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Od Redaktora 
 
Szanowni Czytelnicy, 
 
W imieniu Komitetu Naukowego mam przyjemność 

zarekomendować Państwu kolejny numer Pielęgniarstwa 
Polskiego. 

Tom ten kontynuuje zmiany zapoczątkowane w 2012 
roku, nieustannie reklamujemy dział porad prawnych, w 
którym pani mgr Joanna Zdanowska, pracownik nauko-
wy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, udziela informacji i porad w zakresie 
rozwiązań i regulacji prawnych w ochronie zdrowia, w 
tym zatrudnienia, kontraktowania, praw pacjenta, ale 
także mobbingu i innych zagadnień. Serdecznie zapra-
szamy do kontaktowania się z panią Joanną Zdanowską 
drogą elektroniczną zwłaszcza w związku z dynamicznie 
następującymi zmianami w ochronie zdrowia. Prezentu-
jemy także Państwu listę recenzentów, którzy oceniają 
nadsyłane prace oraz redaktorów tematycznych w „Pie-
lęgniarstwie Polskim”. Dbając o poziom pisma, każdy 
nadsyłany materiał oryginalny jest poddawany ocenie 
przez redaktora statystycznego.  

Treści zawarte w tym tomie mają bardzo zróżnico-
wany charakter, odzwierciedlają jednak obszary zainte-
resowań poznawczych i klinicznych personelu pielę-
gniarskiego, jak i kadr nauki uniwersytetów medycznych 
oraz studentów.  

Numer otwiera praca zawierająca bardzo aktualne in-
formacje dotyczące  roli rodziny w podejmowaniu decy-
zji o dawstwie narządów do transplantacji. Wśród prac 
poglądowych polecamy artykuł dotyczący rozliczania 
świadczeń medycznych udzielanych w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W numerze także znajdują się artykuły z zakresu 

opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z neurofibromatozą 
typu 1 na podstawie analizy konkretnego przypadku. 

Polecamy ponadto artykuł, w którym Autorka 
Agnieszka Raniszewska-Wyrwa dzieli się refleksjami na 
temat poczucia jakości życia w kontekście somatycznej 
choroby przewlekłej. Jest to praca niesłychanie ważna 
dla pielęgniarek i innych osób zajmujących się opieką 
nad przewlekle chorymi.  

Numer bieżący zamyka praca studencka dotycząca 
telemedycyny jako źródła oszczędności w placówce 
zdrowotnej. W końcowej części numeru przedstawiamy 
informacje o studiach podyplomowych z zakresu zarzą-
dzania w ochronie zdrowia oraz zapraszamy do członko-
stwa w Polskim Towarzystwie Nauk o Zdrowiu – kwe-
stionariusz zgłoszeniowy w załączeniu. 

Życząc Państwu owocnej lektury uchylimy rąbka ta-
jemnicy, iż w kolejnych tomach czekają nas dalsze 
zmiany, których celem jest przede wszystkim nieustanne 
podnoszenie jakości pisma oraz druk materiałów odpo-
wiadających na potrzeby edukacyjne i poznawcze Czy-
telników. 

 
 

Dr hab. Maria Danuta Głowacka  
Redaktor Naczelny 

 

Dr hab. Ewa Mojs  
Redaktor Naukowy 

 

 



 
 
 
 
 
 

Editor’s note 
 
Dear Readers, 

 
On behalf of the Scientific Committee, I have a ple-

asure to recommend to you the new issue of the Polish 
Nursing. This volume is a continuation of the evolution, 
which started in 2012.  

We continuously wish to advertise our legal section 
where Joanna Zdanowska, who is a research worker at 
Poznan University of Medical Sciences, provides consul-
tation on legal solutions and regulations in healthcare, 
employment, contracts, patient’s rights or mobbing and 
other issues. We encourage you to contact Joanna Zda-
nowska via e-mail, particularly to discuss issues connec-
ted with the dynamic changes in healthcare. We also 
present a list of our reviewers, who evaluate the articles 
that have been sent to us and the editors of thematic 
sections in the “Polish Nursing”. Here, because we care 
for the quality of our journal, each original article is 
evaluated by a statistic editor.  

The contents of this volume are diverse in character, 
yet they express the scope of clinical and scientific inter-
ests of medical personnel and research workers of medi-
cal universities and other colleges.  

