]. Jest
to jednak koncepcja postrzegana przez naukowców za nazbyt subiektywną i rozmytą, przez co jest rzadziej wykorzystywana i raportowana w badaniach walidacyjnych [3].
Trafność kryterialna (ang. criterion validity) to analiza zgodności pomiarów otrzymanych za pomocą testu
z pomiarami otrzymanymi w wyniku oceny zmiennej
pozatestowej (kryterium), o udowodnionej relacji z pierwotnie mierzoną wartością wyjściową, tj. z jakością życia
[2]. Na ogół przybiera postać badania zgodności między
otrzymanym wynikiem a wynikiem innego, już zwalidowanego kwestionariusza, stanowiącego „złoty standard”
postępowania [3]. W ramach trafności kryterialnej ocenia
się trafność diagnostyczną (ang. concurrent validity) oraz
prognostyczną (ang. predictive validity). Trafność diagnostyczna opiera się na zgodności wyników ze stanem faktycznym, z kryterium aktualnie występującym u badanej
jednostki. Trafność prognostyczna z kolei określa zdolność
kwestionariusza do przewidywania przyszłych stanów
zdrowia czy zdarzeń. Określa zgodność z kryterium, według którego można przewidzieć możliwą do wystąpienia
zmianę stanu zdrowia, np. kiedy na podstawie jakości życia
może być dokonywana predykcja czasu przeżycia chorych
na nowotwory [2].

Ostatnia i najważniejsza odmiana trafności to trafność
teoretyczna (ang. construct validity). Określa ona stopień
zależności pomiędzy wynikami testu a teorią zbudowaną
na podstawie modelowania struktury i zależności badanego zjawiska, np. stawiamy hipotezę, że jakość życia będzie
się zmieniać w określony sposób w określonych grupach/
stanach zdrowia, następnie badamy korelację wyników
kwestionariusza w poszczególnych, analizowanych grupach i określamy stopień ich zgodności [2]. Do oszacowania trafności teoretycznej niezbędne jest przeprowadzenie
badań i sprawdzenie ich rezultatów z założeniami teoretycznymi. W pierwszym kroku budujemy model zjawiska,
względem którego będą porównywane wyniki testów.
Następnie stawiamy hipotezy co do kierunku i siły zależności wyników oraz modelu. Ostatecznie weryfikujemy
postawione uprzednio hipotezy. W praktyce nie można
jednoznacznie wskazać, czy pozycje kwestionariusza są
wiarygodne, a jedynie można zebrać wystarczającą ilość
dowodów na potwierdzenie ich zależności z modelem [2].
Jest to najważniejszy rodzaj trafności.
W ramach trafności teoretycznej określa się trafność
zbieżną (ang. convergent validity), kiedy różne miary mające w zamierzeniu mierzyć tę samą cechę korelują między
sobą, oraz trafność różnicową (ang. discriminant validity),
kiedy miara nie powinna korelować zbyt silnie z miarami,
które w zamierzeniu powinny mierzyć inne cechy [2]. Należy zwrócić uwagę na fakt, że często wiele domen może
być ze sobą zależnych i należy brać pod uwagę przede
wszystkim wysoki lub niski stopień zależności.
Jednym ze sposobów realizacji sprawdzenia trafności
teoretycznej jest metoda znana jako walidacja znanych
grup (ang. known groups validation), która polega na ba-
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Rzetelność

daniu zależności wyników testu w grupach o znanych właściwościach i badaniu różnic pomiędzy grupami o znanych
różnicach [2]. Na przykład: można oczekiwać, że pacjenci
z zaawansowanym stadium nowotworu będą mieli gorszą
jakość życia niż pacjenci w jego wczesnym stadium. Wówczas wykazanie tej zależności pomiędzy wynikami jakości
życia a zdiagnozowanym stanem zdrowia potwierdzi trafność teoretyczną testu. Metoda known groups validation
jest kombinacją testu trafności oraz czułości.
Narzędziem, dzięki któremu można zobrazować wyniki
zarówno dotyczące oceny trafności zbieżnej, różnicowej,
jak i rzetelności, jest tzw. macierz wielu cech–wielu metod
(ang. multitrait–multimethod analysis) [2, 7]. W tabeli 1
zestawiono porównanie współczynników korelacji dwóch
testów (1, 2), każdy z trzema domenami (fizyczna, emocjonalna, społeczna). Komórki C określają wartości współczynników korelacji opisujących trafność zbieżną, komórki
D – trafność różnicową, a R – rzetelność [2].

Drugą z istotnych właściwości psychometrycznych jest rzetelność, która określa cechę samego narzędzia. W świetle
klasycznej teorii testów rzetelność ocenia wpływ losowej
rozbieżności w wynikach pomiarów, które z założenia powinny być jednakowe, oraz określa zakres, w którym kwestionariusz będzie dawał spójne i powtarzalne wyniki [6].
Rozróżnia się rzetelność rozumianą jako spójność wewnętrzną oraz rzetelność związaną z powtarzalnością
(Rycina 3). Spójność wewnętrzna (ang. internal reliability) ocenia, czy pozycje kwestionariusza, które w zamierzeniu mierzą tę samą cechę, dają spójne wyniki. Określana jest za pomocą korelacji pozycji kwestionariusza
między sobą [2].
Rzetelność związana z powtarzalnością określa, czy
wyniki pomiarów oceniających w założeniu niezmieniony
stan zdrowia pozostaną spójne [2, 3]. Ten niezmieniony
stan zdrowia może być interpretowany jako stan niezmie-

Tabela 1. Macierz wielu cech–wielu metod zestawia w ramach jednej macierzy wyniki związane z oceną trafności oraz rzetelności (zaadaptowane z [2])
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1
2

R
D
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D

Rycina 3. Zestawienie pojęć związanych z rzetelnością (reliability)
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C
D

R
D

R
C
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niony w czasie, wówczas mamy do czynienia z oceną rzetelności testu–retestu (ang. test–retest reliability), a więc
badamy powtarzalność wyników pomiarów oddalonych
od siebie nieznacznie w czasie (w założeniu stałych); lub
też niezmieniony stan rozumiany jako ocena stanu zdrowia
u tego samego badanego wykonywana przez różnych badaczy – jest to wówczas rzetelność pod względem zgodności ocen (ang. inter-rater reliability). W przypadku rzetelności testu–retestu czas przerwy pomiędzy pomiarami
powinien być na tyle krótki, żeby stan zdrowia nie uległ
zmianie, ale też na tyle długi, by respondenci nie pamiętali swoich poprzednich odpowiedzi [3]. Rzetelność pod
względem zgodności ocen służy do wykazania spójności
między samodzielną oceną pacjenta a oceną wykonaną
przez krewnych lub personel medyczny, dlatego też jest
ważna w kontekście decyzji o zastosowaniu oceny proxy
(ang. proxy assessment, tł. ocena przez przedstawiciela/
pełnomocnika/respondenta zastępczego) [2].
Do pomiarów rzetelności wykorzystuje się miary
współczynników stosowanych w statystyce w ramach
testów zgodności. Do najczęściej stosowanych zalicza się
współczynniki kappa oraz kappa ważone, a także współczynnik korelacji wewnątrz klasy (ang. intraclass correlation coefficient – ICC) [2].
Kappa to unormowany współczynnik obrazujący
wpływ przypadkowej zgodności na wynik zgodności obserwowanej (Tabela 2). Kappa ważone z kolei uwzględnia wagi zgodności pomiędzy poszczególnymi domenami,
a sposób obliczeń i interpretacji jest analogiczny [2]. Znajduje to zastosowanie w przypadku porównania kwestionariuszy o hierarchicznej strukturze domen, wówczas
bezwzględna różnica pomiędzy odpowiedziami w obu
pomiarach będzie miała wpływ na ostateczny wynik rzetelności. Wartość kappa zbliżona do 0 oznacza zgodność
na poziomie zgodności przypadkowej, zaś bliska 1 charakteryzuje test o dużej rzetelności.
Współczynnik ICC stosowany jest w przypadku skali
interwałowej lub ilorazowej i określa stosunek wariancji
prawdziwej do wariancji otrzymanej, zgodnie z klasyczną
teorią testów [2]. Jeśli ICC jest bliskie 1, wówczas loso-

wa rozbieżność w wynikach jest mała, a rzetelność testu
duża.

Czułość/responsywność

Oprócz terminów związanych z trafnością i rzetelnością
w ramach oceny wiarygodności kwestionariusza określa
się także jego czułość oraz czułość na zmiany istotne kliniczne (responsywność). Czułość testu to jego zdolność
do pomiaru różnic w jakości życia między pacjentami lub
grupami pacjentów. Test powinien potrafić wskazać na
różnice w grupach przy stosunkowo umiarkowanej (możliwej do przeprowadzenia badania) liczebności badanej
populacji [2]. Im bardziej czuły test, tym mniejsza próba
potrzebna do przeprowadzenia poprawnego w sensie
statystycznym badania. W odróżnieniu od known-group
validation, w którym oczekujemy spodziewanej różnicy,
w ocenie czułości chcemy wykazać, że liczebność badanej
próby jest wystarczająca do wykazania istotnej statystycznie i klinicznie różnicy, jaka może wystąpić między grupami
[2]. Czułość na zmiany (responsywność) to zdolność testu do wykrywania istotnych klinicznie zmian jakości życia
u tego samego pacjenta, co odróżnia ją od klasycznego
pojęcia czułości. Wykazano, że instrumenty specyficzne
chorobowo są z reguły bardziej czułe na zmiany niż testy
generyczne (ogólne) [2].
Wyróżnia się kilka parametrów służących do oceny
czułości na zmiany. Effect size (ES) to współczynnik średniej zmiany wyników porównywanych kwestionariuszy do
wartości odchylenia standardowego (SD) początkowego
pomiaru. Standardised response mean (SRM) jest podobnym parametrem, ale uwzględnia w mianowniku odchylenie standardowe zmiany, a nie pojedynczego pomiaru.
Jest to miara częściej stosowana niż effect size i rekomendowana w ocenie rzetelności. Bardzo podobny parametr
do SRM, ale stosujący zamiast odchylenia standardowego
błąd standardowy dla średniej, to statystyka sparowanego
testu T (ang. paired T-statistic). Efektywność względna/
względna wydajność to współczynnik kwadratów wyników testów T (lub F dla porównań więcej niż dwóch skali/
domen). Przy porównaniu większej liczby skali/domen

Tabela 2. Wytyczne wskazujące na poziom zgodności wyników w zależności od wartości parametru kappa (κ)

κ
< 0,20
0,21–0,40
0,41–0,60
0,61–0,80
0,81–1,00

Zgodność
brak zgodności
bardzo słaba
średnia
dobra
bardzo dobra
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0,61-0,80
0,81-1,00

Dobra
Bardzo dobra

Tabela Błąd! Tylko dokument główny. Zestawienie najczęściej stosowanych parametrów służących ocenie
rzetelności kwestionariusza [2].

Tabela 3. Zestawienie najczęściej stosowanych parametrów służących ocenie rzetelności kwestionariusza [2]

Nazwa parametru

Wzór
��̅� � �̅� �
����� �

wielkość efektu
(ang. effect size – ES)

��̅� � �̅� �
����� � �� �

Standaryzowana średnia odpowiedź
(ang. standardised response mean – SRM)

��̅� � �̅� �
����� � �� �

Statystyka sparowanego testu T
(ang. paired T-statistic)
Efektywność względna/względna wydajność
(ang. relative efficiency/relative validity)

współczynnik kwadratów
statystyk T (lub F) dwóch skali

SD – odchylenie standardowe, SE – błąd standardowy
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przyjmuje się w mianowniku najmniejszą wartość testu-T
lub F [2]. Opisane odpowiednimi wzorami parametry zestawiono w tabeli 3.
Nie zawsze zdarza się, że otrzymane wyniki kwestionariuszy będą rozkładać się zgodnie z rozkładem normalnym,
a zatem nie będzie możliwe wyznaczenie średnich różnic
w pomiarach i odchyleń standardowych. Kiedy znaczna
część wyników odpowiada maksymalnej/minimalnej wartości skali, mamy do czynienia z efektem zwanym efektem
sufitu/efektem górnego pułapu (ang. ceiling effect) lub
efektem podłogi/efektem dolnego pułapu (ang. floor effect). Występowanie któregoś z tych zjawisk wiąże się na
ogół z niską czułością kwestionariusza [2].

Podsumowanie

Istotne jest, aby przed zastosowaniem kwestionariusza
oceny jakości życia w badaniu bądź praktyce klinicznej
przeprowadzić jego walidację. Ocena właściwości psychometrycznych kwestionariuszy jakości życia pozwala określić ich wiarygodność w warunkach konkretnego
kontekstu klinicznego. Ważna jest ocena wszystkich jej
aspektów, gdyż tylko wtedy można mówić o pozytywnym wyniku walidacji. Kwestionariusz powinien cechować
się odpowiednią czułością oraz rzetelnością, jednak są to
jedynie warunki konieczne, ale nie wystarczające, by mówić o jego pełnej wiarygodności. Walidacja testu w populacji docelowej, w konkretnej sytuacji klinicznej umożliwia
oszacowanie jego trafności, a w dalszych krokach pozwala
wnioskować o przydatności jego stosowania w badaniach
bądź praktyce klinicznej.
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Streszczenie
W ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową występowania chorób alergicznych, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz
gęsto zaludnionych. W Europie problem ten dotyczy około 50% dzieci. Dominują alergie pokarmowe oraz kontaktowe. Jest to więc poważny problem nie
tylko kliniczny, ale także ekonomiczny, pozwalający zaliczyć alergie do chorób XXI wieku. Istotną częścią postępowania terapeutycznego w przypadku chorób alergicznych jest farmakoterapia, często długotrwała i związana z wystąpieniem działań niepożądanych przyjmowanych leków, co generuje wzrost
kosztów leczenia.
Słowa kluczowe: choroby alergiczne, farmakoekonomika, pediatria.
Abstract
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In recent years there has been a growing trend of allergic diseases, especially in the more economically developed and densely populated countries. In Europe, this problem affects about 50% of children – mostly food and contact allergies. So this is a serious problem not only clinically but also economical,
allowing include allergic to the diseases XXI century. An important part of the therapy of allergic diseases is pharmacotherapy, often long and associated
with the side effects of medications, which also generate the cost of treatment.
Keywords: allergic diseases, pharmacoeconomics, paediatrics.

Wstęp

Choroby alergiczne u dzieci stanowią za sprawą różnorodności prezentowanych przez pacjenta objawów klinicznych ogromne wyzwanie dla współczesnych lekarzy.
Wywierają one ogromny wpływ na jakość życia i osiągnięcia dziecka w szkole z powodu obniżonego samopoczucia, zaburzeń snu oraz absencji w szkole [1]. Badania
epidemiologiczne, przeprowadzone na początku drugiej
połowy lat 90., wskazują na tendencję wzrostową występowania alergii wśród populacji dziecięcej [2]. Jednak częstość występowania chorób o podłożu alergicznym jest
zmienna. Wyższy poziom występowania alergii dominuje
w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz gęsto
zaludnionych [2, 3]. W Polsce problem ten dotyczy około
20% populacji dziecięcej, w niektórych regionach wzrasta
do 29% [4]. Podobnie państwa Europy Zachodniej oraz
Ameryki Północnej odnotowują wzrost zapadalności na
astmę, atopowe zapalenie skóry czy alergiczne zapalenie
błony śluzowej nosa [5]. Najczęstszą jednostką chorobową w tej grupie jest alergiczny nieżyt nosa, na który cierpi
od 10 do 40% populacji świata, stanowi to ok. 400 mln
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ludzi (wg WHO). W grupie tej największy odsetek stanowią dzieci [6]. Stale wzrastająca liczba oraz coraz młodszy
wiek dzieci dotkniętych chorobami alergicznymi powinny
skłaniać do zracjonalizowania farmakoterapii oraz optymalizacji kosztów leczenia.

Alergia

Alergia jest nieprawidłową odpowiedzią tkanek na pojawienie się obcych substancji – alergenów, związaną z reakcją immunologiczną i wytworzeniem swoistych przeciwciał, które w efekcie prowadzą do uwolnienia mediatorów
stanu zapalnego [7]. Zaliczana jest ona do chorób przewlekłych, znacznie obniżających jakość życia oraz podnoszących koszty leczenia [8]. Najczęstszymi objawami alergii
zgłaszanymi przez pacjentów są: kichanie, wyciek z nosa,
uczucie zatkania nosa, pieczenie spojówek oraz łzawienie.
Mogą pojawić się obrzęk skóry, bolesność, pokrzywka,
ból brzucha oraz trudność w oddychaniu. W przypadku
alergii pokarmowej typowe są zaczerwienienie i swędzenie skóry po zjedzeniu określonych pokarmów. Natomiast
napady kaszlu, duszność, świszczący oddech u człowieka

młodego może oznaczać rozwój astmy oskrzelowej [9].
W rozpoznaniu choroby ważną rolę odgrywa dobrze przeprowadzony wywiad lekarski [10]. Istotne jest stwierdzenie
zależności pomiędzy ekspozycją na alergeny a wystąpieniem objawów. Ostatnim etapem diagnostycznym jest
przeprowadzenie specyficznych badań, do których należą:
testy skórne (punktowe, śródskórne i płatkowe), badania
serologiczne i testy (próby) ekspozycyjne potwierdzające
występowanie choroby alergicznej [11].

Epidemiologia

Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów o wysokim
współczynniku występowania objawów alergicznych [12].
Z badań przeprowadzonych na terenie Polski w latach
1998–1999 w ramach programu PMSEAD (ang. Polish
Multicentre Study of Epidemiology of Allergic Diseases),
obejmujących 16 000 pacjentów, wynikało, iż z powodu
astmy leczy się 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych Polaków.
W ramach badania wyodrębniono główne czynniki ryzyka
rozwoju astmy, do których należą: obciążenie rodzinne, zanieczyszczenia powietrza, wilgoć i przeludnienie w mieszkaniu [13]. Blisko 10 lat później, w 2008 roku, rozpoczęto
nowy program ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych
w Polsce), obejmujący blisko 23 000 Polaków. Spośród badanych osób blisko 40% doświadczyło w ciągu życia objawów alergicznych: katar alergiczny (20%), objawy astmy
(u prawie 12%), cechy atopowego zapalenia skóry (u około
7–9%); natomiast około 50% Polaków prezentowało dodatni wynik alergicznych testów skórnych na powszechnie
występujące alergeny (głównie na roztocza, trawy, brzozę). Ponadto objawy alergiczne były częstsze na terenach
miejskich w porównaniu z obszarami wiejskimi [14].
Badania te pokazują dużą skalę problemu chorób alergicznych w Polsce oraz tendencję wzrostową w zakresie
zapadalności i zachorowalności. Podobną sytuację obserwuje się na całym świecie. Wg danych z Białej Księgi
Alergii, publikowanej przez Światową Organizację Alergii,
około 40% populacji świata cierpi z powodu alergii. Ponad
300 mln ludzi na świecie choruje na astmę oskrzelową.
Organizacja szacuje, że 250 tysięcy osób umiera każdego roku z powodu astmy. Szczególną dynamiką wzrostu
występowania alergii cechuje się obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Może wiązać się to z przemianami społeczno-ustrojowymi, których skutkiem był rozwój uprzemysłowienia, „chemizacja” życia oraz poprawa warunków
higienicznych [15].

Farmakoekonomia chorób alergicznych

Podstawowym zadaniem farmakoterapii stosowanej
w chorobach przewlekłych jest zapewnienie pacjentowi

skutecznej oraz bezpiecznej farmakoterapii [16]. Nieodpowiednio zastosowane leczenie nie tylko generuje niepotrzebne koszty, ale również powoduje negatywne skutki,
a w związku z tym wzrost bezpośrednich kosztów leczenia
oraz kosztów pośrednich, wynikających z przedłużającego
się leczenia oraz z absencji w miejscu pracy [17].
Racjonalna farmakoterapia alergii powinna rozpocząć
się od znalezienia przyczyny powstania choroby i dalszego jej rozwoju [18]. Leczenie to jest niezwykle kosztowne,
począwszy od diagnostyki i testów alergicznych, poprzez
koszty wizyty lekarskiej, skończywszy na dodatkowej diagnostyce oraz optymalizacji terapii [19, 20]. Farmakoekonomika leczenia alergii zmierza ku zmniejszeniu objawów
nasilających się przy kontakcie z alergenem lub wyeliminowaniu alergenów z otoczenia małego pacjenta. Proces
terapii alergii musi uwzględnić zarówno farmakologiczne,
jak i niefarmakologiczne metody leczenia. Leczenie farmakologiczne obejmuje stosowanie wielu różnych grup leków
pojedynczo lub w terapii skojarzonej, głównie z zakresu
leków przeciwhistaminowych, glikokortykosteroidów lub
leków antyleukotrienowych [21].
Z statystyk wynika, że bezpośrednie koszty leczenia
alergicznego nieżytu nosa w Europie wynoszą ok. 1,5 biliona euro, pośrednie natomiast ok. 1,5–2 bilionów euro
[22]. W Polsce według badań blisko 49% dzieci zgłasza problemy z alergią, dlatego tak ważne jest możliwie
najwcześniejsze zdiagnozowanie choroby przez lekarza
pierwszego kontaktu [19]. Wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 r. koszty leczenia alergii pokarmowej u niemowląt, tj. wartość zrefundowanych świadczeń
dla pacjentów w grupie wiekowej do 1. roku życia, w ramach leczenia uczuleniowego i refundacji pokarmu zastępczego wyniosły 626 802 zł (773 640 zł w 2012 r., 377
983 zł w 2011 r.). Natomiast pokrycie kosztów leczenia zapalenia skóry wywołanego spożytą żywnością – 426 612 zł
(356 052 zł w 2012 r., 205 735 zł w 2011 r.) [23].
Analizując koszty hospitalizacji w zakresie alergologii
dziecięcej w roku 2014, to największe koszty generowały
województwa: mazowieckie (10 063 612,00 zł), małopolskie (9 474 816,00 zł), dolnośląskie (8 549 432,00 zł) oraz
łódzkie i kujawsko-pomorskie (ok. 7 mln zł) [23]. Koszty
leczenia i hospitalizacji alergii są ogromne i rosną z roku na
rok. Podsumowując, wartości zawartych umów na świadczenia alergologiczne w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz programach lekowych
wyniosły 226 659 685 zł w roku 2014. Z tego też powodu
coraz więcej uwagi poświęca się chorobom alergicznym
jako głównemu czynnikowi wpływającemu na wzrost nakładów finansowych przekazywanych z budżetu państwa
na ochronę zdrowia [23].
Aspekt farmakoekonomiczny chorób alergicznych
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Podsumowanie

Choroby alergiczne wieku dziecięcego są najczęstszą i najbardziej kosztochłonną grupą jednostek chorobowych
wieku dziecięcego. Koszty pośrednie wynikają przede
wszystkim z absencji dziecka w szkole, zmniejszonej efektywności pracy dziecka, ale przede wszystkim z absencji
w pracy rodziców/opiekunów dziecka. Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka i skuteczna terapia mają istotne
znaczenie nie tylko z powodu pozytywnego wpływu na
jakość życia pacjenta, ale także z ekonomicznego punktu
widzenia. Niestety brak jest jednoznacznych analiz farmakoekonomicznych, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, wskazujących na wyższość leków z konkretnej grupy terapeutycznej. Optymalizacja leczenia oraz eliminacji
czynników ryzyka pozwala zredukować koszty choroby.
Skuteczne działania profilaktyczne stanowią jedne z najbardziej efektywnych działań nie tylko z punktu widzenia
opłacalności farmakoterapii, ale również z punktu widzenia rozwoju, progresji choroby oraz jej konsekwencji związanych m.in. z rozwojem astmy u dzieci.
Oświadczenia

424

Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.