The opening article includes the most recent informa-
tion on the role of the family in making decision on organ 
donation in transplantation. Among review papers, we 
recommend an article on accounting of expenses connected 
with medical service in primary health care. In this issue 
you can also find papers on nursing care of children with 
neurofibromatosis type 1 on the basis of a case study.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We also recommend Agnieszka Raniszewska-Wyrwa’s 

article with her reflections on philosophical and psychoso-
cial perspective of a chronic somatic illness and quality of 
life. This study is of vital importance for nurses and other 
professionals caring for chronically ill patients.  

This issue is closed by a student paper on telemedi-
cine as a method to save money in a healthcare institu-
tion. In the final part of the issue we provide you with 
information about Postgraduate School of Health Care 
Management. We also encourage you to become mem-
bers of the Polish Society of Health Sciences (please find 
a membership form attached).  

Wishing you fruitful reading we would like to lift the 
curtain on further changes in the upcoming issues of our 
journal because our main goal is to continually increase 
the quality of our journal and to publish materials which 
meet educational and intellectual needs of our readers.  

 
 
 

Maria Danuta Głowacka, PhD  
Editor in Chief 

 

Ewa Mojs, PhD  
Scientific Editor 
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ROLA RODZINY W PODEJMOWANIU DECYZJI  
O DAWSTWIE NARZĄDÓW DO TRANSPLANTACJI 

THE ROLE OF THE FAMILY IN DECISIONS ABOUT ORGAN DONATION FOR TRANSPLANTATION 

NINA WODERSKA 

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Kierownik: prof. Teresa Hejnicka-Bezwińska 

Opiekun naukowy: dr hab. Roman Leppert, prof. UKW 

Streszczenie 

Wstęp. Wprowadzenie ustawy transplantacyjnej uregulowało 
prawne aspekty transplantacji narządów, pojawiły się jednak pro-
blemy natury etycznej i praktycznej wynikające z ustawowo przy-
jętej zasady zgody domniemanej. Efektem tego jest rozmowa 
lekarza z rodziną zmarłego i pytanie o znajomość woli zmarłego w 
sprawie oddania narządów do przeszczepu. Powstał więc program 
edukacyjny mający na celu szerzenie idei świadomego dawstwa ex 
mortuo. Program „Transplantacja jestem na TAK. Podziel się 
swoją decyzją” przeprowadzany był w wybranych placówkach 
szkolnych od 2008 roku. 
Cel. Celem podjętych badań było poznanie rezultatów progra-
mu, którym miała być rozmowa uczestników z rodziną i prze-
kazanie jej informacji o zgodzie lub sprzeciwie na oddanie 
narządów po śmierci.  
Materiał i metody. Dane zostały zebrane od uczniów techni-
kum, którzy uczestniczyli w programie (N = 69) oraz od tych, 
którzy nie uczestniczyli (N = 62). Do przeprowadzenia badania 
zastosowano autorski kwestionariusz ankiety.  
Wyniki. Badania wykazały, iż doszło do spełnienia założenia 
określonego w celach programu. 
 
 
Słowa kluczowe: transplantacja narządów, rodzina, zgoda domnie- 
mana. 

Abstract 

Introduction. The Cell, Tissue and Organ Recovery, Storage 
and Transplantation act of July 1st, 2005 regulates the legal 
aspects of organ donation and transplantation, however ethical 
and practical concerns due to the presumed consent are still 
evident. Its effect is associated with the conversation between 
doctor and family of the deceased, and question about family’s 
knowledge of the potential donor’s attitude towards organ 
donation. The educational program was developed to promote 
the idea of conscious ex mortuo donation. “Transplantacja 
jestem na TAK. Podziel się swoją decyzją” (“I say YES to 
transplantation” “Share your decision with other”) has been 
carried out in selected schools since 2008. 
Aim. The aim of the program was to encourage participants to 
discuss their attitude towards organ donation. In this research, 
the effect of this program was investigated. A questionnaire 
survey was administered to program participants.  
Material and methods. Data was collected from students of 
technical schools who participated in the program (N = 69), 
from those who did not participate (N = 62).  
Results. The results indicate that the aims of the programs 
were achieved. 
 
Key words: organ transplantation, family, presumed consent. 
 