Piśmiennictwo

1. Galvin AD, Hourihane JOB. Health-related quality of life in
food allergy. Impact, correlates, and predictors. Bundesgesundheitsblatt. 2016;59(7):841–848.
2. Schiffer PC, Burkolter D. The epidemiology of atopic diseases
in Europe. A review. Allergy Clin Immunol News. 1995;7:113–
125.
3. Dadas-Stasiak E, Kalicki B, Jung A. Najczęściej występujące
przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii. Pediatr Med Rodz. 2010;6(2):92–99.
4. Samoliński B, Raciborski F, Lipiec A, Tomaszewska A, KrzychFałta E, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Lusawa A, Borowicz
J, Komorowski J, Samolińska-Zawisza U, Sybilski AJ, Piekarska
B, Nowicka A. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce
(ECAP). Warszawa: Elsevier Urban & Partner; 2014. 10–18.
5. Kramer U, Koch T, Ranft U, Ring J, Behrendt H. Traffic-related
air pollution is associated with atopy in children living in urban
areas. Epidemiology. 2000;11(1):64–70.
6. Pawankar R, Canonica GW, Holgate ST, Lockey RF. Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011–2012. Streszczenie wykonawcze. World Allergy Organization; 2011.
7. Jaworska J, Zagórska W, Feleszko W. Diagnostyka alergologiczna u dzieci w różnych grupach wiekowych. Alergologia
Info. 2009;4,4:162–169.
8. Lissauer T, Clayden G. Pediatria. Wrocław: Elsevier Urban &
Partner; 2013. 309–315.
9. Asher MI, Montefort S, Bjorksten B et al. Worldwide time
trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet. 2006;368:9537.
Bodajko-Grochowska A, Emeryk A. Rola lekarza rodzinnego
w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych u dzieci w świetle aktualnych wytycznych. Forum Med Rodz. 2014;8,1:14–
20.
Kruszewski J. Ogólne zasady diagnostyki chorób alergicznych. Klinika chorób infekcyjnych i alergologii IMW CSK
WAM. Alergia Astma Immunologia. 2006;11(1):1–10.
Małolepszy J, Liebhart J, Wojtyniak B, Pysiewicz K, Płuska T.
Występowanie chorób alergicznych w Polsce. Alergia Astma
Immunologia. 2000;5(2):163–169.
Liebhart J, Malolepszy J, Wojtyniak B, Pisiewicz K, Plusa T, Gladysz U and members of the Polish Multicentre Study of Epidemiology of Allergic Diseases (PMSEAD). Prevalence and
risk factors for asthma in Poland: results from the PMSEAD
study. J Investig Allergol Clin Immunol. 2007;17(6):367–374.
Samoliński B, Raciborski F, Tomaszewska A, Szpak A, Emeryk
A, Jassem E, Samel-Kowalik P, Walkiewicz A, Borowicz A, Gutowska J, Lusawa A, Trzpil L, Samolińska-Zawisza U, Komorowski J, Marszałkowska J, Jakubik N. Epidemiology of allergic
diseases in Poland – ECAP study. Allergy. 2008;88(63):626–
627.
Pawankar R, Canonica GW, Holgate ST, Lockey RF. Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011–2012. Streszczenie wykonawcze. World Allergy Organization; 2011.
Woroń J, Porębski G, Obłutowicz K, Korbut R. Bezpieczeństwo stosowania leków w farmakoterapii chorób alergicznych. Alergol Immunol. 2007;4(1–2):22–24.
Szkaradkiewicz J. Współczesna farmakoterapia astmy oskrzelowej. J Biol Earth Sci. 2013;3(1):M1–M13.
Kaczmarski M. Alergia pokarmowa od rozpoznania do leczenia. Alergia Astma Immunologia. 2006;11(supl. 1):133–135.
Wąsowska-Królikowska K. Kompetencje lekarza pierwszego
kontaktu i specjalisty w opiece nad dzieckiem z alergią pokarmową. Zagadnienia żywieniowe w pediatrii. Warszawa: Ovita Nutricia; 2000. 1–3.
[Dostępne w Internecie:] http://www.alergologia.com.pl/
testy-i-badania [data dostępu: 12.07.2016].
Grzelewski T, Stelmach I. Exercise-induced bronchoconstriction in asthmatic children: a comparative systematic review of
the available treatment options. Drugs. 2009;69:1533–1553.
[Dostępne w Internecie:] www.who.com [data dostępu:
25.07.2016].
Drapała A, Gierczyński J, Gryglewicz J, Karczewicz E, Sielicki P, Zalewska H. Choroby alergiczne – analiza finansowania
świadczeń zdrowotnych i społecznych. Warszawa: Uczelnia
Łazarskiego; 2014.

Zaakceptowano do edycji: 2016–04–12
Zaakceptowano do publikacji: 2016–04–28

Adres do korespondencji:
Edyta Rysiak
Zakład Chemii Leków
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 2D
15-222 Białystok
tel.: 85 748 5706
e-mail: edyta.rysiak@umb.edu.pl

PRACA PoGLĄDOWA

Niedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny
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Streszczenie
Witamina D zaliczana jest do związków cechujących się wielowymiarową aktywnością biologiczną. Od wieków uważano ją za czynnik regulujący gospodarkę
wapniowo-fosforanową, warunkujący tym samym prawidłową budowę kości. Badania ostatniej dekady odkryły nowy, szeroki zakres działania witaminy D
na organizm ludzki. Odgrywa ona istotną rolę w proliferacji, angiogenezie, różnicowaniu i apoptozie komórek. Obecnie zjawisko niedoboru witaminy D
jest szeroko rozpowszechnionym problemem zdrowotnym, uznawanym za pandemię. Zasadniczą jego przyczyną jest niedostateczna ekspozycja człowieka
na promieniowanie słoneczne, które jest głównym źródłem witaminy D dla większości ludzi. Jej niedobór powoduje krzywicę u dzieci oraz związany jest ze
zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia, stwardnienia rozsianego, raka jelita grubego, prostaty, piersi i jajnika oraz cukrzycy typu I.
Słowa kluczowe: witamina D, niedobory, kalcytriol, pediatria.
Abstract
Vitamin D is classified as the compounds characterized by multi-dimensional biological activity. For centuries it was thought to be a factor regulating calcium-phosphate metabolism and determines proper bone structure. Last decade studies have discovered a new and broad spectrum of action of vitamin
D in the human body. It plays an important role in cell proliferation, angiogenesis, cell differentiation and apoptosis. At present, the phenomenon of vitamin D deficiency is a widespread health problem, which is considered as a pandemic. The fundamental cause is the insufficient human exposure to solar
radiation, which is the main source of vitamin D for most people. Its deficiency causes rickets in children and is associated with an increased risk of hypertension, multiple sclerosis, cancer of the colon, prostate, breast and ovary, as well as type 1 diabetes.
Keywords: vitamin D, deficiency, calcitriol, pediatric.

Wstęp

Witamina D to związek steroidowy, rozpuszczalny w tłuszczach, o wielokierunkowym działaniu biologicznym. W ciągu ostatnich dziesięcioleci postępy w badaniach nad tym
związkiem zwracają uwagę na korzystny efekt witaminy
D nie tylko w rozwoju kośćca, poprzez regulację gospodarki wapniowo-fosforanowej, ale także w obrębie tkanek
pozaszkieletowych [1, 2]. Jest to tak zwane działanie plejotropowe witaminy D możliwe dzięki jej receptorom VDR,
zlokalizowanym w wielu narządach: kościach, mięśniach
szkieletowych, komórkach układu immunologicznego
oraz w mózgu [3–5].
Witamina D może być dostarczana na drodze egzogennej wraz z pożywieniem, a także wytwarzana przez
organizm ludzki w procesie przemian metabolicznych pod
wpływem promieniowania ultrafioletowego [6]. W związku z położeniem geograficznym Polski synteza skórna

witaminy D nie pokrywa wystarczająco jej dziennego zapotrzebowania. Potwierdzają to wyniki licznych badań
epidemiologicznych – poziom witaminy D w populacji polskich dzieci jest znamiennie niski [7]. Natomiast prawidłowe zaopatrzenie organizmu w kalcytriol pozwala zapobiegać występowaniu krzywicy u dzieci, a także chroni przed
cukrzycą typu I, nadciśnieniem, stwardnieniem rozsianym
oraz rakiem [8]. Dostateczna ekspozycja na promieniowanie słoneczne oraz spożywanie produktów bogatych
w witaminę D znacząco zmniejszyły częstość występowania jej niedoboru, jednak jest to wciąż powszechny problem w wielu populacjach, zwłaszcza wśród dzieci [9].

Wpływ witaminy D na organizm człowieka

Witamina D wywiera wpływ na komórki docelowe posiadające receptor jądrowy VDR. Przełomowe badania
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torów nie tylko w komórkach kostnych, kanalikach nerkowych, nabłonku jelit, ale także w większości komórek
ludzkiego organizmu – determinuje to plejotropowe działanie witaminy D [10].
Najlepiej poznaną dotychczas funkcją witaminy D jest
regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej bezpośrednio wpływająca na mineralizację kości. Witamina D wywiera znaczący wpływ na metabolizm kości – zwiększa
w osteoblaście ekspresję RANKL, a ten z kolei aktywuje
RANK w prekursorze osteoklasta, co prowadzi do powstania dojrzałego osteoklasta, który przez działanie resorpcyjne powoduje uwalnianie wapnia z kośćca. Działanie to
ma istotne znaczenie w okresie rozwojowym, zwłaszcza
w kształtowaniu się kości i zębów [11].
Dzięki obecności receptorów VDR w układzie pozaszkieletowym witamina D stała się potencjalnym regulatorem czynności wydzielniczej narządów, między innymi:
trzustki, nadnerczy, tarczycy, przytarczyc, układu immunologicznego i krwiotwórczego [12]. Badania pokazały, że
suplementacja witaminy D w dzieciństwie zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu I. Inne badania wskazują,
że uzupełnianie tej witaminy u osób z wcześniej wykrytą
cukrzycą typu II poprawiło wydzielenie insuliny i tolerancję
glukozy [13]. W chorobach sercowo-naczyniowych wykazano związek między niskim poziomem witaminy D a występowaniem nadciśnienia tętniczego oraz zwiększonym
ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych [14]. Udowodniono, że aktywna postać witaminy D może wpływać na
ekspresję genów regulujących proces proliferacji, różnico-

Rycina 1. Synteza aktywnej formy witaminy D [35]
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wania, apoptozy i angiogenezy, a tym samym zmniejszać
ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów [15]. Wyniki
badań epidemiologicznych sugerują, że niedobór witaminy D w diecie wiąże się z częstszym występowaniem chorób autoimmunologicznych [16]. Ponadto zaobserwowano większe ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego
wśród rasy kaukaskiej zamieszkałej na obszarach o mniejszym nasłonecznieniu [17]. Podobne zależności wykazano
w związku z zachorowalnością na reumatoidalne zapalenia stawów [18].

Źródła witaminy D

Organizm ludzki może otrzymywać witaminę D egzogennie – wraz z pożywieniem, lub syntetyzować endogennie
pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie to jest głównym źródłem witaminy D dla organizmu, lecz niewystarczającym do pokrycia dziennego
zapotrzebowania organizmu. Cholekalcyferol powstający
w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego
ulega hydroksylacji w wątrobie do cholekalcydiolu, który
w nerkach jest hydroksylowany przez 1α-hydroksylazę do
aktywnego metabolitu witaminy D – 1,25 dihydroksywitaminy D, czyli kalcytriolu [19].
Bogatym źródłem witaminy są niektóre pokarmy,
przede wszystkim ryby morskie. Witamina D w mniejszych ilościach zawarta jest w: jajach, mleku i produktach mlecznych, oleju roślinnym, wątrobie oraz serach
dojrzewających. W Polsce niektóre produkty spożywcze,
takie jak margaryny, są wzbogacane w witaminę D, aby

zapobiec jej ewentualnym niedoborom i skutkom z tym
związanym [20].

Epidemiologia niedoboru witaminy D

Niedobór witaminy D jest powszechnie występującym
problemem wśród dzieci na całym świecie, dotyczącym
prawie 90% populacji [21].
Z badań przeprowadzonych na terenie Polski w 2013
roku wynika, że wśród populacji dzieci w wieku 9–12 lat
największy odsetek pacjentów z niedoborem witaminy
D w okresie zimowym zamieszkuje Szczecin – na poziomie 95%, oraz Białystok – 90%. W Katowicach i Lublinie
niższe stężenie wykryto u 89% i 88% dzieci, natomiast
w Łodzi i Poznaniu odpowiednio na poziomie 77% i 74%
badanych. Wyniki te uległy znacznej poprawie po okresie
letnim. Największe niedobory w tym czasie zostały zaobserwowane w Poznaniu i Szczecinie – w 52,9% i 42,1%.
W Łodzi u 41,5% dzieci stwierdzono obniżone stężenie
25-hydroksywitaminy D, natomiast najmniejsze niedobory
prezentowali pacjenci z Lublina, Białegostoku i Katowic –
w 28%, 26,3% i 26,3% [22].
Niepokojące wyniki badań przedstawili także neonatolodzy z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Wśród grupy 41 noworodków wszyscy pacjenci znajdowali się w grupie z niedoborem witaminy D (< 20 ng/
ml), podczas gdy 53,7% z nich miało poważne niedobory. Wyniki badań wskazują na bardzo wysoką częstość
występowania niedoboru witaminy D wśród polskich
noworodków, w związku z czym uzasadniona jest suplementacja tej witaminy w pierwszych dniach życia oraz
podczas ciąży [23].
Podobne wnioski dostarczają także badania przeprowadzone przez łódzkich pediatrów, które wykazały niedostateczną suplementację witaminy D u dzieci w wieku
9–15 lat na terenie Łodzi. Prawie u 80% badanych dzieci
oznaczono niskie stężenie tej witaminy w surowicy. Ponadto ponad połowa dzieci w wieku szkolnym nie przestrzegała aktualnych zaleceń dotyczących suplementacji
witaminy D [24].

Konsekwencje zdrowotne niedoboru witaminy D

Główną rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej, dlatego też skutki jej niedoboru
będą związane z nieprawidłowym poziomem wapnia oraz
fosforu w organizmie oraz upośledzonym metabolizmem
kostnym. W szczególności powoduje to spadek wydajności absorpcji wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego,
w efekcie prowadząc do zwiększenia stężenia parathormonu (PTH) [25] oraz nadmiernej resorpcji wapnia z kości
za pośrednictwem osteoklastów. Skutkiem tych procesów

jest uogólniony spadek gęstości mineralnej kości (BMD),
prowadzący ostatecznie do osteopenii i osteoporozy.
U małych dzieci, które mają stosunkowo niewiele związków mineralnych w swoim szkielecie, defekt ten prowadzi
do różnorodnych deformacji kostnych określanych jako
krzywica. Niedobór witaminy D skutkuje również osłabieniem mięśni – objawiającym się trudnością w utrzymaniu
równowagi i w chodzeniu [26].
W okresie ciąży konsekwencjami niedoboru tej witaminy jest obniżona masa kostna noworodka, rozmiękanie potylicy oraz zaburzenia rozwoju zawiązków zębowych [27].
Zaburzenie immunomodulacyjnego działania witaminy D
związane z jej niedoborem może prowadzić do zakłócenia pracy układu odpornościowego, skutkując skłonnością
do licznych infekcji oraz zwiększonym ryzykiem rozwoju
poważnych chorób autoimmunologicznych, takich jak
stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów
czy cukrzyca typu I. Dzieci, które otrzymywały suplementację witaminy D w 1. roku życia, mają zmniejszone ryzyko
zachorowania na cukrzycę typu I o 78% w porównaniu
z dziećmi, które nie otrzymywały tej witaminy [28]. Ponadto wykazano, że niski poziom witaminy D sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości [29, 30].

Nadmiar witaminy D w organizmie i jego skutki

Hiperwitaminoza jest niezmiernie rzadka. W badaniu
przeprowadzonym przez Vietha i wsp. nie zauważono
objawów toksyczności przy podawanych dawkach 10 000
IU witaminy D3/dobę przez okres 5 miesięcy [31]. Ponadto
z opublikowanych badań wynika, że graniczny poziom toksyczności witaminy nie powinien przekraczać 100 ng/ml
[32]. Do objawów zatrucia witaminą D zaliczamy: utratę
łaknienia, wymioty, zaparcia, wiotkość mięśni, rozdrażnienie, zahamowanie procesu wzrastania, wielomocz
z obniżoną zdolnością zagęszczania moczu, białkomocz,
ropomocz [33, 34]. W takim przypadku należy odstawić
witaminę D, unikać słońca oraz stosować dietę niskowapniową.

Podsumowanie

Oprócz schorzeń tkanki kostnej stale rośnie liczba chorób
nowotworowych i autoimmunologicznych, których rozwój
i przebieg mogą mieć związek z niedoborem pochodnych
cholekalcyferolu. Obecnie, pomimo obowiązujących wytycznych dotyczących stosowania witaminy D w krajach
Europy Środkowej, dzienne spożycie witaminy D jest niewystarczające. W związku z powszechnie występującym
niedoborem witaminy D wśród dzieci wskazana jest jej
suplementacja. Szczególnie dotyczy to polskich dzieci, u
których synteza skórna witaminy D zachodzi tylko w mieNiedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny w populacji dzieci

427

siącach kwiecień – październik i jest niewystarczająca do
pokrycia zapotrzebowania organizmu na tę witaminę
przez cały rok. Dlatego też należy skupić uwagę na populacjach o najwyższym ryzyku niedoboru wapnia i witaminy
D – dzieciach, kobietach w ciąży i osobach starszych – aby
chronić je przed potencjalnymi skutkami jej niedoboru.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
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Niedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny w populacji dzieci
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Streszczenie
Niniejsza praca powstała na podstawie fachowej literatury na temat gospodarowania odpadami medycznymi. Jej celem było zwrócenie uwagi na fakt, jakie zagrożenia dla nas oraz dla naszego środowiska stanowią odpady medyczne, które powstają w jednostkach leczniczych w Polsce. Problem jest szczególnie istotny ze względu na skalę oraz powszechność zjawiska. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia odpadów medycznych jako źródła zakażenia, niewłaściwe sposoby ich klasyfikowania, segregacji, gromadzenia, jak również warunki i metody ich unieszkodliwiania. Stawianie wymagań w zakresie postępowania z odpadami medycznymi wynika z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niosą, oraz zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania
tych odpadów każdą stosowaną metodą.
Słowa kluczowe: odpady medyczne, źródło zakażenia, środowisko, cywilizacja.
Abstract
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This work is based on professional literature of the resource management of medical waste. Its purpose was to draw attention to the fact that a threat to
us and to our environment are a medical waste, which are formed in units of medicines in Poland. The problem is particularly significant because of the
scale and universality of the phenomenon. The work explains the basic issues of medical waste as a source of infection, improper methods of classification,
segregation, collection, as well as the conditions and methods for their disposal. Placing requirements on the treatment of medical waste arises from the
need to counteract against the threats posed and to ensure the effectiveness of the disposal of such waste every method used.
Keywords: medical waste, source of infection, environment, civilization.

Wstęp

Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się w obecnych czasach coraz bardziej zauważalnym problemem
zdrowotnym. Jeszcze kilka lat temu problem odpadów
nie istniał, bowiem większość zakładów opieki zdrowotnej spalała je w szpitalach, w spalarniach, nie zważając
na nadmierne zanieczyszczenie środowiska. Pogarszający
się stan środowiska zmusił nas do racjonalnego myślenia
o kwestii poprawy sytuacji w unieszkodliwianiu odpadów
medycznych. W Polsce żyje około 38,5 mln osób, każda
z nich codziennie produkuje różnego rodzaju odpady. Problem odpadów powstających w jednostkach leczniczych
w Polsce jest szczególnie istotny ze względu na skalę oraz
powszechność występowania.

Pojęcie odpadów medycznych

Odpadem medycznym nazywamy substancję ciekłą, gazową oraz stałą powstającą w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, jak również prowadzeniem
doświadczeń i badań naukowych w zakresie medycyny.
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

Rocznie powstaje w Polsce około 200 tysięcy ton odpadów medycznych. Są wytwarzane w procesach diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej [1]. Ich główny
strumień powstaje w szpitalach, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, przychodniach, ośrodkach zdrowia oraz
poradniach.
Odpady medyczne w postaci środków medycznych
i przeterminowanych leków powstają w gospodarstwach
domowych. Przy prowadzeniu działalności związanej
z wytarzaniem odpadów lub gospodarowaniem nimi należy przestrzegać wymagań zawartych w ustawie o odpadach oraz wymagań określonych dla specyficznych
rodzajów odpadów, w tym medycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się poddawania odzyskowi odpadów medycznych, dopuszczalne jest wyłącznie
unieszkodliwianie.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Klasyfikacja odpadów medycznych zawarta jest w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013

Tabela 1. Klasyfikacja odpadów medycznych ujętych w grupie 18. Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

18
18 01
18 01 01
18 01 02*
18 01 03
18 01 04
18 01 06
18 01 07
18 01 08
18 01 09
18 01 10
18 01 80
18 01 81
18 01 82

odpady weterynaryjne i medyczne
odpady z diagnozowania, profilaktyki i leczenia medycznego
narzędzia zabiegowe, chirurgiczne oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
organy i części ciała oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze oraz ich toksyny, jak również inne formy
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, które wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane
pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
inne odpady niż wymienione w 18 01 03
chemikalia, w których odczynniki chemiczne zawierają substancje niebezpieczne
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06
leki cytostatyczne i cytotoksyczne
leki inne niż wymienione w 18 01 08
odpady amalgamatu dentystycznego
zużyte kąpiele lecznicze, które są aktywnie biologiczne i mają właściwości zakaźne
zużyte kąpiele lecznicze, aktywne biologicznie, inne niż wymienione 18 01 80
pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

r.). Minister Środowiska wydał Rozporządzenie (…) z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zgodnie
z którym odpady medyczne sklasyfikowane są w grupie 18
i dzieli się je na:
– odpady zakaźne, tj. odpady niebezpieczne, które zawierają toksyny oraz żywe mikroorganizmy, które
wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych
organizmów,
– odpady specjalne, tj. odpady, które zawierają substancje chemiczne, wywołujące choroby zakaźne u ludzi lub
innych żywych organizmów albo skażenie środowiska,
– odpady pozostałe, tj. odpady nieposiadające właściwości niebezpiecznych [2].

Postępowanie z odpadami medycznymi

Przepisy prawne określające sposób postępowania z odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia i laboratoriach określają ustawa oraz rozporządzenia:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2013 r.),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010
r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 139, poz. 940),
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r.
Nr 112, poz. 1206).
Większość odpadów medycznych, zgodnie z klasyfikacją,
to odpady niebezpieczne, mające przede wszystkim właści-

wości zakaźne. Gospodarka takimi odpadami jest szczególnie
ważna, ponieważ niewłaściwe postępowanie z nimi może
prowadzić do bardzo groźnych konsekwencji [3].
W placówkach prowadzących działalność leczniczą powstają jeszcze inne odpady, zwane odpadami komunalnymi, nie są one jednak odpadami medycznymi według obowiązujących ustaleń prawnych. W działalności zakładów
opieki zdrowotnej w większości wypadków prowadzona
jest wspólna gospodarka wszystkimi rodzajami odpadów
powstających na ich terenie [4]. Podmioty lecznicze, jak
również inne rodzaje działalności leczniczej, które wytwarzają odpady medyczne, wykazane zostały w Ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Posiadaczem odpadów w rozumieniu wyżej cytowanej ustawy jest zarówno wytwórca odpadów, jak również
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, natomiast posiadaczem nie jest prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów [5].
Wskazane akty prawne nakładają na posiadacza odpadów medycznych szczególnego postępowania w zakresie:
– klasyfikowania odpadów medycznych,
– zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania,
– magazynowania odpadów medycznych,
– zapewnienia odpowiednich warunków transportu wewnętrznego,
– unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych w miejscu ich powstawania, jak również przekazywania ich do spalarni.
Odpady medyczne, które powstają w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony
zdrowia, jak również w podmiotach leczniczych, zbiera się
Odpady medyczne jako źródło zakażenia
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selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na
odpady zakaźne, specjalne i pozostałe [6].
Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych
końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, wytrzymałych, nieprzezroczystych, odpornych na działanie środków chemicznych i wilgoci, z możliwością jednokrotnego
zamknięcia. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na
stelażach albo w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby ich górna
część (krawędź) wywinięta na szerokość około 20 cm nie
uległa skażeniu.
Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach
zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci,
mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów.
Pojemniki lub worki, w których zbierane są odpady za
wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach, należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż raz dziennie. Pojemniki
lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do dwóch
trzecich ich objętości oraz należy wymieniać na nowe nie
rzadziej niż co 72 godzin. Pojemniki mogą być wypełnione nie więcej niż do dwóch trzecich ich objętości. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników
lub worków jednorazowego użycia. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka należy go w całości umieścić
w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku. Jest dopuszczalne zbieranie odpadów tzw. odpadów
pozostałych do pojemników wielokrotnego użycia [7].
Każdy pojemnik i worek jednorazowego użycia powinien mieć:
– widoczne oznakowanie, które świadczy o rodzaju odpadów w nich przechowywanych,
– widoczne oznakowanie, które świadczy o pochodzeniu odpadów,
– datę zamknięcia,
– informacje pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą worek lub pojemnik [8].
Dopuszcza się magazynowanie niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie jednostek ochrony zdrowia,
poza miejscem ich powstawania, w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.
Pomieszczenia powinny spełnić określone wymogi:
– podłogi i ściany powinny być wykonane z materiałów
gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
– pomieszczenia muszą być zabezpieczone przed dostępem gryzoni, owadów oraz innych zwierząt, drzwi
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–

–

–
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–

wejściowe bez progu, których minimalna szerokość
i wysokość powinny gwarantować swobodny wyjazd
i wjazd środka transportu wewnętrznego oraz dostęp
obsługi,
powinny mieć wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych,
zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania,
powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą
podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza,
powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,
mają być przeznaczone wyłącznie do magazynowania
odpadów medycznych oraz mieć niezależne wejście,
czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może
przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10°C, jak również w temperaturze
poniżej 10°C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 30 dni,
w przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów
medycznych można je magazynować w chłodzonych
wydzielonych miejscach, w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
w jednostkach ochrony zdrowia należy wydzielić miejsce przeznaczone do mycia, dezynfekcji i przechowywania wewnątrz zakładowych środków odpadów
i pojemników wielokrotnego użycia [9].
Pojemniki na odpady medyczne:
przeznaczone do jednokrotnego użycia do zbiórki zużytych igieł, skalpeli, pipet i innych drobnych narzędzi
medycznych,
po założeniu pokrywy pojemniki są na stałe zamknięte
(hermetycznie), w sposób uniemożliwiający kontakt
z ich zawartością,
są przystosowane do spalania w spalarniach,
są wykonane z polipropylenu, przy spalaniu nie wydzielają toksycznych substancji, zaczepy w sklepieniu
wieka służą do zdejmowania igieł ze strzykawek bez
dotykania ich rękoma [10] (Rycina 1).

Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Unieszkodliwianie odpadów jest procesem niebędącym
odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii [11].
W Polsce powstaje rocznie około 200 tysięcy odpadów
medycznych i weterynaryjnych, większość z nich nie jest
groźna dla środowiska, ale prawie 30 tysięcy ton stanowią
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Rycina 1. Różne typy plastykowych pojemników na odpady medyczne. Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 15.05.2015)

odpady zakaźne, ze względu na obecność toksyn, bakterii
lub chemikaliów. Na terenie kraju znajduje się 39 instalacji
do termicznego przekształcenia [12].
Pochodzące ze szpitali niebezpieczne odpady zakaźne, chemiczne czy radioaktywne mają pod wieloma
względami niepowtarzalny charakter. W porównaniu
z niebezpiecznymi odpadami przemysłowymi występują
w niewielkich ilościach, za to w bardzo dużym zróżnicowaniu. Do licznych celów diagnostycznych i terapeutycznych w szpitalach, przychodniach i laboratoriach używa się
wielu toksycznych chemikaliów i materiałów niebezpiecznych. Tak znacząca różnorodność odpadów szpitalnych
wymaga, aby przy ich przetwarzaniu, utylizacji czy unieszkodliwianiu stosować różne technologie i procesy służące
bezpiecznej ich likwidacji. O wyborze technologii uniesz-

kodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów decydują
takie elementy jak: sposób zbiórki, gromadzenia, właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne, toksyczność, konsystencja, ilość, możliwości transportowe, koszty inwestycyjne oraz dostępność technologii. Odpady niebezpieczne
o konsystencji stałej wymagają rozdrobnienia, szczególnie
przy stosowaniu procesów odkażania chemicznego, fizycznego, radiacyjnego czy mikrofalowego. Ten etap rozdrabniania jest procesem wstępnego przygotowania odpadów do unieszkodliwienia.
Odpady zakaźne można unieszkodliwiać w procesach
spalania, wytlewania, odkażania, dezynfekcji, pasteryzacji, sterylizacji termicznej, radiacyjnej makrofalowej.
Natomiast odpady chemiczne można unieszkodliwiać
w procesach neutralizacji, wytrącenia, sedymentacji, fil-
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tracji, sorpcji, spalania, kapsułkowania. Ostatnim etapem
w procesie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
jest zawsze deponowanie produktów przerobu na składowisku [13].
Podstawowa zasada unieszkodliwiania i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych, zgodnie z Ustawą
(…) o odpadach i w myśli Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, to zakaz poddawania odzyskowi
wszystkich rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych zaliczanych do odpadów niebezpiecznych [14].
Oznacza to, iż wszystkie odpady medyczne niebezpieczne należy unieszkodliwiać w sposób bezpieczny dla
środowiska. W myśl Ustawy (…) o odpadach istnieje proces przekształceń biologicznych, chemicznych i fizycznych
doprowadzający odpady do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia, jak również dla środowiska.
Metody unieszkodliwiania odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia
2002 r. (…). Odpady medyczne, które mają właściwości
zakaźne, powinny być unieszkodliwiane w miejscu ich powstania, natomiast odpady, które nie mogą być unieszko-

dliwiane w miejscu, gdzie powstają, powinny być przekazywane do spalarni.
Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych ze względu na typ odpadu
prezentuje tabela 2.
Aby móc stosować następujące metody unieszkodliwiania: autoklawowanie, działanie mikrofalami, dezynfekcję termiczną lub innego rodzaju obróbkę fizyczno-chemiczną, należy uzyskać pozytywną opinię dla każdego typu urządzenia, wydaną przez Głównego Inspektora
Sanitarnego lub jednostkę przez niego upoważnioną.

Podsumowanie

Analizując całość zagadnienia związanego z właściwym
gospodarowaniem i utylizacją odpadów medycznych,
w tym odpadów niebezpiecznych i toksycznych dla środowiska, można zapewne stwierdzić, że odpady medyczne
są nieuniknioną konsekwencją działalności leczniczej, gospodarczej oraz odpowiedniej jakości stylu życia. Mając
na uwadze poprawę życia naszego społeczeństwa, a także zapewnienie równowagi ekologicznej, jest konieczne
wprowadzenie systemu zarządzania tymi odpadami teraz
i w przyszłości oraz wykorzystanie ich w sposób, który
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Tabela 2. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych. Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczonych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Kod odpadu
18 01

18 01 02

Rodzaj odpadu medycznego
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
Części ciała i organy
Pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do
przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo
lub co do których istnieją wiarygodne podstawy, aby sadzić,
że wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem 18 01
80 i 18 01 82

18 01 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające
substancje niebezpieczne

18 01 08

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 10

Odpady amalgamu dentystycznego

18 01 80

Zużyte kąpiele lecznicze, aktywne biologicznie,
o właściwościach zakaźnych

18 01 82

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
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Sposób unieszkodliwiania
metody termicznego przekształcania
– metody termicznego przekształcania
– autoklawowanie
– dezynfekcja termiczna
– działania mikrofalami
– metody termicznego przekształcenia
– autoklawowanie
– dezynfekcja termiczna
– działanie mikrofalami
– metody termicznego przekształcenia
– obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona
powyżej
metoda termicznego przekształcenia
obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona
powyżej
obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona
powyżej
– metody termicznego przekształcania
– autoklawowanie
– dezynfekcja termiczna
– działania mikrofalami

zwiększa możliwość zaoszczędzenia surowców pierwotnych. Jeżeli jest to niemożliwe, trzeba zapewnić ich bezpieczną utylizację. Nasze wysiłki muszą być skierowane na
to, aby nie dopuścić do powstawania nowych odpadów;
musimy też spowodować ich ograniczenie oraz zauważyć
potrzebę ich obróbki. Jest to wielkie wyzwanie dla społeczeństwa – zapewnienie środowisku ochrony, a tym samym zrównoważonego rozwoju.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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Streszczenie
Niniejsza praca powstała na podstawie fachowej literatury na temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Jej celem było zwrócenie uwagi na fakt, jakie zagrożenia dla nas oraz dla naszego środowiska stanowią odpady komunalne. Problem jest szczególnie istotny ze względu na skalę oraz powszechność
zjawiska. W pracy wyjaśniono podstawowe zagadnienia odpadów komunalnych jako źródła zakażenia, niewłaściwe sposoby ich klasyfikowania, segregacji,
gromadzenia, jak również warunki i metody ich unieszkodliwiania. Stawianie wymagań w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi wynika z potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niosą, oraz zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania tych odpadów każdą stosowaną metodą.
Słowa kluczowe: odpady komunalne, źródło zakażenia, środowisko, cywilizacja.
Abstract
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This work is based on professional literature of the resource management of municipal waste. Its purpose was to draw attention to the fact that a threat to
us and to our environment are a waste. The problem is particularly significant because of the scale and universality of the phenomenon. The work explains
the basics of municipal waste as a source of infection, improper methods of classification, segregation, collection, as well as the conditions and methods
for their disposal. Placing requirements on the treatment of municipal waste arises from the need to counteract against the threats posed and to ensure
the effectiveness of the disposal of such waste every method used.
Keywords: municipal waste, source of infection, environment, civilization.

Wstęp

W ostatnim czasie, kiedy to zaczęła obowiązywać w Polsce
ustawa dotycząca odpadów komunalnych i ich segregacji,
zaczęło zyskiwać na tym środowisko. Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach zwiększyła odpowiedzialność
wytwórców odpadów komunalnych za ich odpowiednie
utylizowanie. Ale czy wszyscy postępują zgodnie z przepisami? To pytanie budzi wiele kontrowersji. Problem odpadów powstających w naszym kraju jest szczególnie istotny
ze względu na skalę oraz powszechność występowania.
Nadrzędnym aktem prawnym w Polsce jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która definiuje
odpady jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z ominięciem samochodów wycofanych z eksploatacji, jak również odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, jakie ze względu na swój skład lub charakter są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych [1].
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Ustawa wprowadza reguły, zgodnie z którymi powinno się w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu
odpadów komunalnych, następnie zapobiegać lub poddać
odpady komunalne odzyskowi, jeśli to niemożliwe – poddać unieszkodliwieniu [2].

Pojęcie odpadów komunalnych

Ustawa nakłada obowiązek poddawania odpadów komunalnych procesom przekształcania chemicznego, fizycznego lub biologicznego, jak również segregacji, zanim trafią
na składowisko śmieci. Ma to na celu zapobiec dużej objętości i ilości składowanych odpadów, jak również ograniczyć zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i środowiska.
Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych
w dużym stopniu uzależnione są od miejsca ich powstawania. Ilość odpadów komunalnych zebranych w przeliczeniu
na jednego mieszkańca uzależniona jest w dużym stopniu
od kondycji ekonomicznej poszczególnych województw
w kraju. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano

ustabilizowanie się ilości zbieranych odpadów, co jest spowodowane wieloma czynnikami.
Z jednej strony może to być związane z kryzysem
ekonomiczno-finansowym, z masową emigracją, niewłaściwymi praktykami gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również z efektem świadomie podejmowanych
działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów. Należy do nich między innymi zwiększenie opłat
za składowanie odpadów, co spowodowało podniesienie
opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, a w konsekwencji bardziej proekologiczne
zachowania konsumentów.
W 2012 roku w Polsce zebranych zostało 9 580,9 tys.
ton odpadów komunalnych (w porównaniu z 2011 rokiem
spadek o 2,5%). Spadła ilość odpadów wytworzonych –
w 2012 roku było to 12 084,5 tys. ton, podczas gdy w roku
poprzednim 12 128,8 tys. ton. Najwięcej odpadów komunalnych (w tys. ton) zebrano w województwach:

– mazowieckim (1376,1),
– śląskim (1351,4),
– wielkopolskim (933,9),
– dolnośląskim (902,4),
podczas gdy najmniej w województwach:
– świętokrzyskim (181,4),
– podlaskim (241,9),
– opolskim (247,0),
– lubuskim (304,1).
W 2012 roku 59,5% odpadów komunalnych zostało
zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (59,7%
w 2011 r.), a 40,5% przez przedsiębiorstwa z sektora publicznego (40,3% w 2011 r.). W 2012 roku na mieszkańca
Polski przypadało około 314 kg wytworzonych odpadów
komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na mieszkańca kształtowała się na
poziomie około 249 kg [3].
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Rycina 1. Odpady komunalne zebrane w poszczególnych województwach w Polsce w 2012 roku
Odpady komunalne jako źródło zakażenia

Odpady komunalne powstające w placówkach
służby zdrowia
Problematykę przedstawiono w tabeli 1.

System gospodarowania odpadami
komunalnymi
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Pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumie się
zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów w połączeniu z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania
odpadów lub postępowanie pośrednika w obrocie odpadami. Ujednoliceniem porządków prawnych unijnych, jak
również krajowych w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, według których na polskie składowiska trafia od 95 do 97% wytworzonych odpadów komunalnych,
było ogłoszenie Ustawy z dnia 25 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
innych ustaw [5].
Na podstawie obowiązującej od 1 lipca 2013 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniają się dotychczasowe zasady gospodarki
odpadami komunalnymi. Ustawa szeroko rozumie gospodarowanie odpadami, obejmuje tym pojęciem zbieranie,
transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów [6]
(Ryciny 2 i 3).
Głównym adresatem obowiązku właściwego gospodarowania odpadami jest ich posiadacz – według ustawy
każdy, kto faktycznie je wytwarza. W rozumieniu ustawy
natomiast wytwórcą odpadów jest każdy podmiot, którego bytowanie lub działalność powoduje powstanie odpadów [7]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy

właściciel nieruchomości musi mieć podpisaną umowę na
odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości. W zezwoleniu są określone miejsca odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z planem gospodarki odpadami w województwie.
Odbierającym odpady może być gminna jednostka
organizacyjna, która jest zwolniona z obowiązku uzyskiwania ww. zezwolenia, która musi spełniać wymagania
określone dla przedsiębiorców w tym zakresie. Podmioty
działające na terenie danej gminy mają obowiązek przekazywania władzom informacji o zawartych umowach
z właścicielami nieruchomości. Ewidencję tych umów
prowadzą gminy. W przypadku gdy właściciel nie podpisał umowy z odbierającym, gmina dokonuje tzw. wykonania zastępczego (obciąża go opłatą nałożoną w drodze
decyzji i organizuje odbieranie odpadów komunalnych od
tego właściciela, a opłata jest przekazywana do budżetu
gminy).
Podmioty są obowiązane do przekazywania władzom
gminy sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Jeżeli na terenie gminy nie działają
przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, gmina musi zorganizować system
zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Odpady komunalne powinny być zbierane
i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie utrzymania porządku oraz czystości na terenie gminy (który jest aktem prawa miejscowego) uchwalonym przez radę gminy [8].
Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości są transportowane do instalacji zagospo-

Tabela 1. Charakterystyka odpadów komunalnych, miejsce powstawania i unieszkodliwiania. Źródło: opracowanie własne na podstawie
www.pis.msw.gov.pl (dostęp: 7.06.2015)

Grupa

odpady
o charakterze
komunalnym

Kategoria

Charakterystyka

– biurowe odpady
– opakowaniowe materiały
– odpady z kuchni
– odpady ogrodowe, zmiotki uliczne,
komunalne odpady
– wielkogabarytowe odpady
odpady komunalne – nieskażone materiały, stosowane
w leczeniu, np. ampułki po iniekcjach,
butle po płynach infuzyjnych,
nieskażone prześcieradła oraz ręczniki
jednorazowe
– wyjałowione odpady grupy B, kat. 2
– prześcieradła i wydaliny zwierzęce
szkło, papier, metale, tekstylia,
surowce wtórne
tworzywa
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Główne miejsce
powstawania
– w administracji
– w kuchni
– w poczekalni
– odpady z korytarzy
– w świetlicy
– teren przyszpitalny
– w laboratorium
– w szpitalu

Metoda unieszkodliwiania/
postępowania
– recykling
– odzysk
– powtórne użycie
– składowanie
– kompostowanie

recykling

Rysunek nr 1. Podział odpadów pochodzących z podmiotów leczniczych

Rycina 2. Podział odpadów pochodzących z podmiotów leczniczych. Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Pliki/111746.html (dostęp:
6.06.2015)
Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Pliki/111746.html ( dostęp: 06 czerwca 2015).
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Wykres nr 1. Gospodarka odpadów w podmiotach leczniczych
odpady komunalne 71,0%
odpad medyczny 17,5%
odpad produkowany przez
pacjenta 8,5%
odpady niebezpieczne 2,0%
baterie 0,4%
odpad radioaktywny 0,3%
Rycina 3. Gospodarka odpadów w podmiotach leczniczych
Źródło: www.fwie.eco.pl/publikacje medyczne (dostęp:01 maja 2015).

darowania odpadów komunalnych. Wszystkie województwa posiadają wojewódzkie plany gospodarki odpadami;
w ramach tych planów zostały wyznaczone 123 regiony
gospodarki odpadami komunalnymi. Dla regionów gospodarki odpadami obejmujących co najmniej 300 tysięcy
mieszkańców jako preferowaną metodę zagospodarowa-

nia zmieszanych odpadów komunalnych założono przekształcanie termiczne [9].
Producent odpadów zobowiązany jest do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Posiadacz
lub wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom,
Odpady komunalne jako źródło zakażenia
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które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów albo zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru
w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 – chyba
że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru [10]. W zezwoleniu określa się miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie
z planem gospodarki odpadami w województwie.
Odbierającym odpady może być gminna jednostka
organizacyjna, która jest zwolniona z obowiązku uzyskiwania ww. zezwolenia i powinna spełniać wymagania
określone dla przedsiębiorców w tym zakresie. Podmioty, które działają na terenie określonej gminy, mają obowiązek przekazywania władzom informacji o zawartych
umowach z właścicielami nieruchomości. Ewidencję tych
umów prowadzą gminy. W przypadku gdy właściciel nie
podpisał umowy z odbierającym, gmina dokonuje tzw.
wykonania zastępczego (obciąża go opłatą, która jest nałożona w drodze decyzji i odbiera odpady komunalne od
tego właściciela, a opłata jest przekazywana do budżetu
gminy).
Ponadto podmioty przekazują władzom gminy sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Jeżeli na terenie określonej gminy nie działają podmioty, które odbierają odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, gmina musi zorganizować system zbierania
odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Odpady komunalne powinny być zbierane i odbierane
w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy (który jest aktem prawa miejscowego) uchwalonym
przez radę gminy [11].
Zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości są transportowane do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych. Wszystkie województwa uchwaliły wojewódzkie plany gospodarki odpadami;
w ramach tych programów zostały wyznaczone 123 regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Dla regionów
gospodarki odpadami obejmujących co najmniej 300 tysięcy mieszkańców jako preferowaną metodę zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych założono
przekształcanie termicznie [12].