 
 

Wstęp  
 
Transplantacja (przeszczepianie narządów, przeszczep) 

według prof. W. Rowińskiego, krajowego  konsultanta do 
spraw transplantacji, „to jedyna w pełni skuteczna metoda 
leczenia chorych ze skrajną niewydolnością serca, wątroby, 
nerek i innych narządów” [1]. Jak podaje Centrum Organi-
zacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „prze-
szczepianie narządów jest metodą ratowania życia osoby 
chorej, która potrzebuje zdrowego narządu, aby żyć. Meto-
da ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek 
pochodzących od innego człowieka” [2].  

Przeszczepianiem narządów zajmuje się dziedzina 
medycyny jaką jest transplantologia [3]. „Termin ten 
pochodzi od późnołacińskiego słowa transplantare, co 
oznacza szczepić (...)” [4]. Definicję tej metody leczenia 

odnaleźć można także w słowniku encyklopedycznym 
Youngsona, w którym transplantacja to „tkanka lub 
narząd pobrany z innej okolicy ciała lub innej osoby, 
wszczepiony operacyjnie w celu wypełnienia ubytku lub 
zastąpienia niewłaściwie funkcjonującej tkanki czy na-
rządu” [5]. 

W Uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
13 czerwca 2008 roku stwierdzono, że transplantacja 
„jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda lecze-
nia stanowiąca dla wielu pacjentów jedyną szansę na 
przedłużenie życia” [6]. W myśl definicji zawartej w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2004 
roku – transplantacja tkanek i komórek ludzkich jest 
prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny, dającą 
ogromne możliwości leczenia chorób dotychczas nieule-
czalnych [7]. 
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Bez względu na przyjętą definicję transplantacji, fak-
tem jest, że pacjenci potrzebują nowego narządu, często 
jest on ich jedynym ratunkiem, szansą na uratowanie  
i przedłużenie życia. 

 
 

Rodzaje transplantacji 
 
Biorąc za kryterium witalny stan dawcy transplanta-

cje podzielić można na:  
• przeszczepy ex mortuo – przeszczepy pochodzące 

ze zwłok ludzkich 
• przeszczepy ex vivo – przeszczepy pochodzące od 

żywego człowieka [8]. 
Dopuszczalny przez polskie prawodawstwo przeszczep 

pochodzący od żywego człowieka to przeszczep rodzinny. 
Pacjenci mogą od swoich bliskich przyjąć nerkę, fragment 
wątroby, jelito, trzustkę czy płuco. Dawca przy tym rodzaju 
przyczepu musi być związany z biorcą organu pokrewień-
stwem pierwszego stopnia (dzieci, rodzice, rodzeństwo).  
W sytuacji, gdy ktoś z dalszej rodziny lub bliski znajomy 
chce oddać narząd, potrzebna jest na to zgoda sądu (ma to 
wykluczyć potencjalną sytuację handlu organami). 

 
 

Zgoda (rodziny) na oddanie narządów do transplantacji  
 
Wprowadzenie Ustawy transplantacyjnej do polskie-

go prawodawstwa w 1995, a następnie w 2005 roku, 
usystematyzowało sytuację pobrań i przeszczepów na-
rządów biorcom. Ustanowiona została tak zwana zgoda 
domniemana, dzięki której możliwe jest pobieranie na-
rządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia, 
jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. 

Ustawa transplantacyjna określa także możliwość 
wyrażenia sprzeciwu przez opiekunów w imieniu osób 
małoletnich oraz innych osób nie mających pełnej zdol-
ności do czynności prawnych. W takich sytuacjach 
„sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel 
ustawowy” [9]. Natomiast w przypadku małoletniego 
powyżej lat szesnastu, sprzeciw do Centralnego Rejestru 
Sprzeciwu może być wystosowany osobiście [9]. 

Rozporządzenie w Sprawie Rejestru Sprzeciwów [10] 
szczegółowo wyjaśnia, że osoba, w której imieniu sprzeciw 
zgłosił przedstawiciel ustawowy, otrzymuje po osiągnięciu 
pełnoletniości z Centralnego Rejestru Sprzeciwu informacje 
o istnieniu takiego sprzeciwu wraz z informacją o możliwo-
ści jego cofnięcia. Takie zawiadomienie otrzymuje także 
małoletni, kiedy ukończy szesnaście lat. 