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub
chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, jak również dla środowiska [11]. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach obowiązuje podział procesów
odzysku i unieszkodliwiania przedstawiony w tabeli 2.
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Magazynowanie odpadów polega na czasowym gromadzeniu lub przetrzymaniu przed ich transportem,
odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Odzysk to działania
niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub
środowiska, które w całości lub części prowadzą do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich
wykorzystania.
Jednym ze sposobów unieszkodliwiania odpadów w rozumieniu ustawy jest także ich odpowiednie składowanie.
Spośród innych metod stosuje się między innymi
unieszkodliwianie pod postacią:
– kompostowania (Rycina 4),
– spalania – mineralizacji odpadów w specjalnych piecach (Rycina 5),
– zgazowania i pirolizy (odgazowanie),
– przerobu na paliwo stałe,
– fermentacji metanowej w odpowiednich komorach,
– pryzmy energetycznych.
Z metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych najbardziej popularne jest ich składowanie. Wybierając metodę postępowania z odpadami, przyjmuje się w pierwszej
kolejności zasadę odzyskiwania surowców wtórnych, których przerób jest ekonomicznie opłacalny, a pozostałość
po segregacji składuje w sposób bezpieczny dla środowiska. Składowisko odpadów to zlokalizowany obiekt, który
jest urządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi deponowania odpadów o znanych właściwościach.
Pod tym pojęciem mieszczą się wszystkie inne nazwy
obiektów deponowania odpadów – wysypisko odpadów
komunalnych, wylewisko odpadów ciekłych, jak również
zwałowiska mas ziemnych i skalnych itp. Składowiska należą do grupy najtrudniejszych budowli inżynierskich, ponieważ charakteryzują je:
– duże powierzchnie (od kilku do kilkuset tysięcy metrów
kwadratowych),
– duże pojemności (od kilku tysięcy do kilkunastu milionów metrów sześciennych odpadów),
– długi okres eksploatacji (do kilkudziesięciu lat):
• minimalne oddziaływanie na otoczenie,
• maksymalna szczelność.
Szkodliwość (uciążliwość) składowiska dla środowiska
zależy głównie od:
– chemicznych, fizycznych oraz biologicznych właściwości odpadów,
– wielkości masy odpadów,
– położenia wysypiska oraz jakości gruntu w zależności
od rzeźby terenu,
– sposobu zagospodarowania (użytkowania) podziemnego (głównie wód podziemnych) i nadziemnego środowiska na terenie przyległym do wysypiska,

– sposobu budowy, urządzenia i eksploatacji wysypiska,
– docelowego zagospodarowania terenu wysypiska oraz
sposobu rekultywacji [14].
W przypadku niedostatecznie ścisłego wyznaczenia
grup odpadów możliwych do składowania oraz braku właściwej kontroli na wysypiskach składowane są wszelkiego
rodzaju odpady, które stanowią cenne surowce wtórne,
oraz odpady niebezpieczne – z toksycznymi chemikaliami włącznie. Dlatego bardzo ważne jest ścisłe określenie
jakości odpadów, które dopuszcza się do składowania na

konkretnym wysypisku. Odpady niebezpieczne pochodzą
z różnych gałęzi gospodarki, głównie z przemysłu, ale także z rolnictwa, transportu, służby zdrowia i laboratoriów
badawczych. Do tej grupy zalicza się również część odpadów komunalnych. Do najczęściej spotykanych należą:
akumulatory, baterie, świetlówki, oleje przepracowane,
monitory, smary, sorbenty itp. Mają one określone cechy,
wyróżniające je od innych odpadów, np.:
– palność (podatność odpadów na samozapłon),
– korozyjność (niszczenie materiałów konstrukcyjnych),

Tabela 2. Proces odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania. Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Procesy odzysku i recyklingu
R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka
wytwarzania energii

Procesy unieszkodliwiania
D1 – składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np.
składowiska itp.)
D2 – przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów
R2 – odzysk/regeneracja rozpuszczalników
płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)
R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie D3 – głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci
są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych
biologiczne procesy przekształcania)
lub naturalnie powstających komór itd.)
D4 – retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów
R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali
ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach
itd.)
D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo
zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych
R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od
środowiska itd.)
R6 – regeneracja kwasów lub zasad
D6 – odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów
D7 – odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na
R7 – odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
dnie mórz
D8 – obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji
niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne
R8 – odzysk składników z katalizatorów
związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą
któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach
D1–D12
D9 – obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej
pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają
R9 – powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego
ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą
użycia olejów
któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach
D1–D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)
R10 – obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla
D10 – przekształcanie termiczne na lądzie
rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
R11 – wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku
D11 – przekształcanie termiczne na morzu
któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10.
R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
D12 – trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników
z procesów wymienionych w pozycji R1–R11
w kopalniach itd.)
R13 – magazynowanie odpadów poprzedzających
D13 – sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem
z któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12
odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych
(z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) w pozycjach D1–D12
D14 – przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek
z procesów wymienionych w punktach od D1–D13
D15 – magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów
wymienionych w pozycjach D1–D14 (z wyjątkiem wstępnego
magazynowania u wytwórcy odpadów)
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Fotografia nr 1. Kompostownik na odpady komunalne w Częstochowie
Fotografia nr 1. Kompostownik na odpady komunalne w Częstochowie

Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 01 maja 2015).
Rycinahttps://www.google.pl
4. Kompostownik na
odpady01komunalne
Źródło:
(dostęp:
maja 2015).w Częstochowie. Źródło: https://www.

google.pl (dostęp:
1.05.2015) śmieci w Wiedniu
Fotografia
nr 2. Spalarnie
Fotografia nr 2. Spalarnie śmieci w Wiedniu
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Rycina 5. Spalarnie śmieci w Wiedniu. Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 1.05.2015)
Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 01 maja 2015).
Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 01 maja 2015).

– reaktywność (zdolność do wydzielania toksycznych
gazów, podatność na wybuch oraz reakcji chemicznych pomiędzy odpadami a środowiskiem),
– ekotoksyczność (właściwości jak wyżej, rozłożone
w czasie) [15].
Szkodliwość odpadów klasyfikuje się na podstawie
analizy składu wyciągów wodnych metodą ustalenia wartości progowych dla każdego kryterium, np. dopuszczalna
zawartość metali ciężkich, niektórych związków organicznych itp. Jako kryterium może służyć także obecność
substancji toksycznej (będącej na urzędowej liście trucizn) bądź pochodzenie strumienia odpadów (np. odpady
z przetwórstwa mięsa).
Celem gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zagospodarowanie ich w sposób, który zapewnia ochronę
środowiska w stopniu uzależnionym od warunków spoPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

łecznych i gospodarczych w rejonie oraz w kraju. Realizowane jest to poprzez:
– gromadzenie odpadów niebezpiecznych z różnych
źródeł,
– zorganizowanie i zapewnienie odbioru odpadów niebezpiecznych ze wszystkich źródeł ich powstawania,
– dostarczanie surowców wtórnych do przerobu w regionie i poza regionem,
– dostarczanie do zakładów unieszkodliwiania odpadów
w regionie i poza regionem,
– rekultywację i użytkowanie składowiska odpadów.
W systemie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zawarte są wszystkie potrzeby w zakresie odbioru odpadów od ich wytwórców; wytwórcy otrzymują właściwe
opakowania oraz mogą oddać odpady w miejscu zbiórki
odpadów ze źródeł rozproszonych.

Fotografia nr 3. Spalarnia śmieci w Gdańsku

Fotografia nr 3. Spalarnia śmieci w Gdańsku

Źródło: https://www.google.pl (dostep: 01 maja 2015).

Fotografia nr 4. Spalarnia śmieci w Toruniu

Rycina 6. Spalarnia śmieci w Gdańsku. Źródło: https://www.google.pl (dostęp: 1.05.2015)

Źródło: https://www.google.pl (dostep: 01 maja 2015).

Fotografia nr 4. Spalarnia śmieci w Toruniu
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Źródło:
https://www.google.pl
(dostęp:
01 maja 2015).(dostęp: 1.05.2015)
Rycina
7. Spalarnia
śmieci w Toruniu. Źródło:
https://www.google.pl

na związki niestwarzające zagrożenia dla środowiska naNiebezpieczny odpad powinien być tak szybko, jak to
turalnego.
tylko możliwe, wydzielony i zgromadzony w postaci odPozostawienie
substancji
dzielonej od innych odpadów niebezpiecznych.
Do
zbiórki
Źródło: https://www.google.pl (dostęp:
01 maja
2015). niebezpiecznych bez wcześniejszego ich unieszkodliwienia, nawet przy zapewnieniu
służą specjalne, jednorazowe opakowania rozmieszczobezpiecznych warunków ich składowania, jest rozwiąne w miejscach łatwo dostępnych. Unieszkodliwianie
zaniem niepewnym. Nie można przewidzieć wszystkich
odpadów niebezpiecznych ma na celu takie postępowazdarzeń, jakie mogą wystąpić w miejscu składowania. Jest
nie, dzięki któremu nastąpi eliminacja zawartych w nich
to również rozwiązanie bardzo kosztowne; tak np. postęskładników szkodliwych i toksycznych, np. przez rozkład
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puje się z odpadami radioaktywnymi, które po zamknięciu
w pojemnikach wysoko gatunkowej stali zalewa się grubymi warstwami betonu.
Za bezpieczną metodę unieszkodliwiania uznaje się
również spalanie odpadów. Nie jest to oczywiście metoda
uniwersalna, ponieważ nie można jej stosować do odpadów wszelkiego rodzaju.
Brak uniwersalnych metod stanowi podstawę wymogu selektywnego gromadzenia odpadów (niebezpiecznych w szczególności). Sposób unieszkodliwiania dobiera
się odpowiednio do właściwości substancji, które mają być
przedmiotem tego procesu. Również nietoksyczne związki chemiczne, z którymi niewłaściwie postąpiono, mogą
tworzyć nowe szkodliwe substancje, które tworzą bardziej
toksyczne od pierwotnych składniki (Ryciny 6 i 7).

Podsumowanie
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Gromadzenie odpadów komunalnych nie jest dobrym
rozwiązaniem, a niszczenie ich jest niezadowalające ze
względu na wysoce skoncentrowane pozostałości zanieczyszczeń ich emisji. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest
zapobieganie powstawaniu odpadów, a obok tego przywrócenie ich do cyklu produkcyjnego dzięki recyklingowi.
Ogromne znaczenie ma segregacja u źródła materiałów
odpadowych lub późniejsza segregacja materiałów do
utylizacji i recyklingu.
Analizując zagrożenia, jakie niesie ze sobą zły system
gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie
w nim bezpieczeństwa jest koniecznością, aby podjąć starania w kierunku modyfikacji obecnie dominujących przekonań co do odpowiednich zasad klasyfikacji, segregacji
oraz utylizacji powstających odpadów komunalnych.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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Streszczenie
W artykule wyjaśniono proces podejmowania decyzji, przywołując jej definicję oraz klasyfikację. Przedstawiono przebieg procesu decyzyjnego oraz rodzaje
decyzji zakupu. Analizowano decyzje w kategorii pojedynczego pacjenta, a nie grupy, ponieważ każdy pacjent powinien być rozpatrywany indywidualnie.
Należy przy tym uwzględnić potrzeby oraz czynniki kształtujące decyzje zakupowe pacjenta, to on, a przede wszystkim jego zdrowie powinno być priorytetem we wszelkich działaniach personelu farmaceutycznego.
Słowa kluczowe: ocena potrzeby, decyzja o zakupie, pacjent.
Abstract
The article explains the process of making decisions based on its definition and classification. The course of the decision making process and the types of
purchase decisions. Analyzed decisions for the individual patient, not a group, because each patient should be considered individually. It is important to
take into account the needs and factors influencing purchasing decisions patient, he, above all, his health should be a priority in all operations personnel pharmaceutical.
Keywords: assessment of needs, the decision to purchase, the patient.

Wstęp

W przypadku rynku farmaceutycznego, w państwach,
które stosują system publicznej refundacji receptowych
produktów farmaceutycznych, konsumentem jest lekarz,
farmaceuta oraz płatnik. Lekarz decyduje o wyborze leków receptowych, farmaceuta może dokonać substytucji
zaordynowanego przez lekarza preparatu, tym samym
bierze udział w procesie decyzyjnym o wyborze leku. Państwo pełni funkcję częściowego płatnika w przypadku leków receptowych przepisywanych ze zniżką. Tak szerokie
ujęcie może jednak utrudniać rozróżnienie roli poszczególnych podmiotów w procesie decyzyjnym. W niniejszym
doniesieniu za konsumenta na rynku farmaceutycznym
uznaje się pacjenta.

Decyzja i wybory w kategorii potrzeb

Jest określana jako rozstrzygnięcie – postanowienie, które
wiąże się z procesem wyboru. Decyzję podejmuje podmiot, który stanowi jednostka lub grupa osób. Podejmowanie decyzji przez indywidualną jednostkę sprawia,
że osoba ta odpowiedzialna jest za jej realizację, jakość,

strukturę i skutki. Czas od powstania decyzji do jej realizacji
jest krótki ze względu na brak pośredników, którzy mogą
wprowadzać zakłócenia. Podejmowanie decyzji w grupie
bywa bardziej twórcze, gdyż każda osoba przynależna do
grupy wnosi swój bagaż informacji, wzbogacając tym samym proces decyzyjny. Członkowie grupy podejmują decyzję po przedyskutowaniu, który wariant jest najlepszy.
Wadą podejmowania decyzji w grupie jest często duża
rozbieżność poglądów wśród jej członków, dlatego proces
trwa dłużej niż w przypadku decyzji indywidualnych.
Na rynku aptecznym decyzje grupowe mogą dotyczyć
podjęcia współpracy – w kwestii zaopatrzenia w leki, środki dezynfekcyjne lub opatrunki – z apteką dużych i średnich
firm działających na rynku. Decyzje indywidualne z kolei
będą rozpatrywane w kontekście dokonywania zakupu
przez klienta, pacjenta w określonej placówce.
Decyzje klientów/pacjentów w aptece dotyczą wyboru w obrębie trzech kategorii:
– kategorii potrzeb,
– kategorii środków zaspokajania potrzeb,
– kategorii wariantów zaspokajania potrzeb [1].
Proces podejmowania decyzji zakupu produktów farmaceutycznych
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Wybory w kategorii potrzeb dotyczą zaspokajania potrzeb określonego poziomu. Po raz pierwszy klasyfikację
potrzeb wprowadził Abraham Maslow, przedstawiając ich
podział w formie piramidy.
U podstaw leżą potrzeby fizjologiczne. Są to podstawowe potrzeby, jak jedzenie, picie, sen, potrzeby seksualne, czyli dotyczące spraw przetrwania i biologicznego
funkcjonowania. Istotne znaczenie mają tu leki, które
w wielu jednostkach chorobowych wymagają ciągłego
podawania, aby zapewnić funkcje życiowe na określonym poziomie. W aptekach często zdarza się, że brakuje
określonego leku czy preparatu. Budzi to niezadowolenie
wśród pacjentów oraz stanowi zagrożenie dla ich potrzeb
podstawowych.
Następne miejsce zajmują potrzeby bezpieczeństwa,
takie jak potrzeby nienaruszalności emocjonalnej i psychicznej. Potrzeby te mogą być zaspokajane na przykład
poprzez stałe zatrudnienie, program świadczeń ubezpieczeniowych, emerytalnych, dach nad głową, brak konfliktów oraz wojen [2]. Potrzeba bezpieczeństwa może być
naruszona również w aptece. Dla każdego pacjenta, który
udaje się do apteki z określonym problemem, najważniejszą wartością jest zdrowie. Czasami dochodzi do konfliktów pomiędzy personelem aptecznym a pacjentem. W takiej sytuacji pacjent może poczuć się zagrożony, a tym
samym jego potrzeba bezpieczeństwa zostaje naruszona,
co może skutkować utratą zaufania do apteki.
Potrzeby przynależności odnoszą się do społecznych
procesów. Związane są z protekcją, opieką i akceptacją
innych ludzi. Odnoszą się do relacji człowiek – człowiek,
człowiek – otoczenie. Potrzebę tę zaspokaja środowisko
rodziny, przyjaciół, kolegów ze szkoły lub pracy. Każdy
człowiek należy do określonej grupy, w której stara się odnaleźć i do której szuka przynależności. W aptece szeroko
rozwinięta opieka farmaceutyczna może budować poczucie przynależności pacjenta.
Potrzeba szacunku może być rozpatrywana w dwóch
aspektach: jak widzą mnie inni, czyli szacunek ze strony
otoczenia, oraz jak widzę sam siebie, czyli szacunek do
samego siebie. Zawód farmaceuty jest zawodem zaufania
publicznego, dlatego farmaceuta powinien dbać o swój
wizerunek w oczach pacjentów. Zadbany wizerunek zewnętrzny, czyli ubiór, sposób mówienia i kultura osobista
wpływają na odbiór informacji i komunikację w aptece.
Nie należy zapominać o wewnętrznym rozwoju fachowego personelu, dlatego pracodawca powinien zapewniać
szkolenia i konferencje, które pomogą w podnoszeniu
kwalifikacji i zdobywaniu nowej wiedzy, aby pełniej doradzać pacjentom. Dostrzeżenie profesjonalizmu i docenie-
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nie go przez pacjentów jest najlepszą nagrodą dla każdego
farmaceuty.
Na szczycie hierarchii znajduje się potrzeba samorealizacji, która wynika z zaspokajania własnych ambicji. Te
potrzeby nigdy w pełni nie będą zaspokojone, ponieważ
ambicje ludzkie są nieograniczone. Potrzeby te dają możliwość ciągłego doskonalenia się.
Proces wyboru w kategorii potrzeb jest związany z ich
strukturą. Codziennie dokonujemy wyborów, aby zaspokajać potrzeby, począwszy od potrzeb podstawowych,
fizjologicznych, kończąc na potrzebach wyższych rzędów.
O tym, które potrzeby zostaną zrealizowane, w dużej mierze decydują środki finansowe. Stopień realizacji tych potrzeb zależeć będzie od osiągniętego poziomu życia oraz
cen produktów. Wraz ze wzrostem poziomu życia proporcjonalnie rosną potrzeby.

Decyzje dotyczące kategorii środków
zaspokajania potrzeb

Decyzje dotyczące kategorii środków zaspokajania potrzeb
mogą być rozpatrywane w kontekście produktów i usług.
Również decyzja wyboru apteki przez pacjenta może być
rozpatrywana w tych kategoriach:
– kategoria produktu – asortyment apteki,
– kategoria usług – formy płatności w aptece i usługi dodatkowe.
Apteki, chcąc utrzymać się na rynku i być konkurencyjne, stale muszą powiększać swój asortyment, aby zaspokajać potrzeby swoich klientów. Coraz częściej w aptece
spotykamy szeroką gamę dermokosmetyków, sprzęt medyczny, zioła i mieszanki ziołowe.
W dobie rozwoju techniki i informatyzacji również forma płatności może decydować o wyborze placówki. Coraz
większa grupa osób dokonuje płatności elektronicznych
kartami kredytowymi czy za pomocą telefonów komórkowych. Apteki powinny umożliwić klientom dokonywanie takich płatności, zaopatrując się w odpowiedni sprzęt.
Usługi dodatkowe mogą obejmować pomiar ciśnienia, cukru we krwi, grubości tkanki tłuszczowej czy dowóz leków
do domu. Decyzje wyboru produktu będą podejmowane
w obrębie klasy, jakości i ceny. Szczególnie ta ostatnia ma
duże znacznie wśród dóbr i usług alternatywnych, mających zbliżoną zdolność zaspokajania potrzeb.

Konflikty w procesie wyboru

Pierwszy konflikt – konflikt użyteczności – w aptece może
następować wtedy, kiedy pacjent musi wybrać, czy na
przykład kupić lek obniżający poziom cholesterolu, czy
może raczej dodatkowe witaminy. W tym przypadku

pacjent wybierze bardziej potrzebny produkt z punktu
widzenia użyteczności.
Drugi rodzaj konfliktu występuje, gdy zakup związany
jest z negatywnymi i pozytywnymi skutkami. Dla przykładu może to być zakup drogiego sprzętu do mierzenia
ciśnienia, wyposażonego w najnowsze parametry techniczne. Wiąże się to z wydaniem większej sumy pieniędzy,
co stawia kupującego przed dylematem. Zakup droższego,
lepiej wyposażonego sprzętu będzie dawał nabywcy świadomość większego bezpieczeństwa i lepszej kontroli swojego zdrowia, ale też będzie wymagał większego wkładu
pieniężnego. Konsument musi przeanalizować wszystkie
pozytywne i negatywne strony wynikające z tego zakupu.
Kolejny konflikt to konflikt niepożądanych rozwiązań.
Jest on związany z decyzją zakupu lub jej brakiem. W aptece pacjent może się zastanawiać, czy kupić drogi lek, czy
zrezygnować z jego zakupu. Brak kupna może mieć wpływ
na jego zdrowie, natomiast jego dokonanie jest związane
z określonym wydatkiem. W tej sytuacji zostaje wybrane
mniej niekorzystne rozwiązanie.
Konflikty powstające w kategorii środków mogą być
rozwiązywane w różnoraki sposób. Wszystko zależy od
dostępnych środków i „mocy” produktu, to znaczy jak
ważny dla konsumenta jest dany produkt. Jeśli wartość
produktu przewyższa dostępne środki, konsument może
wspomóc się dogodnymi warunkami kredytowymi lub
rozłożeniem zakupu na raty. Chociaż należy zakupić więcej produktów, konsument rozwiązuje konflikt, kupując
produkty najważniejsze, a decyzja zakupu pozostałych
zostaje rozłożona w czasie [3].

Decyzje w kategorii wariantów zaspokajania
potrzeb

Decyzje w kategorii wariantów zaspokajania potrzeb dotyczą produktów znajdujących się na jednakowym poziomie
właściwości. Konsumenci spośród dostępnych produktów
wybierają ten, który charakteryzuje się lepszą użytecznością oraz najpełniej zaspokaja ich potrzebę.

Klasyfikacja decyzji

Klasyfikacja decyzji jest istotna dla zrozumienia przebiegu procesu decyzyjnego. Istnieje wiele podziałów decyzji,
w zależności od różnych kluczy podziałowych. Większość
decyzji znajduje się w jednej z dwóch kategorii:
– decyzji zaprogramowanych,
– decyzji niezaprogramowanych [4].
Decyzje zaprogramowane to decyzje o wyraźnej,
kompletnej strukturze lub decyzje powracające z określoną częstotliwością. Decyzją zaprogramowaną, przebiegającą z określoną częstotliwością, jest proces zakupu leków

przez stałych pacjentów apteki. Jest to określona grupa
pacjentów, która co miesiąc zaopatruje się w danej aptece
w zestaw potrzebnych leków. Wśród tych pacjentów są
osoby, które stosują leki rzadko przepisywane przez lekarzy, ściśle dostosowane do kategorii ich schorzenia. Apteka, aby utrzymać lojalność tej grupy odbiorców powinna
dbać o to, aby leki te stale były dostępne w jej asortymencie. W momencie gdy do apteki przybędzie pacjent, powinien on nabyć lek, bez konieczności jego zamawiania.
Decyzje niezaprogramowane to decyzje o słabo wyraźnej strukturze, podejmowane są rzadziej niż decyzje
zaprogramowane. Wymagają one poświęcenia więcej
czasu, energii i zasobów w procesie decyzyjnym. Główną
rolę w ich podejmowaniu odgrywają doświadczenie i intuicja.

Proces decyzyjnego zakupu

Proces zakupu to działanie związane z nabywaniem produktów i usług wraz z decyzjami warunkującymi i poprzedzającymi te działanie [5]. Z definicji wynika, że jest to proces, który obejmuje wiele etapów, a nie jednorazowy akt
zakupu. Proces decyzyjny obejmuje pięć etapów:
1) odczuwanie potrzeby,
2) poszukiwanie informacji,
3) ocena wariantów,
4) decyzja zakupu,
5) odczucia po zakupie [6].
Zaprezentowany podział jest tylko przykładem etapów, które mogą towarzyszyć podejmowaniu decyzji zakupu. Konsument nie musi przechodzić przez wszystkie
etapy.
Podczas procesu następuje stopniowe skonkretyzowanie decyzji, aż do momentu jej podjęcia i dokonania
zakupu [7].

Rozpoznanie potrzeby

Punktem wyjścia procesu zakupu jest uświadomienie sobie
potrzeby. Podstawowymi źródłami potrzeb są:
– brak produktu,
– uzyskanie informacji,
– pojawienie się nowych potrzeb,
– nowe możliwości finansowe,
– modyfikacja oczekiwań wobec produktu.
Aby potrzeby były aktywowane, muszą zostać pobudzone przez odpowiednie bodźce. Bodźce te mogą pochodzić z zewnątrz lub z wnętrza organizmu człowieka.
Wewnętrzne bodźce związane są z fizjologią organizmu
i zaspokajają podstawowe potrzeby. Docierające bodźce
dają informację o głodzie, pragnieniu, strachu, gdy osiąProces podejmowania decyzji zakupu produktów farmaceutycznych
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gną odpowiedni poziom natężenia, stają się motywami.
Motywy skłaniają do osiągania pożądanego stanu, na
przykład zaspokojenia pragnienia, zapewnienia ochrony.
Motywy nadają kierunek zakupom dokonywanym przez
konsumentów. Bodźce zewnętrzne pobudzające potrzeby
docierają do konsumenta za pomocą mediów (telewizji,
prasy, radia), obserwacji otoczenia, opinii innych członków
społeczeństwa. Również zmiany dokonujące się w obrębie
statusu społecznego, sytuacji finansowej rodziny powodują kształtowanie się potrzeb.
W przypadku pacjenta bodźcem inicjującym proces
podejmowania decyzji jest najczęściej poczucie pewnego
dyskomfortu czy dolegliwości, która skłania go do wizyty
u lekarza bądź w aptece. Strategia prowadzona przez aptekę powinna opierać się na rozpoznaniu potrzeb i motywów swoich klientów oraz szukaniu rozwiązań mających
na celu ich zaspokojenie.

Poszukiwanie informacji
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Konsument po uświadomieniu sobie potrzeby, poszukuje
informacji o produktach, usługach mogących ją zaspokoić. Proces poszukiwania informacji obejmuje dwa stany:
zwiększonej uwagi i aktywnego poszukiwania informacji.
Zwiększona uwaga dotyczy wszystkich informacji, które
mogą być powiązane z produktem, natomiast aktywne
poszukiwanie oznacza czynne działanie zmierzające do
pozyskiwania informacji na temat produktu wśród znajomych, czytanie artykułów, przeglądanie forów internetowych. To właśnie źródła, gdzie konsument szuka informacji, mają kluczowe znaczenie dla działań marketingowych.
Wyróżniamy następujące źródła:
– osobowe – rodzina, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi,
– komercyjne – reklamy, wystawy, opakowanie,
– publiczne – środki masowego przekazu, organizacje
konsumenckie,
– oparte na doświadczeniu – badanie, użytkowanie.
Wpływ poszczególnych źródeł jest odmienny i zależy
od rodzaju produktu oraz charakterystyki nabywcy. Źródła komercyjne pełnią głównie funkcję informacyjną, natomiast oparte na doświadczeniu – funkcję opiniotwórczą.
Pacjenci najpierw widzą reklamę w telewizji lub słyszą ją
w radiu, a następnie udają się do farmaceuty z zapytaniem
o opinię o danym produkcie.
Gromadząc dane o określonym produkcie, najpierw
wyszukujemy wszystkich dostępnych informacji. Następnie zostają one sklasyfikowane i pogrupowane; informacje, które konsument uzna za zbędne, zostają odrzucone.
Na podstawie własnych kryteriów oceny wyselekcjonuje
tylko te, które najpełniej obrazują dany produkt i pozwolą
dokonać trafnej decyzji wyboru.
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W dobie powszechnego dostępu do Internetu staje
się on środkiem, do którego pacjenci najczęściej sięgają, poszukując informacji. Internet jest dobrym narzędziem umożliwiającym komunikację nadawca – odbiorca.
W przypadku leków OTC, czyli leków dostępnych bez recepty i suplementów diety, ma on szerokie zastosowanie
w celu budowania opinii pacjentów. Odmienna sytuacja
występuje w kontekście leków ordynowanych przez lekarza, pacjent nie ma na nie wpływu, a Internet stanowi
narzędzie komunikacji producenta z lekarzem.

Ocena wariantów

Na podstawie różnych informacji następuje wyselekcjonowanie kilku możliwych wariantów do wyboru. Ich ocena
dokonuje się na podstawie:
– oczekiwanych korzyści wynikających z aktu nabycia
i użytkowania,
– podstawowych cech (jakość, styl, marka, opakowanie),
– elementów procesu zakupu (reklama, usługi serwisowe, opinia o producencie, warunki dostawy).
Wbrew opiniom cena nie jest główną i jedyną wytyczną decydującą o wyborze określonego produktu. Coraz
większą rolę odgrywają takie elementy jak: jakość produktu, wygoda zakupu, reputacja firmy. Konsumenci wybierają określony produkt ze względu na korzyści płynące
z jego zakupu i użytkowania. Do najważniejszych obszarów potencjalnych korzyści oferowanych przez produkt
lub usługę należą:
– marka produktu – dzięki niej produkt przestaje być
anonimowy. Obecnie na rynku aptecznym obserwuje
się trend wprowadzania swoich marek – produktów
przez sieci apteczne. Określone produkty są bardzo
atrakcyjne cenowo, ale dostępne tylko i wyłącznie
w aptekach określonej sieci. Marka buduje lojalność
nabywców. Tym samym produkty markowe mogą być
droższe od anonimowych, co daje konsumentowi poczucie wyjątkowości z jej stosowania;
– image produktu – czyli jego wizerunek, jest ściśle związany z marką. Nie ma produktu idealnego i uniwersalnego dla wszystkich grup odbiorców, dlatego producenci dążą do uzyskania znaczącej reputacji wśród
wybranych grup docelowych, do których kierowany
jest produkt;
– reputacja producenta;
– usługi przed- i posprzedażowe – związane są z dostawą produktu, jego instalacją, serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym, dostępnością części zamiennych;
– opakowanie;
– właściwości funkcjonalne;
– cena.

Z listy potencjalnych korzyści dla konsumentów na
uwagę zasługują dwie funkcje płynące z zakupu produktów. Pierwsza z nich to funkcja instrumentalna, polega na
spełnianiu podstawowych funkcji użytkowych produktu –
usługi oraz wyzwalaniu pozytywnych odczuć i kreowaniu
emocji. Druga funkcja odzwierciedla znacznie produktu
w relacjach międzyludzkich. Posiadanie danego produktu
wyróżnia jednostkę na tle innych, odzwierciedla prestiż
i pozycję. Funkcja ta nosi nazwę funkcji symbolicznej. Jest
ona bardzo istotna z punktu widzenia psychiki konsumenta i jego samopoczucia.

Decyzja zakupu

Decyzja zakupu następuje z chwilą dokonania przez konsumenta wyboru. Decyzja zakupu kończy proces wartościowania i rozstrzyga o ostatecznym wyborze marki, typu,
ilości, ceny, miejsca zakupu lub formy zapłaty. Dokonywane przez konsumenta wybory obrazują modele decyzyjne. Najprostszą regułą podejmowania decyzji zakupu jest
odwołanie się do emocji. Konsument podejmuje decyzję
pod wpływem chwili, kierując się wpływem pierwszego
wrażenia, nie wykorzystując prawie żadnych informacji.
Tak działają promocje i oferty last minute.
Drogie produkty są wybierane w modelu koniunkcyjnym. Model ten, zwany modelem satysfakcji, polega na
określeniu przez konsumenta minimalnych wymagań, jakie
muszą spełniać poszczególne cechy produktu, a następnie
ocenia je łącznie. Jeśli żaden produkt nie spełnia oczekiwań, zakup zostaje odłożony w czasie lub zostaje szukany
kolejny produkt aż do skutku. W modelu tym konsument,
wykorzystując na przykład cenę jako cechę produktu, odrzuca w analizie wszystkie produkty, których cena przekracza jego możliwości zakupowe.
W kolejnym modelu – modelu dysjunkcyjnym – konsument nie rozpatruje cech łącznie, lecz oddzielnie i eliminuje
produkty znajdujące się poniżej przyjętego poziomu.
Konsumenci wykorzystują również model leksykograficzny, w którym szeregują cechy produktu według kryterium ważności. Porównaniu podlegają produkty według
najważniejszej cechy. Jeśli dwa lub więcej produktów są
oceniane na tym samym poziomie według najważniejszej
cechy, wtedy dalsza ocena dokonuje się na podstawie kolejnej cechy względem istotności. Wybór trwa aż do wyłonienia jednego produktu.
Kolejnym modelem jest model oczekiwanej użyteczności, który polega na nadaniu odpowiedniej wagi poszczególnym cechom. Ujemne cechy produktu mają być
kompensowane przez ich cechy dodatnie. W końcowym
rozrachunku ostateczna ocena otrzymywana jest poprzez
pomnożenie cech przez ich wagi.

Na uwagę zasługują jeszcze dwa modele: model idealnej marki i determinacji. Pierwszy z nich polega na porównaniu modelu produktu idealnego stworzonego przez
konsumenta z modelami wybieranych produktów. Wygrywa produkt najbardziej zbliżony do idealnego modelu
konsumenta. Model determinacji pomaga wybrać produkt
o cechach szczególnych, jeśli wszystkie porównywane
produkty mają identyczne cechy kluczowe. Na przykład
podczas wyboru tabletek wspomagających odchudzanie
o identycznym składzie kluczową cechą decydującą o kupnie określonego preparatu może mieć wielkość tabletki.
Konsument nie zawsze postępuje zgodnie z zaprezentowanymi modelami. Istnieją różne czynniki zakłócające
dokonanie zakupu, jak:
– postawy innych osób wobec marki,
– nieprzewidziane czynniki sytuacyjne.
Preferencje dokonania zakupu mogą ulec zmianie na
skutek opinii pochodzących od bliskich osób, liderów opinii
lub osób, które przetestowały dany produkt. Nieprzewidziane sytuacje zakłócające finalizację zakupu mogą spowodować rezygnację z zakupu. Przykładami takich sytuacji
może być utrata pracy, awaria, która będzie wymuszała
alokację środków w celu jej usunięcia, czy też nieuprzejme
zachowanie sprzedawcy.

Postępowanie po zakupie

Proces zakupu nie kończy się na zapłaceniu za produkt lub
usługę, lecz na etapie, w którym konsument potwierdza
trafność wyboru lub pojawia się niezadowolenie z jego
dokonania. Producenci powinni dążyć do minimalizacji
niezadowolenia klienta poprzez poznanie podłoża tego
niezadowolenia i zastosowanie odpowiednich narzędzi.
Niezadowolenie klienta może mieć charakter prywatny lub
publiczny. Klient, korzystając ze swoich praw konsumenckich, będzie starał się zwrócić przedmiot lub wymienić na
nowy. Może również zaskarżyć firmę, pisać o wadach danego produktu do gazet lub agencji konsumenckich. Negatywna opinia o produkcie jest niebezpieczna dla producenta, gdyż szybko może się rozprzestrzeniać za pomocą
marketingu szeptanego. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z małym obszarem, na przykład ulicy, dzielnicy miasta
lub małej wsi. W tej sytuacji osoba sprzedająca produkt lub
usługę powinna dążyć do zadośćuczynienia w celu poprawienia utraconego wizerunku.
Zadowolony klient chętnie podzieli się dobrą opinią
z najbliższymi osobami lub osobami poszukującymi informacji na temat danego produktu. Satysfakcja klienta zależy również od umiejętności sprzedawcy. Musi on uważać, aby nie przesadzić w opisie zalet produktu, ponieważ
jeśli produkt ten nie spełni oczekiwań nabywcy, wywoła
Proces podejmowania decyzji zakupu produktów farmaceutycznych
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to uczucie niezadowolenia. Sprzedający powinien zawsze
przedstawiać rzeczywiste walory produktu, aby konsument nie czuł rozczarowania.
Farmaceuta proponujący określony specyfik powinien
również skupić się na zaletach preparatu i funkcjach, jakie
ma spełniać w kontekście problemu, z jakim zgłosił się pacjent. Nie powinien ubarwiać cech preparatu ani gwarantować jego skuteczności. Należy unikać stwierdzeń typu „ten
preparat na pewno pomoże”, „jest to idealny preparat na
tę dolegliwość”, gdyż w przypadku niezadziałania pacjent
będzie rozczarowany i może odczuwać spadek zaufania
dla farmaceuty. Dysonans pozakupowy może pojawić się
na przykład w momencie szczegółowego zapoznania się
pacjenta z ulotką informacyjną dołączoną do leku, która
zawiera informacje o możliwych skutkach ubocznych.

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Skuteczność tych decyzji jest związana z rachunkiem
prawdopodobieństwa. Podejmujący decyzję musi ocenić
prawdopodobieństwo wynikające z podjęcia dobrej i złej
decyzji. Poziom niejasności i niebezpieczeństwa błędnych
decyzji jest umiarkowany.

Warunki podejmowania decyzji

Rodzaje decyzji zakupu

Podejmowanie decyzji w warunkach pewności
Podejmujący decyzję wie, jakie warunki towarzyszą decyzji i jakie możliwości płyną z jej podjęcia. Decyzja jest podejmowana z rozsądnym stopniem pewności [8]. Niewiele
decyzji jest podejmowanych w tych warunkach, ponieważ
ciągłym zmianom podlegają warunki gospodarcze, ekonomiczne i polityczne. Podjęcie złych decyzji w tych warunkach jest stosunkowo niewielkie.

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
Podejmujący decyzję nie potrafi przewidzieć konsekwencji, jakie niesie podjęcie decyzji oraz nie zna wszystkich
możliwości wyboru. Aby decyzje były skuteczne, trzeba
pozyskać jak największą ilość informacji. Ważną rolę w podejmowaniu decyzji odgrywają doświadczenie i intuicja.
Niesie to wysoki stopień podjęcia decyzji błędnych, który
wzrasta wraz ze wzrostem poziomu niejasności.

Analizując proces decyzyjny, można wskazać kilka rodzajów decyzji podejmowanych przez konsumentów na
rynku. Klasyfikację decyzji można rozpatrywać w dwóch
wymiarach:
– wymiar różnicy między markami,
– wymiar zaangażowania w procesie zakupu.
Różnice między markami bazują na rozróżnieniu między procesem decyzyjnym a przyzwyczajeniami. Zakup
drogich produktów wymaga rozbudowanego procesu

Schemat 1. Decyzje zakupu

Różnice
między
markami

Impulsowe

Kompleksowe

Zwyczajowe

Lojalne wobec
marki

Zaangażowanie w procesie zakupu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Żurawik, W. Żurawik, op. cit. s.175
Rycina 1. Decyzje zakupu. Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]
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decyzyjnego, natomiast drobne zakupy mogą być podyktowane przyzwyczajeniem do danego produktu. Z reguły
każdy pierwszy zakup jest, choć w minimalnym stopniu,
efektem procesu decyzyjnego, kolejne zakupy tej samej
rzeczy mogą bazować na przyzwyczajeniu, jeśli produkt
spełnił oczekiwania. Zaangażowanie konsumenta wzrasta, im produkt, usługa mają większą osobistą wartość dla
nabywcy.
Na podstawie tych kryteriów powstał podział decyzji
zaprezentowany na rycinie 1.
Decyzje kompleksowe
Zachodzą, gdy różnice między markami i zaangażowanie
są duże. Zakupy te z reguły dotyczą nabywania drogich
produktów i usług. Wymagają długiego procesu decyzyjnego i porównywania kilku marek lub ofert. Farmaceuta
jako sprzedawca drogich dóbr musi dobrze znać ich cechy,
parametry i zalety, umieć je wyeksponować oraz zaprezentować, aby wpłynąć na końcowy wybór konsumenta.
Decyzje lojalne wobec marki
Cechuje je duże zaangażowanie kupującego w zakup oraz
występują małe różnice pomiędzy markami. Konsument
dokonuje zakupu na zasadzie przyzwyczajenia, jest związany z daną marką. Przyzwyczajenie sprawia, że często
klient nie widzi różnic pomiędzy markami, uświadamia sobie ich istnienie dopiero po dokonaniu zakupu. Lojalność
powstaje z zadowolenia z użytkowania dobra lub usługi.
Jeśli produkt spełnia oczekiwania nabywcy, przy kolejnym
wyborze sięga on po sprawdzony produkt. Rola farmaceuty polega na utwierdzeniu pacjenta w przekonaniu, że
dokonał dobrej decyzji wyboru.
Decyzje impulsowe
Dotyczą zakupu produktów, które cechuje duże zróżnicowanie pośród marek, ale zaangażowanie w procesie
zakupu jest niskie. Decyzje te głównie są podejmowane
przed wejściem do sklepu lub w trakcie. Pacjent, który
chce nabyć preparat przeciwbólowy, staje przed wyborem
wielu marek, jego decyzja może być wynikiem zauważonej
promocji na jeden z nich lub zda się na rekomendację farmaceuty. Nie szuka on szczegółowych informacji na temat
określonego środka przed dokonaniem zakupu.
Decyzje zwyczajowe
Towary i usługi nie różnią się w stopniu znaczącym oraz
występuje małe zróżnicowanie wśród marek. Decyzje te
związane są z przyzwyczajeniem zakupowym. „Boli mnie
głowa – kupuję APAP”. Konsument sięga po znany preparat, lecz nie wykazuje silnego przywiązania do tej marki.

Małe zainteresowanie w procesie zakupu może prowadzić
do rutynowych zakupów.
Podejmowanie decyzji jest skutkiem istnienia więcej
niż jednego alternatywnego wyboru do rozważenia. Rolą
decydenta jest wybór rozwiązania najpełniej odpowiadającemu jego celom, założeniom i wartościom. Rynek farmaceutyczny wyróżnia spośród innych rynków istnienie
kilku decydentów. Jak wcześniej wspomniano, w procesie
decyzyjnym, oprócz pacjenta, rolę odgrywają lekarz, farmaceuta i płatnik. W procesie wyboru leków receptowych
to lekarz jest głównym decydentem, natomiast podczas
wyboru leków OTC i suplementów diety funkcję tę pełnią
pacjent i farmaceuta.