Dzięki regulacjom prawnym zawartym w ustawie 
transplantacyjnej lekarz nie musi uzyskiwać zgody rodziny 
potencjalnego dawcy na pobranie narządów, ani nawet 
informować ich o pobraniu narządów, tkanek czy komórek 
od zmarłego w celu ich przeszczepienia. W praktyce jednak 
na ogół dochodzi do rozmów między lekarzem lub koor-
dynatorem ds. transplantacji z rodziną zmarłego, a w 
sytuacji, kiedy rodzina nie zgadza się na pobranie narzą-
dów od zmarłego, odstępuje się od pobrania. Nie zmie-

nia to jednak faktu, iż na najbliższą rodzinę i bliskich 
zmarłego spada ogromna odpowiedzialność związana  
z podjęciem trudnej i ważnej decyzji o dalszym losie 
narządów potencjalnego dawcy, w chwili, gdy przeży-
wają tragedię śmierci bliskiej osoby.  

Z powyższych danych klaruje się rola rodziny w po-
dejmowaniu decyzji o dawstwie narządów do transplan-
tacji, jeśli nie znali decyzji zmarłego. Jest bardzo odpo-
wiedzialna rola, trudna, mająca wpływ na innych.  

 
 

Przegląd badań 
 
Badania na temat wiedzy Polaków oraz ich opinii i sto-

sunku do pobierania  i przeszczepiania narządów prowa-
dzone są już od siedemnastu lat przez Centrum Badań Opi-
nii Społecznej. Dotychczas badania na wyżej wymienione 
zagadnienia miały miejsce w 1994, 1997, 2003, 2005, 2009 
oraz 2012 roku. Od początku prowadzenia badań deklaracja 
opinii publicznej wobec idei pobierania i przeszczepiania 
narządów była bardzo wysoka, przekraczając zawsze 80%. 
Stwierdzono również, że zdecydowana większość społe-
czeństwa deklaruje swoją gotowość do oddania własnych 
narządów po śmierci (82%). Dotychczasowe wyniki badań 
CBOS-u w kwestii deklaracji zgody na oddanie narządów 
ujawniły, iż za deklarowaną powszechnie gotowością do 
oddania narządów nie podąża wcale wiedza o regulacjach 
prawnych związanych z przeszczepieniem czy samym 
pobraniem narządów. 

Jedynie co siódmy badany (15%) wie, jakie przepisy 
dotyczące pobierania narządów obowiązują w Polsce, 
wskazując na zgodę domniemaną. Większość z bada-
nych (45%) nie orientuje się w systemie obowiązującym 
w polskim prawodawstwie.  

Wartościowe, poznawczo, są także badania dotyczą-
ce wiedzy i stosunku do transplantacji narządów prze-
prowadzone przez Eurobarometr w 2002, 2006 i 2009 
roku wśród respondentów zamieszkujących w 30 pań-
stwach Europy.1 Wyniki badań dają możliwość porów-
nania wiedzy i stosunku do transplantacji polskich re-
spondentów na tle Europy. Przeprowadzenie badań po-
zwoliło zgromadzić dane dotyczące stosunku badanych 
do oddania własnych narządów po śmierci, czy deklara-
cji wobec oddania narządów bliskiej osoby po jej śmier-
ci. Ustalono także, jaką respondenci mają opinię wobec 
oświadczeń woli oraz wiedzę dotyczącą regulacji praw-
nych transplantacji w ich państwie. Zapytano także, czy 
doszło w ich rodzinie do rozmów i dyskusji na temat 
oddawania własnych narządów po śmierci. 

Na podstawie wyników z 2009 roku stwierdzono, że 
40% Europejczyków poruszyło temat pobierania i prze-
szczepiania narządów w swoich rodzinach. Wynik ten 
jest zbliżony do tego z 2006 roku, który wskazywał na 
41% twierdzących odpowiedzi na pytanie: „Czy kiedy-
kolwiek rozmawiałeś ze swoją rodziną na temat pobiera-

                                                           
1 Respondenci z 30 państw europejskich zostali objęci ba-

daniami z 2009 roku. 
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nia i przeszczepiania narządów?” [11]. Z badań tych 
także wynika, że 32% polskich respondentów zadekla-
rowało, że w ich rodzinach doszło do takiej rozmowy (w 
badaniach z 2006 roku – 26%). Wynik ten stawia Polskę 
na 18 pozycji wśród 30 przebadanych państw. 