Podsumowanie

Aby zaplanować przebieg skutecznej strategii marketingowej w aptece, należy poznać przesłanki, jakimi kierują
się pacjenci, podejmując decyzję zakupu. Proces podejmowania decyzji jest procesem złożonym i zależnym od wielu
czynników. Na każdym kroku naszego codziennego życia
musimy podejmować najróżniejsze decyzje, które rzutują
na naszą przyszłość.
Wachlarz decyzji jest bardzo rozległy, poczynając od
drobnych decyzji, które nie powodują znaczących zmian
w życiu człowieka, jak na przykład zakup produktów służących do przygotowania obiadu, a skończywszy na decyzjach, których efekt może nieść długofalowe konsekwencje, jak na przykład zawarcie związku małżeńskiego.
Również wybór placówki ochrony zdrowia, lekarza
podstawowej opieki zdrowia i apteki może mieć znamienny wpływ na nasze zdrowie. Dla większości ludzi zdrowie
jest największym priorytetem w życiu, dlatego decyzje
i wybory dokonywane w tym obrębie są bardzo istotne.
Im decyzja jest ważniejsza, tym proces decyzyjny jest
dłuższy.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.

Piśmiennictwo

1. Rudnicki L. Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa:
PWE; 2012. 41.
2. Griffin RW. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:
PWN; 1996. 521–523.
3. Rudnicki L. Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa:
PWE; 2012. 41–43.
4. Griffin RW. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:
PWN; 1996. 283.
Proces podejmowania decyzji zakupu produktów farmaceutycznych

451

5. Żurawik B, Żurawik W. Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE; 1996. 168–173.
6. Żurawik B, Żurawik W. Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE; 1996. 166.
7. Adair J. Podejmowanie decyzji. Warszawa: PETiT; 1998. 29–
30.
8. Głowacka MD, Galicki J, Mojs E. Zarządzanie zakładem opieki
zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska; 2009. 279.

Strony internetowe

1. http://www.importrownolegly.pl/ [data dostępu: 5.09.2016].
2. http://www.franczyzawpolsce.pl/ [data dostępu: 22.08.2016].
3. http://www.ifpma.org/ [data dostępu: 26.08.2016].

452

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

Zaakceptowano do edycji: 2016–04–12
Zaakceptowano do publikacji: 2016–04–28

Adres do korespondencji:
Katarzyna Przybylska
Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Mariana Smoluchowskiego 11
tel. kom.: 604 100 684
e-mail: katarzynaprzybylska@ump.edu.pl

PRACA PoGLĄDOWA

Jakość życia pacjentów ze stwierdzonym rakiem prostaty
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Streszczenie
Rak gruczołu krokowego, zwany rakiem prostaty, jest najczęstszym, charakteryzującym się dużą śmiertelnością nowotworem narządu moczowo-płciowego
u mężczyzn. Do czynników ryzyka zaliczane są wiek, obciążenie genetyczne, czynniki chemiczne oraz pochodzenie etniczne. W początkowej fazie choroby
nowotwór stercza rozwija się bezobjawowo. W późniejszym okresie choroby wstępują głównie objawy niespecyficzne. Do podstawowych charakterystycznych objawów raka prostaty należą problemy związane z oddawaniem moczu i współżyciem. W diagnostyce raka gruczołu krokowego niezwykle ważną rolę
odgrywa prowadzenie badań profilaktycznych, w których głównym testem jest oznaczenie stężenia PSA oraz w dalszej kolejności przeprowadzenie badania
per rectum. W zależności od stopnia zaawansowania choroby w leczeniu raka stercza stosuje się: baczną obserwację, aktywny nadzór, prostatektomię radykalną, radioterapię radykalną, eksperymentalne miejscowe leczenie raka oraz leczenie hormonalne. Jakość życia pacjenta, postrzegana jako wielowymiarowy aspekt samopoczucia i funkcjonowania pacjenta, stanowi nieodzowny element szybkiej rekonwalescencji, ale przede wszystkim trudnej walki z chorobą.
Pacjenci ze zdiagnozowanym rakiem prostaty borykają się często z licznymi problemami fizycznymi, umysłowymi i społecznymi, ale przede wszystkim psychicznymi. Obciążenie to związane jest ze ściśle krępującą dla pacjenta strefą problematyki układu moczowo-płciowego. Liczne obawy występujące podczas leczenia towarzyszą obniżeniu stanu emocjonalnego i popadaniu w depresję, przez co obniżona jest jakość życia pacjenta.
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Słowa kluczowe: rak prostaty, jakość życia.
Abstract
Prostate cancer, known as prostate cancer, is the most common cancer characterized by a high mortality cancer genitourinary tract in men. The risk factors is among the age, genetic load, chemical and ethnicity. In the initial stage of the disease prostate cancer develops without symptoms. In the later stages of the disease arise in primarily non-specific symptoms. The basic characteristic symptoms of prostate cancer include problems with urination and sexual intercourse. The diagnosis of prostate cancer an extremely important role played by preventive medical examinations, in which the main test is to determine the concentration of PSA and further examination per rectum. Depending on the severity of the disease to treat prostate cancer used: careful observation, active surveillance, radical prostatectomy, radiotherapy, radical, experimental topical treatment of cancer and hormonal therapy. Patient quality
of life, seen as a multidimensional aspect of well-being and functioning of the patient, is an indispensable element of a quick recovery, but above all the
difficult fight against the disease. Patients diagnosed with prostate cancer often face many problems, both physical, mental and social, but above all psychological. This charge is related to closely embarrassing for the patient zone issues urogenital system. Numerous concerns occurring during treatment are
accompanied by decreased emotional state and falling into depression, which reduced the quality of life of the patient.
Keywords: prostate cancer, quality of life.

Epidemiologia

Rak gruczołu krokowego, potocznie zwany rakiem prostaty, stanowi jeden z najczęstszych nowotworów narządu moczowo-płciowego u mężczyzn [1]. Według danych
opublikowanych w 2008 roku przez Międzynarodowe
Centrum Badań nad Rakiem (ang. International Agency
for Research on Cancer – IARC) nowotwór gruczołu krokowego klasyfikował się na drugim miejscu w skali światowej wśród nowotworów złośliwych i na szóstym miejscu pod względem śmiertelności z powodu nowotworów

wśród mężczyzn [2, 3]. Według danych pochodzących
z amerykańskich jednostek naukowych współczynnik zachorowalności na raka gruczołu krokowego u mężczyzn
w wieku poniżej 50. roku życia wynosi 20 i rośnie wraz
z wiekiem. Szacuje się, że u pacjentów po 70. roku życia
może być równy 90 [4]. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2010 roku zanotowano 9273 przypadki raka
prostaty, natomiast już w 2013 roku liczba ta wzrosła do 12
162 zachorowań. Liczba zgonów wywołanych tym rodzajem nowotworu wynosiła odpowiednio 3940 i 4281 [5].
Jakość życia pacjentów ze stwierdzonym rakiem prostaty

Etiologia

Przyczyny wystąpienia raka stercza nie zostały do końca
poznane. Do czynników ryzyka mających wpływ na powstanie i rozwój raka prostaty zaliczane są wiek, obciążenie genetyczne, czynniki chemiczne oraz pochodzenie
etniczne [4, 6–8]. Warto zaznaczyć, że częstość występowania raka gruczołu krokowego jest zwiększona u osób
pochodzenia afroamerykańskiego [9, 10]. Nie bez znaczenia dla rozwoju tego typu nowotworu są również nieodpowiednia dieta (bogata w kwasy nasycone, czerwone
mięso, słodycze), otyłość oraz zakażenia wirusowe, które
mogą być odpowiedzialne za proces anaplazji komórek
stercza [4, 8, 11, 12].

Charakterystyka choroby
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Rak gruczołu krokowego ze względu na bezobjawowy
rozwój jest dość trudny do zdiagnozowania w początkowej fazie wzrostu [7]. Do pierwszych objawów rozwoju
nowotworu gruczołu krokowego należą potrzeba częstego oddawania moczu, krwiomocz, zaburzenia erekcji,
krew w spermie, a także trudności z wypróżnieniem, ból
i pieczenie w trakcie wypróżniania, spadek masy ciała oraz
bóle w okolicy miednicy. Większość tych objawów jest niestety niespecyficzna dla raka prostaty, a co za tym idzie
– mylona z innymi schorzeniami związanymi z dysfunkcją
układu moczowego i płciowego.
Ze względu na poziom nasilenia objawów można wyróżnić cztery postacie kliniczne raka prostaty:
– postać jawna – objawy stwierdzone w badaniu podmiotowym i przedmiotowym,
– postać utajona – zmiana stwierdzona w badaniu per
rectum, pacjent nie zgłasza dolegliwości,

– postać ukryta – zmiana wykryta wskutek poszukiwania
pierwotnego ogniska nowotworowego bez wyczuwalnej palpacyjnie zmiany w sterczu, występujące objawy
spowodowane są poprzez przerzuty odległe,
– postać wykryta przypadkowo – wykryta na podstawie badania histopatologicznego u chorych, u których
wcześniej nie podejrzewano raka stercza.
Rak stercza rozwija się powoli. Od momentu pojawienia się pierwszych zmian nowotworowych w pojedynczych komórkach do ukształtowania się wyczuwalnego
w badaniu palpitacyjnym guzka może minąć nawet 10 lat.
W pierwszym okresie choroby rak prostaty może obejmować sam gruczoł. Jednak w miarę rozwoju nowotwór może
tworzyć nacieki na tkankach otaczających prostatę i tworzyć przerzuty w węzłach chłonnych, a nawet w kościach
[4]. Na tej podstawie została wyodrębniona klasyfikacja
odnosząca się do lokalizacji i inwazyjności nowotworu :
– guz łagodny – rak ograniczony do narządu,
– guz złośliwy – rak inwazyjny i miejscowo zaawansowany,
– uogólniona choroba nowotworowa – rak przerzutowy.

Diagnostyka

Zasadnicze znaczenie w diagnostyce raka prostaty mają
badania przesiewowe. Spośród nich podstawowym testem jest oznaczenie stężenia PSA (ang. prostate-specific
antigen – swoisty antygen sterczowy) w surowicy. Warto
zaznaczyć jednak, iż marker ten nie jest swoisty dla raka
stercza. Jego stężenie wzrasta również w następstwie
zapalenia gruczołu krokowego lub w przypadku rozrostu
łagodnego. Poziom PSA w surowicy jest parametrem ciągłym. Przyjmuje się, że im wyższa wartość, tym bardziej

Rycina 1. Zależność poziomu antygenu PSA od ryzyka wystąpienia raka stercza
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prawdopodobne jest istnienie raka stercza (Rycina 1) [13,
14]. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów
wykonywane są badanie per rectum gruczołu krokowego
(ang. digital rectal examination – DRE) oraz ultrasonografia przezodbytnicza (ang. transrectal ultrasonography
– TRUS). Ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie
obecności zmienionych nowotworowo komórek w wycinku stercza pobranych za pomocą biopsji rdzeniowej lub
w preparatach pooperacyjnych. Badaniami uzupełniającymi w określaniu stopnia zaawansowania raka gruczołu
krokowego są scyntylografia kości, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) oraz w szczególnych sytuacjach zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej
(RTG) [13–16].
Niezbędną informacją do podjęcia decyzji o leczeniu
ma określenie stopnia zaawansowania nowotworu. W tym
celu stosuje się klasyfikację według TNM (ang. Tumor
Node Metastasis) obejmującą klasyfikację stopnia zawansowania miejscowego nowotworu (T-staging), klasyfikację
przerzutów do węzłów chłonnych (N-staging) oraz klasyfikację przerzutów odległych (M-staging) [13, 15–17].

Leczenie

Postępowanie terapeutyczne w przypadku raku gruczołu
krokowego obejmuje coraz więcej możliwych schematów
leczenia. Wynika to z różnych możliwości terapeutycznych
charakteryzujących się podobną skutecznością onkologiczną, natomiast znacznie różniących się działaniami niepożądanymi. W leczeniu raka stercza stosuje się:
– baczną obserwację,
– aktywny nadzór,
– prostatektomię radykalną,
– radioterapię radykalną,
– eksperymentalne miejscowe leczenie raka,
– leczenie hormonalne.
Baczna obserwacja oraz aktywny nadzór to przykład
leczenia odroczonego. Formy te stosowane są u chorych
z klinicznie ograniczonym do narządu rakiem stercza.
Baczna obserwacja to ukierunkowane leczenie na objawy,
wdrażane w sytuacji miejscowej lub uogólnionej progresji.
Ma ona charakter postępowania paliatywnego. Aktywny
nadzór polega na wprowadzeniu danego schematu leczenia po przekroczeniu wartości progowych definiujących
progresję choroby (wartości PSA, wynik biopsji) [13, 15].
Natychmiastowe leczenie to radykalna prostatektomia oraz radioterapia. Prostatektomia obejmuje całkowite usunięcie całego stercza wraz z odpowiednią ilością
otaczających tkanek. Leczenie radykalne stosowane jest
we wszystkich grupach ryzyka nowotworu, a jego skuteczność uznawana jest za porównywalną w stosunku do

pozostałych metod leczenia. Radykalna terapia powinna
być wdrażana u wszystkich chorych, u których korzyści
płynące z leczenia przewyższają ryzyko jego stosowania,
z zastrzeżeniem akceptacji możliwych powikłań [13, 15, 17,
18]. Inne metody leczenia raka stercza obejmują krioablację (CSAB) stercza oraz zogniskowane fale ultradźwiękowe o dużej energii (HIFU) [18].
W przypadku stadium zaawansowanego i przerzutowego raka stosuje się hormonoterapię oraz chemioterapię.
Hormonoterapia oparta jest na wywołaniu androgennej
blokady (CAB), polegającej na obustronnym wycięciu jąder (orchidektomia) oraz farmakoterapii estrogenami, antagonistami i agonistami LHRH (ang. luteinizing-hormonereleasing hormone – hormon uwalniający hormon
luteinizujący) oraz antyandrogenami [13–15, 17].
Ważnym krokiem w terapii raka gruczołu krokowego
jest monitorowanie chorych po każdym zastosowanym
schemacie leczenia.
Pacjenci z objawowymi i rozległymi zmianami przerzutowymi podlegają głównie leczeniu paliatywnemu.
Leczenie to jest nakierowane na poprawę jakości życia
chorych, która polega na zmniejszeniu dolegliwości bólowych przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych [13, 14].

Jakość życia pacjenta

Jakość życia uwarunkowana jest stanem zdrowia. Stan ten
postrzegany jest jako pojęcie wielowymiarowe, opisywane jest poprzez fizyczny, społeczny, umysłowy i psychologiczny aspekt dobrego samopoczucia i funkcjonowania
ocenianego poprzez pacjenta lub poprzez wpływ choroby
i leczenia na funkcjonowanie oraz stan zadowolenia z życia chorego [19]. Z punktu widzenia pacjenta jakość życia
odnosi się głównie do trzech sfer funkcjonowania w otaczającym świecie: psychicznej, fizycznej i behawioralnej.
Jest to wynikiem postrzegania przez pacjentów nowotworowych poszczególnych dziedzin życia.
W przypadku osób ze zdiagnozowanym rakiem stercza odpowiednia jakość życia ma dla nich szczególne
znaczenie. Jak wynika z podstawowych objawów towarzyszących rozwojowi choroby, symptomy te związane są
z układem moczowo-płciowym, a mianowicie z częstym
oddawaniem moczu lub zaburzeniami erekcji. Często problemy te są dość krępujące dla chorego i sprzyjają one
pogorszeniu stanu psychicznego oraz rozwojowi depresji.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Gliniewicza
i Sikorskiego, poziom akceptacji pogorszenia czynności
układu moczowego i funkcji seksualnych jest sprawą bardzo indywidualną dla pacjenta, często nieidącą w parze
z częstością występowania danego zaburzenia. UwzględJakość życia pacjentów ze stwierdzonym rakiem prostaty
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nienie w rozmowie z chorym wyników badań nad jakością życia po radykalnej prostatektomii powinno pomóc
pacjentom i lekarzom w bardziej racjonalnej ocenie szans
i tempa powrotu do pełnego zdrowia po zabiegu, a poprzez to w podejmowaniu bardziej świadomej decyzji
o wyborze terapii [20].
Duże znaczenie dla poczucia dobrej jakości życia ma
kontakt społeczny. Stanowi on jedną z podstawowych potrzeb człowieka niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Kontakt społeczny dostarcza pozytywnych emocji
i wsparcia. Te dwa czynniki niwelują psychologiczne skutki
stresu, prowadząc do powtórnego przeanalizowania sytuacji choroby. Według przeprowadzonych badań rodzina
chorego odgrywa istotną rolę we wsparciu pacjenta [21].
Podtrzymuje poczucie sensu życia poprzez kreowanie
głębokich więzi z ludźmi, potwierdzając jego wartość.
Małżeństwo jest źródłem pozytywnych doświadczeń
emocjonalnych – wpływa na wzrost zadowolenia z życia,
osoby są mniej depresyjne oraz zdrowsze. W przypadku
gdy małżeństwo źle funkcjonuje, psychologicznie warunki są gorsze niż te towarzyszące samotnemu życiu [21].
Aspekt ten stanowi jedną z najbardziej podstawowych
obaw pacjentów – mężczyzn, zwłaszcza wśród niższych
grup wiekowych. Często pacjenci, obawiając się skutków
prostatektomii, nie zgadzają się na dany zabieg lub też po
zabiegu popadają w silną depresję na tle szeroko pojętych
problemów z prowadzeniem współżycia.
Na subiektywną ocenę jakości życia chorego wpływa
także stosowany schemat terapii oraz występowanie działań niepożądanych i powikłań. Kolejnym ważnym aspektem – dotyczy to zwłaszcza pacjentów w podeszłym
wieku – jest współwystępowanie chorób dodatkowych.
Wpływają one na modyfikację wybranego schematu leczenia i jego skuteczności. Cierpiący pacjent nierzadko
musi zmagać się z pewnymi utrudnieniami dotyczącymi
bardzo często skomplikowanych schematów leczenia, korelujących z niską skutecznością zwłaszcza w przypadku
terminalnych stadiów choroby. W tym przypadku jakość
życia pacjenta dotycząca jego własnego postrzegania
świata jest niska.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2014 r. w Polsce populacja seniorów po 75. roku życia wynosiła około 3 milionów osób. Z danych statystycznych wynikało, że około 17% seniorów nie wykupuje przepisanych leków, około 30% seniorów zażywa tylko połowę dawki zalecanej przez
lekarza, a 21% przerywa terapię, ponieważ z przyczyn ekonomicznych nie stać seniorów na zakup lekarstw koniecznych w terapii. W państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, leki dla szczególnie chronionych grup społecznych są dostępne nieodpłatnie. W Polsce także uchwalono Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. (…) wprowadzającą bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia. W wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia wskazano leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia. Lista leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
przysługujących bezpłatnie dla osób powyżej 75. roku życia zawiera 1129 pozycji. Znajduje się na niej większość leków o najwyższej kwocie, jaką w latach
2012–2015 pacjenci w wieku powyżej 75. roku życia dopłacili. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. (…) w Polsce bezpłatne leki dla osób po 75.
roku życia przepisywać może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo uprawnienie to zostało
również przyznane lekarzom ordynującym leki pro auctore i pro familiae. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. (…), która wprowadza bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia, może poprawić kondycję zdrowotną seniorów, gdyż ograniczy ona negatywne, dyktowane przyczynami ekonomicznymi zjawiska niewykupywania przez seniorów przepisanych leków oraz przerywania przez nich zaleconej terapii.
Słowa kluczowe: bezpłatne leki, seniorzy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
Abstract
According to Central Statistical Office 3 million people at the age of above 75 lived in Poland in the year 2014. Statistical data showed that nearly 17%
of seniors do not buy prescribed medicines, 30% of them used only half of prescribed dosage and 21% stops therapy all this due to economic reasons. In
some Member States of European Union including Belgium, Greece, Spain, Germany and United Kingdom, medicines for special groups under social protection are free of charge. Such law was passed in Poland on 16 March 2016 guaranteeing free medicines for people aged 75 and over. Free of charge food
intended for special nutrition purpose and medical devices for patients aged 75 and over are stated in the Minister of Health list. The list of free of charge medicines, food intended for special nutrition purpose and medical devices includes 1129 items. The list includes medicines with the highest rate of costs bore by seniors in years 2012–2015. According to provisions of Law Act of 18 March 2016 free of charge medicine for people aged 75 and over can be
prescribed by primary care physician and nurse. Additionally, such entitlement has been assigned to physicians prescribing medicines pro auctore and pro
familiae. Law Act of 18 March 2016 on free medicines for people aged 75 and over should boost health condition of seniors by tackling negative outcomes of not buying prescribed medicines or interrupting treatment due to economic reasons.
Keywords: free of charge medicine, seniors, primary care physician, primary care nurse.

Wstęp

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 ust. 1 i 3
przewiduje, iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej
opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom
niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku [1]. Tym
samym art. 68 formułuje pewne zasady polityki państwa,
takie jak m.in. zapewnienie szczególnej opieki zdrowotPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

nej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku [2]. Konieczność
przestrzegania przytoczonej zasady konstytucyjnej była
podstawą uchwalenia Ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw [3], zwanej powszechnie „ustawą wprowadzającą bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia”.

Przyczyny uchwalenia ustawy wprowadzającej
bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia

W uzasadnieniu konieczności uchwalenia przedmiotowej
ustawy wskazywano także, iż wprowadzenie bezpłatnych
leków dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia, jest działaniem zaplanowanym w Exposé Pani Premier
Beaty Szydło do realizacji na pierwszych 100 dni działania
Rządu. Jednocześnie przypomniano, że leki dostępne dla
szczególnie chronionych grup społecznych nieodpłatnie
albo za niewielką odpłatnością są rozwiązaniami stosowanymi w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech czy
Wielkiej Brytanii. W Grecji i Belgii leki nieodpłatnie przysługują emerytom. W Hiszpanii uprawnienie takie przysługuje
emerytom i osobom niepełnosprawnym. Z kolei w Niemczech za leki nie płacą m.in. osoby korzystające z pomocy
społecznej. W Wielkiej Brytanii natomiast z opłaty za leki
zwolnione są osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz
osoby o niskich dochodach, korzystające z pomocy społecznej [4]. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2014 r. w Polsce populację seniorów po 75.
roku życia szacowano na około 3 milionów osób. Z danych
statystycznych wynika, że około 17% seniorów nie wykupuje przepisanych leków, około 30% seniorów zażywa
tylko połowę dawki zalecanej przez lekarza, a 21% przerywa terapię [5]. Jednocześnie należy wskazać, iż badanie
sondażowe CBOS-u z marca 2016 r. wskazało, że 94%
ankietowanych popierało wprowadzenie ustawy gwarantującej dostęp do bezpłatnych leków dla osób powyżej
75. roku życia [6]. Natomiast z sondażu agencji badawczej
Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym
Ariadna, opublikowanym 25 lipca 2016 r., wynika, że 66%
badanych chce, aby seniorzy otrzymywali bezpłatne leki.
Jednocześnie 54% badanych wskazuje, iż na liście darmowych leków dla seniorów powinny znaleźć się wszystkie
leki najczęściej stosowane przez osoby starsze, natomiast
24% wskazuje, iż na przedmiotowej liście powinny znaleźć
się tylko przepisywane przez lekarzy leki na choroby wieku podeszłego [7]. Tym samym w uzasadnieniu projektu
ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla osób powyżej
75. roku życia wskazano, że przedmiotowa ustawa „(…)
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska emerytów
i rencistów, w których gospodarstwach domowych kwota
wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję. Osoby chore
w podeszłym wieku uzyskają dostęp do leków ważnych
z punktu widzenia ich zdrowia – wiele z tych osób nie mogło sobie dotychczas pozwolić na leczenie i rezygnowało
z realizacji recept i zakupu przepisanych leków, a więc nie
podejmowało lub przerywało zaordynowane leczenie
z przyczyn ekonomicznych. Skutki gospodarcze można

określić jako pozytywne ze względu na zaangażowanie
państwa w finansowanie zakupu produktów dotychczas
niewykupywanych, ze względów ekonomicznych, przez
pacjentów i tym samym poprawi się sytuacja gospodarcza
uczestników obrotu produktami refundowanymi. Ponadto
z jednej strony dojdzie do zwiększenia wydatków publicznych, jednak z drugiej strony uzyska się poprawę stanu
zdrowia i jakości życia osób starszych oraz ograniczone
zostaną koszty hospitalizacji wynikające z braku przyjmowania przepisanych leków (…)” [8].

Założenia ustawy wprowadzającej bezpłatne
leki dla osób powyżej 75. roku życia

Ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla osób powyżej
75. roku życia przyznaje świadczeniobiorcom, po ukończeniu przez nich 75. roku życia, uprawnienia do bezpłatnych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych
w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia w drodze
obwieszczenia. Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla
świadczeniobiorców po 75. roku minister zdrowia ogłosił
w dniu 19 sierpnia 2016 r. Ponadto ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia określiła
kryteria, jakimi minister zdrowia będzie się kierować przy
kwalifikacji przedmiotowych produktów refundowanych do wykazu. Bezpłatne leki dla grupy uprawnionych
świadczeniobiorców po 75. roku życia przepisywać może
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka
podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo uprawnienie
to zostało również przyznane lekarzom ordynującym leki
pro auctore i pro familiae [9]. Finansowanie dodatkowego uprawnienia do bezpłatnych leków dla osób powyżej
75. roku życia odbywać się będzie w pierwszej kolejności
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach limitu finansowania ze środków publicznych, a następnie będą dokonywane dofinansowania ze środków budżetu w części
pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia [10]. W latach
2016–2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia w życie ustawy
wprowadzającej bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku
życia, wyniesie 8 274 600 tys. zł, przy czym w kolejnych
latach: w 2016 r. – 125 000 tys. zł, w 2017 r. – 564 300 tys.
zł, w 2018 r. – 643 300 tys. zł, w 2019 r. – 733 400 tys.
zł, w 2020 r. – 836 000 tys. zł, w 2021 r. – 953 100 tys.
zł, w 2022 r. – 1 010 300 tys. zł, w 2023 r. – 1 070 900 tys. zł,
w 2024 r. – 1 135 100 tys. zł oraz 2025 r. – 1 203 200 tys. zł
[11]. W tym miejscu należy wskazać, iż wydatki osób powyżej 75. roku życia na leki znajdujące się na liście leków
refundowanych kształtują się w granicach między 800
a 900 mln zł [12]. Tym samym kwota 564 mln zł, która
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będzie przeznaczona w 2017 r., odciąży w całości budżety
domowe osób chorych w podeszłym wieku. Dzięki temu
poprawie ulegnie jakość opieki zdrowotnej nad osobami
w podeszłym wieku oraz doprowadzi to do wydłużenia
ich życia w lepszej jakości [13] (Tabela 1).
Zwolennicy ustawy wprowadzającej bezpłatne leki
dla osób powyżej 75. roku życia, uzasadniając przyczynę
przyznania wskazanego uprawnienia właśnie osobom
powyżej 75. roku życia, wskazywali m.in., iż „(…) osoby
po 75. roku życia to nasze mamy, ojcowie, dziadkowie,
dzięki którym tutaj jesteśmy. Chyba trzeba ich po prostu
wesprzeć. Nierzadko zdarza się, że przeznaczają znaczną
część swoich dochodów na zakup leków albo rezygnują
z realizacji recepty. (…) Osoby po 75. roku życia chorują
znacznie częściej i jak mówi statystyka, średnio konsumują 40 opakowań leków rocznie. (…) Osoby po ukończeniu
75 lat jako te, którym należy się szczególna opieka, ustawodawca wskazał już w ustawie z 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, przyznając tym osobom
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego bez potrzeby wskazywania innych przesłanek poza wiekiem (…)” [14]. Jednocześnie w sprawie przepisywania bezpłatnych leków dla
osób powyżej 75. roku życia przez lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej lub pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej uznano, że większość pacjentów z chorobami
przewlekłymi powinna być przede wszystkim pod opieką
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż „(…) jedną
z przyczyn ogromnych i niemalejących w ostatnich latach,
a nawet wydłużających się kolejek do lekarzy specjalistów
jest po prostu to, że wielu pacjentów, szczególnie w wieku
starszym, z chorobami przewlekłymi, systematycznie chodzi do tych lekarzy, często tylko po to, żeby dostać kolejną
receptę. W ten sposób zatyka się kolejki do tych specjalistów (…)” [15] (Tabela 2).

Wnioski

Nawiązując do powyższego, należy wskazać, iż minister zdrowia w Obwieszczeniu z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych [16] wymienił (w załączniku D) leki,
które są bezpłatne dla osób powyżej 75. roku życia. Lista
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie dla osób powyżej 75. roku życia zawiera
1129 pozycji i znajduje się na niej większość leków o najwyższej kwocie, jaką w latach 2012–2015 świadczeniobiorcy w wieku 75 lat i powyżej dopłacili do tych leków
(Tabele 1 i 2). Tym samym ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia może poprawić
kondycję zdrowotną seniorów, gdyż ograniczy ona negatywne, dyktowane przyczynami ekonomicznymi zjawiska
niewykupywania przez seniorów przepisanych leków oraz
przerywania przez nich zaleconej terapii.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.

Piśmiennictwo

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
2. Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis; 2001. 116.
3. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652).
4. Uzasadnienie znajdujące się w rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (druk sejmowy nr 261).

Tabela 1. Kwota zrefundowanych leków w latach 2012–2015 przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla świadczeniobiorców w wieku 75 lat i powyżej oraz kwota, jaką w latach 2012–2015 świadczeniobiorcy w wieku 75 lat i powyżej dopłacili do leków zrefundowanych. Źródło: Narodowy
Fundusz Zdrowia

Rok
2012
2013
2014
2015
2012–2015
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Kwota (w zł) zrefundowanych leków
w latach 2012–2015 przez Narodowy
Funduszu Zdrowia dla świadczeniobiorców
w wieku 75 lat i powyżej
1 379 394 267,32
1 441 122 227,25
1 523 060 584,19
1 497 328 070,58
5 840 905 149

Kwota (w zł), jaką
w latach 2012–2015 świadczeniobiorcy
w wieku 75 lat i powyżej
dopłacili do leków zrefundowanych
817 199 966,04
885 733 040,41
852 219 368,07
831 570 167,93
3 386 722 542

Tabela 2. 15 leków – zrefundowanych w latach 2012–2015 przez Narodowy Funduszu Zdrowia dla świadczeniobiorców w wieku 75 lat i powyżej – o najwyższej kwocie, jaką w latach 2012–2015 świadczeniobiorcy w wieku 75 lat i powyżej dopłacili do tych leków. Źródło: Narodowy
Fundusz Zdrowia

Nazwa leku

Kwota (w zł) refundacji dokonanej
przez Narodowy Funduszu Zdrowia
dla świadczeniobiorców w wieku
75 lat i powyżej

Kwota (w zł), jaką świadczeniobiorcy
w wieku 75 lat i powyżej
dopłacili do leku

Rok 2012
RAMIPRILUM
SIMVASTATINUM
ATORVASTATINUM
PERINDOPRILUM ARGININUM
OMEPRAZOLUM
PANTOPRAZOLUM
AMLODIPINUM
GLICLAZIDUM
INDAPAMIDUM
METFORMINI HYDROCHLORIDUM
CARVEDILOLUM
RIVASTIGMINUM
LOSARTANUM KALICUM
DOXAZOSINUM
TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM

32 612 792,87
31 371 512,33
49 231 991,41
4 433 026,93
23 778 079,57
19 904 271,71
28 485 691,86
7 301 253,97
21 952 688,93
12 964 957,27
2 123 036,38
3 066 458,31
13 689 987,24
23 948 267,60
34 310 613,17

57 724 949,08
39 317 957,72
30 805 425,07
30 771 303,27
30 058 900,07
28 804 396,06
25 765 369,64
24 769 284,93
19 382 448,52
18 864 845,29
18 102 062,87
17 647 718,73
13 831 486,47
12 003 380,00
11 692 091,59

Rok 2013
RAMIPRILUM
ATORVASTATINUM
SIMVASTATINUM
PERINDOPRILUM ARGININUM
PANTOPRAZOLUM
OMEPRAZOLUM
AMLODIPINUM
GLICLAZIDUM
METFORMINI HYDROCHLORIDUM
INDAPAMIDUM
CARVEDILOLUM
RIVASTIGMINUM
TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM
SPIRONOLACTONUM
INSULINUM ASPARTUM
DOXAZOSINUM

33 182 988,57
33 056 868,97
18 766 976,02
4 401 800,07
18 508 903,30
19 597 320,06
29 219 155,96
7 539 608,09
15 586 976,85
23 041 935,68
3 836 235,79
2 807 640,47
39 441 127,62
11 896 810,89
27 850 232,07
24 873 210,06 zł

RAMIPRILUM
ATORVASTATINUM
SIMVASTATINUM
OMEPRAZOLUM
PANTOPRAZOLUM
PERINDOPRILUM ARGININUM
GLICLAZIDUM

33 046 162,95
26 608 156,03
12 912 578,22
16 930 547,90
17 055 652,61
4 338 753,47
6 558 861,86

Rok 2014

57 497 676,08
46 037 265,93
44 828 005,06
31 715 502,72
30 413 819,75
28 919 192,10
26 629 210,91
25 253 874,67
21 909 133,81
20 174 520,23
17 387 159,89
16 325 173,46
13 365 722,07
13 220 818,26
12 681 295,83
12 620 499,88 zł

52 636 632,95
45 435 377,18
39 599 065,92
26 911 336,99
26 688 576,29
26 606 298,33
24 520 246,53
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ciąg dalszy tabeli 2.
AMLODIPINUM
METFORMINI HYDROCHLORIDUM
INDAPAMIDUM
CARVEDILOLUM
SPIRONOLACTONUM
INSULINUM ASPARTUM
RIVASTIGMINUM
TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM

27 033 536,84
21 021 833,75
21 921 106,83
4 336 537,90
11 841 347,76
29 413 576,88
2 706 820,06
43 787 034,02

RAMIPRILUM
ATORVASTATINUM
SIMVASTATINUM
PANTOPRAZOLUM
PERINDOPRILUM ARGININUM
GLICLAZIDUM
OMEPRAZOLUM
AMLODIPINUM
METFORMINI HYDROCHLORIDUM
INDAPAMIDUM
CARVEDILOLUM
INSULINUM ASPARTUM
TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM
NEBIVOLOLUM
SPIRONOLACTONUM

30 360 300,01
26 682 414,94
11 214 837,75
13 501 823,41
3 922 796,00
6 443 692,38
12 609 407,46
24 017 431,16
22 911 106,79
19 021 494,57
3 273 279,81
28 779 674,12
45 094 925,61
8 223 436,83
10 254 717,17

RAMIPRILUM
ATORVASTATINUM
SIMVASTATINUM
PERINDOPRILUM ARGININUM
PANTOPRAZOLUM
OMEPRAZOLUM
AMLODIPINUM
GLICLAZIDUM
METFORMINI HYDROCHLORIDUM
INDAPAMIDUM
CARVEDILOLUM
RIVASTIGMINUM
INSULINUM ASPARTUM
TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM
SPIRONOLACTONUM

129 202 244,40
135 579 431,35
74 265 904,32
17 096 376,47
68 970 651,03
72 915 354,99
108 755 815,82
27 843 416,30
72 484 874,66
85 937 226,01
13 569 089,88
11 065 542,38
110 915 015,96
162 633 700,42 zł
45 428 708,14 zł
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24 462 913,90
20 719 484,45
20 036 240,34
14 753 280,31
13 727 977,60
13 416 154,18
13 149 271,47
12 083 949,49

Rok 2015

Lata 2012–2015

5. Wystąpienie senatora Waldemara Kraski. Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
w dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r. Warszawa; 2016. 117.
6. Wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r. Warszawa;
2016. 124.
7. Polacy chcą darmowych leków. Super Express. 2016;172:1.
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48 235 548,38
43 696 290,09
33 378 997,54
25 320 757,10
24 123 161,72
23 833 003,89
23 596 653,80
22 335 060,41
20 038 454,73
18 516 899,14
14 311 068,37
13 127 195,41
12 540 479,30
11 933 317,08
11 598 241,11

216 094 806,49
165 974 358,27
157 124 026,24
113 216 266,04
111 227 549,20
109 486 082,96
99 192 554,86
98 376 410,02
81 531 918,28
78 110 108,23
64 553 571,44
57 600 103,58
50 545 650,99
49 682 242,45 zł
48 771 000,29 zł

8. Uzasadnienie znajdujące się w rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (druk sejmowy nr 261).
9. Uzasadnienie znajdujące się w rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (druk sejmowy nr 261).

10. Wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pełen
zapis przebiegu posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia z dnia 9 marca 2016 r., opracowany przez Kancelarię Sejmu Biuro Komisji Sejmowych. Warszawa; 2016. 5.
11. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652).
12. Wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pełen
zapis przebiegu posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej i Komisji Zdrowia z dnia 9 marca 2016 r., opracowany przez Kancelarię Sejmu Biuro Komisji Sejmowych. Warszawa; 2016. 8.
13. Wystąpienie posła Tomasza Latosa. Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 17 marca 2016 r. Warszawa;2016. 140; oraz uzasadnienie znajdujące się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 261).
14. Wystąpienie posłanki Iwony Michałek. Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 17 marca 2016 r. Warszawa; 2016. 151; wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
w dniu 18 marca 2016 r. Warszawa; 2016. 234; oraz wystąpienie senatora Waldemara Kraski. Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach
13 i 20 kwietnia 2016 r. Warszawa; 2016. 117.

15. Wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pełen zapis przebiegu posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej
i Komisji Zdrowia z dnia 9 marca 2016 r., opracowany przez
Kancelarię Sejmu Biuro Komisji Sejmowych. Warszawa; 2016.
12; oraz wystąpienie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r.
Warszawa; 2016. 127.
16. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
2016, poz. 79).
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Aspekt kliniczny, społeczny i ekonomiczny choroby
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Clinical, social and economic aspects of dental caries
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Streszczenie
Próchnica zębów stanowi obecnie jeden z największych problemów społecznych na całym świecie. Uważana jest za chorobą wieloczynnikową, w której niezbędne jest współdziałanie czterech czynników patogennych: bakterii, węglowodanów, podatności tkanek zęba na próchnicę oraz czasu, w którym wszystkie wymienione czynniki działają na tkanki twarde zęba. Szacuje się, iż w 80–90% próchnica determinowana jest przez czynniki środowiskowe, a także przez osobniczy styl życia jednostki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia cztery stopnie zaawansowania zmian próchnicowych: stopień D1
(próchnica początkowa), stopień D2 (próchnica powierzchowna), stopień D3 (próchnica średnia), a także stopień D4 (próchnica głęboka). Nieleczona próchnica prowadzi do zapaleń miazgi, które wymagają kosztownego leczenia endodontycznego. Istotną rolę w leczeniu próchnicy odgrywają więc wczesna diagnostyka oraz prawidłowa higiena jamy ustnej. Celem artykułu jest przegląd najnowszych informacji na temat choroby próchnicowej w aspekcie klinicznym, społecznym oraz ekonomicznym.
Słowa kluczowe: próchnica zębów, profilaktyka, higiena jamy ustnej.
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Abstract
Dental caries is now one of the biggest social problems in the world. It is considered to be a multifactorial disease in which play an important role four pathogenic factors: bacteria, sugars, susceptibility to tooth decay and the time at which all of these factors affect hard tissue of the tooth. It is estimated that
80–90% decay is determined by environmental factors. The World Health Organization (WHO) distinguishes four levels of play carious lesions: D1 (initial
caries), D2 (superficial caries), D3 (average caries), and D4 (deep caries). Untreated caries leads to inflammation of the pulp, which predispose to expensive endodontic treatment. An important role in the treatment of dental caries played so early diagnosis and proper oral hygiene. The aim of this article is
a summary of latest information on dental caries in the context of clinical, social and economic aspects.
Keywords: dental caries, prevention, oral hygiene.

Wstęp

Choroba próchnicowa (próchnica; ICD-10: K02) stanowi współcześnie jeden z największych problemów społecznych na całym świecie [1]. Terminem tym określa się
chorobę zakaźną tkanek twardych zęba polegającą na ich
stopniowej demineralizacji, a także proteolitycznym rozkładzie przy udziale bakterii próchnicotwórczych [2]. Nieleczona próchnica prowadzi do stanów zapalnych miazgi
oraz zapalenia tkanek okołowierzchołkowych zęba. Może
także predysponować do wielu zębopochodnych zakażeń
odogniskowych, do których zalicza się: bakteryjne zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego, kłębuszkowe zapalenie
nerek, neuralgie, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy czy też choroby krwi [3].
Powszechnie uważa się, iż częstość występowania
próchnicy związana jest z rozwojem socjoekonomicznym
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państwa oraz świadomością prozdrowotną obywateli. Zapadalność na chorobę próchnicową zależy także od wielu
czynników genetycznych, fizjologicznych oraz obecności
innych jednostek chorobowych (np. cukrzycy czy zakażenia HIV), aczkolwiek szacuje się, iż w 80–90% próchnica
zębów determinowana jest przez czynniki środowiskowe
(tj. społeczne, ekonomiczne i polityczne), a także przez
osobniczy styl życia jednostki [1].
Choroba próchnicowa występuje współcześnie u ponad 5 mld ludzi na całym świecie [2]. Liczba ta ciągle
wzrasta. Największą zachorowalność na próchnicę stwierdza się w krajach Azji oraz Ameryki Łacińskiej, mniejszą
natomiast w krajach afrykańskich [2]. Choroba ta stanowi szczególnie istotny problem w populacji pediatrycznej
– szczyt zachorowań na próchnicę występuje bowiem
między 6. i 7. rokiem życia. Szacuje się, iż 90% wszystkich

dzieci w wieku 12 lat choruje na próchnicę [2]. Przyczyną
tych zmian wydaje się być w szczególności zwiększone
spożycie słodzonych napojów, a także słodyczy oraz żywności typu fast food. Wysokie wartości wskaźnika intensywności próchnicy PUW u dzieci i młodzieży mogą więc
świadczyć, iż próchnica zębów jest chorobą cywilizacyjną
wieku rozwojowego.

Patogeneza próchnicy

Choroba próchnicowa jest najczęściej stwierdzaną patologią w obrębie całej jamy ustnej [1, 2, 4]. Uważa się, iż
w patomechanizmie próchnicy zębów niezbędne jest
współdziałanie czterech czynników patogennych: obecności bakteryjnej płytki nazębnej, podaży węglowodanów,
podatności zębów na próchnicę oraz czasu, w którym
wszystkie wymienione czynniki działają na tkanki twarde
zęba.
Patogeneza powstawania próchnicy zębów jest procesem wieloetapowym. W początkowym okresie dochodzi
do stopniowego osadzania się glikoprotein, glikozoaminoglikanów, fosfoprotein oraz lipidów pochodzenia ślinowego na powierzchni zębów, czego efektem jest wytworzenie błonki nabytej (tzw. pellikula). Błonka nabyta wykazuje
cechy błony półprzepuszczalnej, stanowiąc ochronę zębów przed ubytkami pochodzenia niepróchnicowego, takimi jak erozja, abrazja czy atrycja. Pellikula może jednak
predysponować do utworzenia płytki nazębnej w wyniku
kolonizacji na jej powierzchni gram-dodatnich paciorkowców: Streptococcus mitis, Streptococcus oralis oraz
Streptococcus sanguis [5, 6]. Wykazano, iż po upływie
doby płytka nazębna zostaje prawie całkowicie pokryta
bakteriami, natomiast po ok. 9 dniach dochodzi do zmiany dominacji drobnoustrojów ze Streptococcus w kierunku
Actinomyces [7]. Warunkiem niezbędnym do kolonizacji
bakterii są związki organiczne z grupy węglowodanów. Cukrem o najsilniejszych właściwościach próchnicotwórczych
(kariogennych) jest powszechnie używana w przemyśle
spożywczym sacharoza. Pod wpływem bakterii obecnych w płytce związek ten ulega rozkładowi do licznych
kwasów organicznych, w tym również do kwasu mlekowego. Produkty rozkładu węglowodanów – kwasy organiczne, w tym w szczególności wspomniany kwas mlekowy – znacząco obniżają pH płytki nazębnej zęba. Uważa
się, iż długotrwały spadek pH płytki poniżej 5,5 (tzw. pH
krytyczne dla szkliwa) prowadzi do rozpuszczania hydroksyapatytu, stanowiącego mineralną bazę szkliwa zębów,
zapoczątkowując tym samym proces próchnicowy. Z innych węglowodanów ulegających fermentacji do kwasów
wymienia się: glukozę, fruktozę, maltozę, laktozę oraz
skrobię. Z uwagi na ich różne działanie kariogenne wyróż-

nia się cukry wewnętrzne (występujące naturalnie w owocach i warzywach) oraz cukry zewnętrzne, określane także
jako cukry niemleczne. Cukry zewnętrzne stanowią zwykle
dodatki do żywności i uznawane są za wyjątkowo niebezpiecznie w aspekcie patogenezy choroby próchnicowej [8,
9]. W rozwoju próchnicy zębów bardzo ważne znaczenie
ma także podatność zębów na próchnicę (tzw. podatność
powierzchni zęba), wynikająca zarówno z predyspozycji
genetycznych, jak i wielu czynników środowiskowych. Do
miejsc wyjątkowo wrażliwych na próchnicę zalicza się: powierzchnie styczne zębów poniżej punktu stycznego, dołki
i bruzdy na powierzchniach żujących zębów trzonowych
i przedtrzonowych, a także brzegi starych wypełnień [10].