Zarówno CBOS, jak i Eurobarometr zbadał opinię 
respondentów dotyczącą oświadczenia woli, pisemnej 
deklaracji, ułatwiającej lekarzom a przede wszystkim 
rodzinie poznanie stosunku do pobierania organów oso-
by, do której to oświadczenie należy. 

Dotychczasowe badania CBOS-u ujawniły, że „nie-
mal trzy czwarte badanych (72%) wyraża gotowość do 
podpisania oświadczenia woli, a co szósty (16%) dekla-
ruje, że by tego nie zrobił. Poziom gotowości do złoże-
nia takiej autodeklaracji nie zmienił się zauważalnie w 
ciągu lat (tj. od 2007 roku). Jeden na stu ankietowanych 
(1%) twierdzi, że już podpisał takie oświadczenie” [12]. 

 
 

Cel pracy 
 
Mimo powszechnej akceptacji wobec transplantacji  

i pozytywnych deklaracji oddania własnych narządów po 
śmierci, w Polsce pogłębia się niedobór narządów do 
przeszczepienia. Narządów wciąż brakuje, a lista osób 
oczekujących z dnia na dzień powiększa się. Można 
przypuszczać, że lekarze nie zrezygnują z dalszych roz-
mów z rodzinami potencjalnych dawców o decyzji zmar-
łych dotyczących oddania narządów po śmierci. Uzy-
skanie tej informacji stwarza bowiem możliwość urato-
wania życia innemu pacjentowi, który znajduje się na 
liście oczekujących. Nie tylko lekarz angażuje rodzinę w 
proces decyzyjny. Istnieje szereg organizacji, które zaj-
mują się uświadamianiem społeczeństwa o idei trans-
plantacji narządów i prawodawstwie z nim związanym. 
Powstały także programy edukacyjne dedykowane uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych, które za cel postawiły sobie 
podnosić ich świadomość, czego skutkiem ma być pod-
jęcie decyzji o zgodzie lub sprzeciwie oddania swojego 
narządu po śmierci. Jednym z takich programów jest 
projekt „Transplantacja jestem na TAK – podziel się 
swoją decyzją”. Przeprowadzany był w wybranych szko-
łach na terenie całej Polski. Jego celem była nie tylko 
edukacja w murach szkolnych, lecz także poruszenie 
tego tematu na łonie rodziny i poinformowanie 
najbliższych o podjętej decyzji o zgodzie lub sprzeciwie 
na oddanie narządów do przeszczepu po śmierci. 

Jednym z celów badania przeprowadzonego w 2011 
roku była próba uzyskania odpowiedzi na następujące 
pytania: 

• Czy doszło do rozmowy badanych – uczniów 
uczestniczących w programie i ich rodziców na te-
mat transplantacji? Jeśli tak, to jaki odniosła skutek? 

• Czy uczestnicy programu podejmowali rozmowę 
na temat transplantacji w gronie bliskich częściej 
niż uczniowie nie biorący udziału w programie?  

 

Materiał i metody 
 

Osoby badane 
 
Badaną grupę stanowili uczniowie technikum z Ze-

społu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, którzy w roku 
szkolnym 2008/2009 brali udział w rozszerzonej wersji 
programu edukacyjnego „Transplantacja jestem na TAK 
– podziel się swoją decyzją” (dalej zamiennie z: grupa 
uczestnicząca, US). 

Grupę kontrolną ze względu na wiek i rodzaj szkoły 
stanowią uczniowie technikum z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych nr 1 w Bydgoszczy, którzy nie brali udziału  
w programie edukacyjnym „Transplantacja jestem na 
TAK – podziel się swoją decyzją” (dalej zamiennie z: 
grupa nieuczestnicząca, UM).  

Dobór badanych grup pod względem typu szkół, do 
których uczęszczali respondenci był celowy.  

 
 

Metody badań 
 
Narzędzie zbierania danych ilościowych stanowił au-

torski kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzone 
za jego pomocą odbyło się 12 stycznia 2011 roku wśród 
czterech zespołów klasowych uczniów Zespołu Szkół 
Spożywczych w Bydgoszczy oraz 15 lutego 2011 wśród 
trzech zespołów klasowych uczniów Zespołu Szkół 
Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy. Badania realizowa-
ne były w ramach pracy magisterskiej. 

Cztery z dwudziestu dwóch pytań w kwestionariuszu 
dotyczyły źródła pozyskanej wiedzy o transplantacji 
narządów oraz poruszały kwestię jednego z celów pro-
gramu edukacyjnego „Transplantacja jestem na TAK – 
podziel się swoją decyzją”, który zakładał rozmowę na 
temat transplantacji w gronie rodziny. Postawiono zatem 
pytanie respondentom, czy taka rozmowa miała miejsce 
oraz czy rodzina zna decyzję respondenta wobec oddania 
swoich narządów po śmierci. 

Dla weryfikacji hipotez przyjęto poziom istotności 0,05 
w programie Statistica 6. Do każdej hipotezy zastosowano 
test niezależności chi-kwadrat w celu zbadania, czy między 
cechami występuje istotna statystycznie zależność. 

 
 

Wyniki 
 

Charakterystyka badanej grupy 
 
Kwestionariusze odrzucone (N = 5) – respondenci 

nie uczestniczyli w programie edukacyjnym „Transplan-
tacja jestem na TAK”. 

Przedział wiekowy w grupie badawczej wynosi od 
19 do 23 lat (średnia wieku to 19,78). W grupie kontrol-
nej respondenci znajdują się w  przedziale wiekowym 19 
– 20 lat, gdzie średnia wieku wynosi 19,53.  
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                      Schemat 1. Charakterystyka respondentów uczestniczących i nieuczestniczących w programie 
                    Scheme 1. Characteristics of respondents participating and non – participating in the program 

 

 
 
 

 
Rozmowa respondentów uczestniczących i nie-

uczestniczących w programie na temat transplantacji w 
gronie rodziny. Ponad połowa respondentów uczestni-
czących w programie (58%) zadeklarowała, że taka 
rozmowa na temat transplantacji w gronie rodziny miała 
miejsce. 32% ankietowanych przyznała, że nie rozma-
wiała na ten temat z rodziną, natomiast 10% responden-
tów nie pamięta, czy kiedykolwiek doszło do takiej roz-
mowy. Analiza danych wykazała różnice istotne staty-
stycznie (Chi² Pearsona: 21,5490, df = 2, p = ,000021). 
Większość grupy nieuczestniczącej w programie nie 
rozmawiała z rodziną na temat transplantacji. 19% re-
spondentów (12 osób) zadeklarowało, że poruszone było 
to zagadnienie w rodzinnym gronie. 11% ankietowanych 
UM nie pamięta, czy doszło do takiej rozmowy. 

Różnicę istotną statystycznie ukazała analiza kolej-
nych poruszanych kwestii w kwestionariuszu ankiety 
dotyczącej znajomości decyzji o zgodzie bądź sprzeci-
wie na oddanie narządów po śmierci. Wyniki analizy 
przedstawia wykres 1. 

Czy najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo) zna 
Twoją decyzję dotyczącą zgody bądź sprzeciwu wobec 
pobrania narządów po śmierci w celu ich przeszczepie-
nia? (Chi² Pearsona: 15,5160, df = 2, p = ,000428). 

 
 

 
 

Wykres 1. Deklaracja respondentów uczestniczących i nie-
uczestniczących w programie wobec wiedzy rodziny o ich 
decyzji dotyczącej zgody bądź sprzeciwu na oddanie własnych 
narządów po śmierci. 
Figure 1. Declaration of the respondents participating and non- 
participating in the program towards the awareness of the 
family of their decision regarding the approval or objection to 
donate their organs after death. 
 

Źródło: opracowanie własne (source: own study) 
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Zdecydowana większość respondentów grupy uczestni-
czącej (58%) deklaruje, że ich rodziny wiedzą o podjętej 
przez nich decyzji. Taką deklarację w grupie kontrolnej 
złożył co czwarty badany. 32% ankietowanych z grupy 
badawczej US uznało, że ich rodzina nie wie, jaką decyzję 
wobec oddania swoich narządów po śmierci podjęli. Od-
powiedź „nie wiem” zaznaczyło w tej grupie zaledwie  
7 respondentów. W grupie kontrolnej UM 45% responden-
tów zadeklarowało o niewiedzy ich rodziny o podjętej przez 
nich decyzji w tej kwestii, natomiast 29% nie wie czy decy-
zji tej są świadome ich rodziny.  

Poddana analizie została także kwestia znajomości 
przez respondentów US decyzji rodziny wobec oddania 
ich narządów po śmierci.  