Klasyfikacja próchnicy

Wyróżnia się wiele systemów klasyfikacji choroby próchnicowej (Rycina 1). Próchnicę można podzielić ze względu
na miejsce, przebieg, obraz kliniczny oraz zaawansowanie
zmian próchnicowych. Ze względu na miejsce wyodrębnia
się próchnicę szkliwa, zębiny oraz korzenia. Próchnica szkliwa, tzw. wczesna zmiana próchnicowa (łac. macula alba),
jest to zmiana niepodlegająca leczeniu, która obejmuje
wyłącznie szkliwo. W odpowiednich warunkach (dobra
higiena, stosowanie związków fluoru, Recaldent) możliwe
jest zatrzymanie zmian patologicznych w obrębie szkliwa,
a nawet ich remineralizacja. W momencie gdy próchnica
osiągnie połączenie szkliwno-zębinowe, niezbędne jest
natychmiastowe usunięcie zmiany próchnicowej i wypełnienie ubytku materiałem zastępczym. Próchnica zębiny
w różnym stopniu obejmuje zębinę i jest bezwzględnym
wskazaniem do leczenia zachowawczego. Próchnica cementu korzeniowego, występująca zazwyczaj u osób
starszych, obejmuje korzeń zęba, który u tej grupy pacjentów jest zwykle odsłonięty [10]. Ze względu na przebieg
procesu próchnicowego wyróżnia się natomiast próchnicę
ostrą (tzw. próchnica wilgotna, łac. caries acuta), próchnicę przewlekłą (tzw. próchnica sucha, łac. c. chronica) oraz
próchnicę zatrzymaną (tzw. próchnica nieaktywna, łac.
c. stationaria). Próchnica ostra charakteryzuje się miękką
konsystencją, barwą żółtą do jasnobrązowej oraz znaczną
bolesnością przy nawiercaniu. Zdecydowanie częściej występuje u osób młodych, co można tłumaczyć obecnością
u tej grupy pacjentów szerszych kanalików zębinowych,
umożliwiających szybsze szerzenie się procesu próchnicowego. Próchnicę zatrzymaną rozpoznaje się, gdy zmiana
próchnicowa przez dłuższy czas nie ulega dalszemu rozwojowi, co może być spowodowane lepszą higienizacją
zęba objętego próchnicą. Z kolei próchnica przewlekła
występuje najczęściej u osób starszych, ma barwę ciemnobrązową do brunatnawej, twardszą konsystencję oraz
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wolniejszy przebieg [10]. Kolejny podział próchnicy – podział ze względu na obraz kliniczny – wyróżnia próchnicę
wtórną, atypową, ukrytą, kwitnącą, okrężną oraz butelkową. Za próchnicę wtórną (łac. c. secundaria) przyjmuje
się chorobę próchnicową rozwijającą się w okolicach brzegowych obecnego wypełnienia, która może być wynikiem
błędu stomatologa podczas opracowywania ubytku,
słabej jakości materiału czy też odłamania brzegu istniejącego wypełnienia. Próchnica atypowa (łac. c. atypica)
jest zmianą zlokalizowaną na zębie pozbawionym żywej
miazgi. Próchnica ukryta to wykrywana dopiero na zdjęciu
radiologicznym próchnica powierzchni żującej, która zlokalizowana jest pod pozornie zdrowym szkliwem. Do dnia
dzisiejszego nie jest znana dokładna przyczyna tego rodzaju próchnicy. Z kolei próchnica kwitnąca (łac. c. florida)
charakteryzuje się nagłym objęciem procesem próchnicowym wielu zębów, w tym powierzchni przeważnie wolnych od próchnicy. Najczęściej występuje ona u młodzieży,
ze względu na zwiększone spożycie słodyczy oraz częste
picie słodkich napojów. Szczególnym rodzajem próchnicy kwitnącej jest stwierdzana u małych dzieci próchnica
butelkowa, której przyczyną jest usypianie dzieci z butelką, a także przedłużone karmienie piersią. Najczęściej
próchnicą tą objęte są górne siekacze zębów mlecznych.
Próchnica obejmująca przyszyjkowo co najmniej dwie powierzchnie, a w niektórych przypadkach otaczająca nawet
cały ząb w formie pierścienia to tzw. próchnica okrężna
(łac. c. circularis) [10].
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje
próchnicę ze względu na stopień zaawansowania procesu
próchnicowego [11]. Wyróżnia się cztery stopnie zaawansoPolski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (49) 2016

wania próchnicy: D1, D2, D3 oraz D4. Zmianę D1 określa się
jako próchnicę szkliwa (tzw. próchnica początkowa), której zgodnie z wytycznymi nie leczy się, a poddaje jedynie
zwiększonej kontroli oraz profilaktyce. Stopień D2, inaczej
próchnica powierzchowna, uwzględnia zmianę w szkliwie
z niewielkim jego ubytkiem, przez co próchnica D2 wymaga już leczenia zachowawczego. Zmiana D3 – próchnica
średnia (łac. c. media) obejmuje zębinę, sięgając nawet
do dwóch trzecich jej grubości. Próchnica głęboka (łac. c.
profunda) – stopień D4 – jest to głęboki ubytek sięgający
niemalże do miazgi, od której dzieli go jedynie cienka warstwa zdrowej zębiny [11].

Diagnostyka próchnicy

Niezwykle ważnym aspektem leczenia próchnicy zębów
jest jej diagnostyka. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby, na poziomie plamy próchnicowej, pozwala na zatrzymanie procesu próchnicowego, a także chroni przed
koniecznością zastosowania leczenia endodontycznego.
Może również prowadzić do ponownej remineralizacji
szkliwa zębów. Najbardziej znaną i powszechnie stosowaną metodą diagnostyki próchnicy jest metoda wizualno-dotykowa, w której stomatolog za pomocą wzroku
rozpoznaje zmiany próchnicowe na wszystkich widocznych powierzchniach zęba. Metoda wizualna jest metodą subiektywną, której czułość w przypadku diagnostyki
zmian próchnicowych na powierzchniach żujących zębów
trzonowych wynosi nawet ok. 85%. Znacznie gorsze wyniki odnotowano w przypadku wykrywania próchnicy na
powierzchniach stycznych, gdzie skuteczność metody wizualnej nie przekracza 50% [12]. Dobrym uzupełnieniem

metody wizualnej jest metoda radiologiczna. Na zdjęciu
rentgenowskim widoczne są jednakże zmiany, w których
utrata substancji mineralnych twardych tkanek zęba osiąga co najmniej 30%. W związku z tym metoda radiologiczna nie jest metodą z wyboru do diagnozowania zmian
próchnicowych.
Poza metodą wizualną i radiologiczną istnieje szereg
innych, ciągle udoskonalanych metod rozpoznawania
próchnicy, które w większości przypadków oparte są na
zjawisku transiluminacji (np. FOTI, DI-FOTI) oraz fluorescencji (np. QLF, Diagnodent). Metody te wyróżniają się
większą czułością i swoistością od tradycyjnej metody
wizualnej [13]. Metoda FOTI (ang. Fiber-Optic Transillumination) wykorzystywana jest do diagnostyki powierzchni
stycznych zębów bocznych, zaś DI-FOTI (ang. Digital Imaging Fiber-Optic Transillumination) dodatkowo do diagnostyki powierzchni żujących zębów. Pierwsza z technik
polega na wykorzystaniu światłowodu przykładanego do
powierzchni policzkowej zęba i obserwacji wiązki światła
przechodzącego przez powierzchnię styczną zęba od strony powierzchni żującej. W przypadku zmiany próchnicowej wiązka światła ulega rozproszeniu, co uwidacznia się
jako cień. Metoda DI-FOTI działa na podobnych zasadach,
jednakże w odróżnieniu od FOTI obraz zęba przekazywany jest do komputera, gdzie można go poddawać dalszej
analizie. Mimo wysokiej skuteczności do dnia dzisiejszego
metody te nie są powszechnie stosowane w gabinetach
stomatologicznych [12, 14, 15]. Metoda QLF (ang. Quantitative Light-Induced Fluorescence) wykorzystuje natomiast zjawisko fluorescencji i pozwala na diagnostykę
zmian próchnicowych znajdujących się na powierzchniach
żujących zębów trzonowych i przedtrzonowych. Do diagnostyki powierzchni gładkich oraz żujących zębów wykorzystuje się również przenośne urządzenie – Diagnodent,
który pozwala wykryć zmiany o głębokości do nawet 200
µm [14, 16]. Do metod wykorzystujących pomiary elektryczne (a dokładniej prąd zmienny oraz zjawisko oporu
elektrycznego) należą aparaty ECM (ang. Electronic Caries
Monitor) oraz aparat EIS (ang. Electrical Impedance Spectroscopy). ECM i EIM stosowane są do wykrywania wczesnych zmian próchnicowych, zwłaszcza tych znajdujących
na powierzchniach żujących zębów i wykorzystują fakt, iż
szkliwo zębów jest dobrym izolatorem elektryczności [14].

Profilaktyka próchnicy

Niezwykle istotnym aspektem leczenia choroby próchnicowej, obok wczesnej diagnostyki, jest także profilaktyka
[17]. Do podstawowych zasad profilaktyki próchnicy zalicza się: dbanie o właściwą higienę jamy ustnej (np. mycie
i nitkowanie zębów), racjonalne żywienie, stomatologiczne

zabiegi profilaktyczne (np. usuwanie kamienia nazębnego
czy lakowanie zębów) oraz fluoryzację zębów [18, 19].
Najważniejszym elementem prewencji choroby próchnicowej jest regularne usuwanie błonki bakteryjnej. Osiąga
się to poprzez mechaniczne szczotkowanie/nitkowanie
powierzchni zębów, na których osadzona jest płytka nazębna. Niewielu pacjentów zna jednak prawidłowe techniki
szczotkowania i nitkowania zębów. Do zadań stomatologa
oraz higienistki stomatologicznej należy więc dobranie odpowiedniej techniki szczotkowania zębów. W odróżnieniu
od szczotkowania nitkowanie pozwala na usunięcie płytki
nazębnej z powierzchni stycznych zęba oraz przestrzeni
międzyzębowych, gdzie nie dociera włosie szczoteczki
[18]. Do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych pozbawionych brodawki dziąsłowej zalecane jest użycie wykałaczki wykonanej z miękkiego drewna oraz szczoteczki
międzyzębowej. Istnieją dwa rodzaje szczoteczek międzyzębowych: szczoteczki buteleczkowe – do dużych przestrzeni międzyzębowych, oraz szczoteczki jednopęczkowe – do trudno dostępnych przestrzeni oraz oczyszczania
powierzchni pod przęsłami mostów. Płukanie jamy ustnej
– kolejny element profilaktyki choroby próchnicowej – polega na usuwaniu resztek pokarmowych oraz neutralizacji
pH w obrębie jamy ustnej za pomocą specjalnych płukanek. Zabieg ten powinien być wykonywany szczególnie
po posiłkach, kiedy nie ma możliwości ciągłego szczotkowania zębów. Na rynku dostępny jest szeroki wybór
specjalistycznych płukanek zawierających w składzie fluor,
chlorheksydynę, składniki wybielające oraz różne olejki
eteryczne, tj. tymol, mentol, eukaliptol itd. [1, 3, 10, 18].
Wyniki najnowszych badań wskazują na znaczącą rolę
diety w profilaktyce choroby próchnicowej i jej powikłań.
Ograniczone spożycie węglowodanów – jednego z ważniejszych czynników rozwoju próchnicy – pozwala znacząco zminimalizować ryzyko choroby próchnicowej. Bardzo
ważne jest więc, szczególnie u małych dzieci, zmniejszenie spożycia słodyczy oraz słodzonych napojów [19, 20].
Podobnie efekty odnotowano w przypadku zastąpienia
sacharozy ksylitolem, sorbitolem oraz stewią, jak również
w wyniku spożywania produktów ochronnych w stosunku
do tkanek twardych zęba. Zaliczamy do nich m.in.: sery
żółte, orzechy, jabłka oraz marchew. Produkty te pomagają usuwać resztki pokarmowe z powierzchni zębów, a niektóre z nich biorą także udział w remineralizacji zębów (np.
zawarta w serach kazeina) [21].
Kolejnym, bardzo ważnym aspektem prewencji próchnicy zębów jest profilaktyka fluorkowa (tzw. fluoryzacja
zębów). Pierwiastek ten pozwala na przekształcenie hydroksyapatytów szkliwa w bardziej odporny na działanie
kwasów organicznych fluoroapatyt. Stały dopływ małych
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stężeń fluoru pozwala na remineralizację wczesnych zmian
próchnicowych, przez co tak ważne jest codzienne dostarczanie fluorków do środowiska jamy ustnej, np. z pastą do
mycia zębów. Wyróżnia się endo- i egzogenną profilaktykę
fluorkową. Profilaktyka endogenna polega na dostarczaniu fluoru w postaci fluorowanej wody/soli czy też tabletek
fluorkowych i uważana jest za metodę stosunkowo niebezpieczną, ponieważ nadmiar fluoru w wieku rozwojowym może doprowadzić do fluorozy (szkliwo plamkowe)
zębów stałych. Profilaktyka fluorkowa egzogenna opiera
się natomiast na kontaktowym, bezpośrednim stosowaniu
fluoru na zęby, np. w postaci pasty do zębów, płukanek,
żeli czy okładów i jest najczęściej stosowaną metodą profilaktyki fluorkowej [22–25]. Z uwagi na znaczącą rolę fluoru
w profilaktyce próchnicy zębów niezbędne jest stosowanie zarówno egzogennych, jak i endogennych źródeł fluoru. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach związanych
z nadmiarem tego pierwiastka w odniesieniu do zdrowia
jamy ustnej oraz całego organizmu [26].

badania w ramach „Programu monitorowania zdrowia
jamy ustnej populacji polskiej” wskazują jednakże na zły
stan jamy ustnej Polaków, w tym w szczególności dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym [25, 27]. Polska jest jednym
z nielicznych krajów europejskich, którym w 2010 r. nie
udało się zmniejszyć zapadalności na próchnicę zębów do
poziomu 50% w grupie dzieci 6-letnich [25]. Wydaje się, iż
stan ten może wynikać z nierównego dostępu do świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Nie bez znaczenia jest
także likwidacja szkolnych gabinetów stomatologicznych –
w 2011 roku z gwarantowanych świadczeń dentystycznych
skorzystało tylko 3% dzieci i młodzieży. Pomimo iż koszty
leczenia stomatologicznego w 2010 r. wyniosły ok. 7 mld
zł, co daje nawet 24% kosztów finansowanych ze środków
publicznych, stan jamy ustnej Polaków znacznie odbiega
od stanu jamy ustnej innych mieszkańców Wspólnoty Europejskiej [27].

Próchnica jako problem ekonomiczny w Polsce

Choroba próchnicowa stanowi współcześnie jeden z największych problemów społecznych w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Zapadalność na
próchnicę zależy od czynników genetycznych, fizjologicznych czy patofizjologicznych, aczkolwiek uważa się, iż
w 80–90% próchnica zębów determinowana jest przez
czynniki środowiskowe. Choroba próchnicowa stanowi
szczególnie istotny problem w populacji pediatrycznej,
przez co uważana jest za chorobę cywilizacyjną wieku
rozwojowego. Istotną rolę w leczeniu próchnicy odgrywają wczesna diagnostyka oraz prawidłowa higiena jamy ustnej. Prowadzone od 2007 r. badania wskazują na zły stan
jamy ustnej Polaków, a także słabą dostępność gwarantowanych świadczeń stomatologicznych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.

Leczenie próchnicy zębów nie znajduje się na liście priorytetów zdrowotnych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2009 r. (…), przez co świadczenia stomatologiczne nie są kontraktowane na zasadach preferencyjnych w porównaniu do innego rodzaju świadczeń zdrowotnych [27]. Do grupy świadczeń gwarantowanych w ramach
systemu opieki zdrowotnej zalicza się: świadczenia ogólnostomatologiczne (w tym świadczenia dla dzieci i młodzieży, świadczenia wykonywane w znieczuleniu ogólnym
oraz świadczenia dla osób z grup wysokiego ryzyka chorób zakaźnych), świadczenia z zakresu pomocy doraźnej,
periodontologii, chirurgii i protetyki stomatologicznej oraz
świadczenia z zakresu ortodoncji, przysługujące bezpłatnie dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Zdecydowaną
większość świadczeń stanowią jednak działania profilaktyczne oraz leczenie zachowawcze i endodontyczne choroby próchnicowej. Wykazano, iż w 2011 roku jedynie 22%
polskich pacjentów skorzystało z gwarantowanych przez
państwo świadczeń stomatologicznych [27]. Koszty leczenia stomatologicznego (głównie koszty leczenia próchnicy) oszacowano w Polsce na 1 689 259 tys. zł w 2010 r.,
natomiast w 2012 r. na kwotę 1 771 376 tys. zł. Liczba
świadczeń ogólnostomatologicznych w przeliczeniu na
10 tys. mieszkańców wyniosła w Polsce w 2009 r. 12 036,
natomiast w 2011 r. – 11 616, co daje spadek o ok. 3,5%
w porównaniu do 2009 r. Liczba usług stomatologicznych
w grupie dzieci i młodzieży jednakże wzrosła – odnotowano wzrost wykonanych świadczeń w 2011 r. o ok. 3,4%
w porównaniu do 2009 r. [27]. Prowadzone od 2007 r.
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Redakcja „Polskiego Przeglądu Nauk o Zdrowiu” publikuje prace oryginalne, poglądowe, opracowania kazuistyczne, sprawozdania
z uczestnictwa w zjazdach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu: medycyny, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowia, problematyki zarządzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.
Przygotowanie manuskryptu
1. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim i przesłany do redakcji w dwóch identycznych egzemplarzach
w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD lub przenośnej pamięci USB (pendrive).
2. Przyjmowane będą prace napisane w edytorze tekstu Microsoft Word.
Strona tytułowa manuskryptu
Strona tytułowa artykułu powinna mieć następujący układ:
1. Tytuł (w języku polskim i angielskim).
2. Imiona, nazwiska i tytuły naukowe autorów.
3. Nazwa jednostki, w której praca została wykonana, oraz imię, nazwisko, tytuł kierownika jednostki.
4. Pełny adres do korespondencji głównego autora pracy (wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem mailowym).
Streszczenia i słowa kluczowe
Do pracy powinno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające nie więcej niż 250 słów oraz od trzech do
pięciu słów kluczowych również w języku polskim i angielskim.
W przypadku pracy oryginalnej streszczenie powinno posiadać układ strukturalny: Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski
(Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions).
Układ pracy
1. Tekst prac oryginalnych powinien mieć budowę strukturalną i dzielić się na następujące rozdziały: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki,
Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.
2. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron, kazuistycznych – 5 stron, innych – 2 strony.
3. Prace powinny być napisane na papierze w formacie A4, z zachowaniem 1,5 linii odstępu między wierszami, czcionką 12 punktów
(Times New Roman).
4. Materiał źródłowy przytaczany w tekście wg systemu Vancouver (wg kolejności cytowania, oznaczony w nawiasach kwadratowych). Spis piśmiennictwa należy umieścić po tekście pracy.
W przypadku czasopism obowiązuje układ: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł pracy, nazwa czasopisma, rok, zeszyt, tom,
numery pierwszej i ostatniej strony. W przypadku cytowania rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł
rozdziału, nazwiska redaktorów książki (jeśli występują), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numery pierwszej
i ostatniej strony rozdziału. Powołując się na fragmenty książek, należy uwzględnić: nazwisko autora/ów, inicjały imion, tytuł książki,
nazwiska redaktorów (jeśli występują), miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numer strony.
W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac niecytowanych w tekście pracy.
Ryciny i tabele
Ryciny i tabele należy wydrukować na oddzielnej stronie. Na odwrocie należy podać numer ryciny lub tabeli, nazwisko autora i tytuł
pracy. W tekście należy zaznaczyć miejsce na rycinę lub tabelę, podając jej numer i tytuł.
Wymagania i prawa wydawcy
1. Wraz z pracą należy przesłać oświadczenie wszystkich autorów, że manuskrypt nie był wcześniej publikowany, oraz że nie został
zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym.
2. Praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
3. Redakcja może dokonywać zmian, bez uzgadniania z autorem, dotyczących stylistyki, usunięcia powtórzeń oraz przesunięć tabel
i rycin.
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Ginekologiczno‑Położniczy Szpital Kliniczny
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