58% respondentów grupy uczestniczącej deklaruje, 
że zna decyzje rodziny w tej kwestii. 28% zna decyzję 
wszystkich członków, a 30% zna, lecz nie wszystkich. 
29 ankietowanych powiedziało, że nie zna decyzji rodzi-
ny dotyczącej zgody bądź sprzeciwu na oddanie wła-
snych narządów po śmierci. 

Analiza danych wykazała różnice istotne statystycz-
nie (Chi² Pearsona: 6,59686, df = 2, p = ,036945). 

Decyzję wszystkich lub części członków rodziny zna 
58% badanych, natomiast w grupie kontrolnej – 37% 
ankietowanych. W grupie kontrolnej zdecydowana więk-
szość respondentów (63%) nie zna decyzji rodziny. 

Wyniki analizy danych wykazały, że istnieje zależ-
ność między rozmową z rodziną na temat transplantacji  
a znajomością decyzji wobec oddania własnych narzą-
dów przez rodzinę oraz znajomością decyzji rodziny 
przez respondenta. 

 
 

Wnioski 
 

Analiza badań wykazała, iż: 
• Istnieje zależność pomiędzy uczestnictwem w Pro-

gramie a podjęciem rozmowy na temat transplan-
tacji w gronie rodziny. 

• Istnieje zależność pomiędzy rozmową w gronie 
rodziny na temat transplantacji a podjęciem pozy-
tywnej decyzji na oddanie własnych narządów do 
transplantacji ex mortuo. 

• Istnieje zależność pomiędzy rozmową w gronie 
rodziny na temat transplantacji a znajomością de-
cyzji ich członków wobec akceptacji lub sprzeci-
wu oddania własnych narządów do transplantacji 
ex mortuo. 

Wyniki badań pozwalają pozytywnie patrzeć na przy-
szłe efekty rozmów prowadzonych przez lekarzy na oddzia-
łach szpitalnych z rodzinami, których zmarli mogą stać się 
potencjalnymi dawcami. O ile dojdzie do rozmowy doty-
czącej oddania własnych narządów, po śmierci. w rodzin-
nym gronie i każdy jej członek pozna decyzję reszty, można 
przypuszczać, że informacja rodziny przekazana lekarzowi 
w odpowiedzi na pytanie o możliwość oddania organu 
będzie odpowiedzią świadomą i pewną.  

Należy pamiętać, że sytuacja, w której dochodzi do 
rozmowy lekarza z rodziną jest sytuacją niezwykle trudną 
dla obu stron. Dla rodziny to sytuacja nagła, traumatyczna, 
nad którą nie mają kontroli, nie można jej zmienić, a jedyne 
co pozostaje, to próba pogodzenia się z odejściem bliskiej 
osoby. Jest to jednak bardzo trudne, emocje są bardzo silne, 
pojawia się lęk, poczucie bezradności. Stan bezradności 
wynika bezpośrednio z tego, że jednostka będąc ofiarą 
takiego zdarzenia (śmierć bliskiej osoby) zupełnie nie wie, 
co ma robić w tak kompletnie zmienionej sytuacji. Dzięki 
wcześniejszej rozmowie z tą osobą, której już nie ma –  
w sprzyjających okolicznościach i czasie wyznaczonym 
przez nich samych, stwarza warunki do oswojenia się z jej 
decyzją i przekazania jej lekarzowi w tej trudnej i bolesnej 
sytuacji. 
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Streszczenie 

Wstęp. Nadwaga i otyłość to gwałtownie narastający problem 
zdrowia publicznego. W Polsce, jak i na całym świecie, zwiększa 
się częstość występowania otyłości lub nadwagi u dzieci i ludzi 
dorosłych. Zachowania zdrowotne są wynikiem socjalizacji i moż-
na je kształcić od najwcześniejszych lat życia. 
Cel. Celem badań była analiza wpływu zachowań rodziny na 
zachowania żywieniowe dzieci. Analiza obejmowała zachowa-
nia rodziny podczas posiłków oraz w czasie uroczystości ro-
dzinnych.  
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w grupie 
dzieci w wieku 8–13 lat, za pomocą kwestionariusza własnego 
autorstwa na temat nawyków żywieniowych. Wyniki wykazu-
ją, że badani najczęściej deklarują, że główne posiłki spożywa-
ją przeważnie razem przy stole, jednak czasami dzieci jedzą 
same. Przyznają się również, że w czasie jedzenia posiłków 
często oglądają telewizję, słuchają radia lub grają w gry kom-
puterowe. Oprócz najczęściej stosowanych nagród słownych w 
rodzinach wykorzystuje się także słodycze jako jedną z form 
nagród. Ponadto dzieci otrzymują słodycze z okazji uroczysto-
ści rodzinnych i świąt. Rodzice nagradzają dzieci słodyczami 
również za dobre oceny, jak i dobre zachowanie. 
Wyniki. Podsumowując, wśród dzieci i ich rodziców należy 
rozpowszechnić zasadę, że słodycze to jedzenie, a nie nagroda, 
kara czy pocieszenie i nie powinny one zastępować nimi in-
nych posiłków i form aktywności. Rolą rodziny jest więc prze-
kazywanie dzieciom zasad prawidłowych zachowań zdrowot-
nych. W wyniku nacisku przez organizacje konsumenckie powin-
no doprowadzić się do ograniczenia liczby reklam niezdrowej 
żywności, emitowanych w godzinach najwyższej oglądalności 
telewizji przez dzieci i młodzież. Ważnym elementem polityki 
publicznej sprzyjającej zdrowiu społeczeństwa jest stwarzanie 
warunków do aktywności fizycznej i zachęcanie dzieci i młodzież 
do jej podejmowania. 
 
Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, dzieci. 

Abstract 

Introduction. Overweight and obesity are a rapidly increasing 
problem of public health. In Poland and all over the world the 
frequency of obesity and overweight occurrence in children 
and adults increases. Health behaviours are the result of socia-
lization and can be trained from the earliest years of life.  
Aim. The aim of the research was to analyse the influence of 
family behaviours on children’s nutritional behaviours. The analy-
sis included the family behaviuors during meals and during family 
ceremonies.  
Material and methods. The research was implemented in  
a group of children aged 8–13 years, using the author’s own 
questionnaire on nutritional behaviours. The results show that 
respondents frequently declare that they usually consume main 
meals together at the table, however, sometimes children eat 
alone. They admit that during meals they often watch TV, listen 
to the radio and play computer games. Except for the most 
commonly used verbal awards, some families used sweets as 
prizes. Moreover, children mostly receive sweets on the occa-
sion of family celebrations and holidays. Parents reward chil-
dren with sweets for good grades and behavior.  
Results. To summarize, among children and their parents the 
principle should be distributed that sweets are food, not the 
prize, punishment and comfort, and they should not become 
substitutes for other food or a form of activity. The role of 
parents is to show their children correct principles of health 
behaviours. As a result of pressure by consumer organizations 
the number of unhealthy food commercials, broadcast in the 
television prime time, should be reduced. An important element 
of the public policy favouring public health is to create condi-
tions for physical activity, and encourage children and adole-
scents to take it up.  
 
 
 
Key words: nutritional behaviours, children. 

 
 
 

Wstęp 
 
Według kryterium, w którym brany jest pod uwagę sto-

sunek do zdrowia oraz konsekwencje wynikające z kon-
kretnych zachowań, zachowania zdrowotne przedstawiane 

są jako zachowania prozdrowotne oraz antyzdrowotne [1]. 
Zachowania zdrowotne nawykowe są wynikiem socjalizacji 
i można je kształcić od najwcześniejszych lat życia. Do tych 
zachowań zalicza się nawyki żywieniowe, w których duże 
znaczenie ma tradycja oraz zwyczaje domu rodzinnego, 
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przekazywane z pokolenia na pokolenie. Można również 
wyodrębnić działania zdrowotne wynikające z roli społecz-
nej, jako rodzicielskie zachowania zdrowotne, które  prze-
jawiają się w prozdrowotnej lub antyzdrowotnej opiece 
rodzicielskiej oraz zdrowotne zachowania medyczne po-
dejmowane przez personel medyczny. 

W swoim rozwoju człowiek wytworzył różnorodne 
wzory zachowań związane z żywnością i jej spożywaniem 
[2]. Do zachowań zdrowotnych zaliczają się m.in. zacho-
wania żywieniowe, które według Narojek [3] stanowią 
uzależnione od różnych czynników działania i sposoby 
postępowania zaspokajające potrzeby żywieniowe. Zacho-
wania te dotyczą sfery wyboru żywności, organizacji proce-
su nabywania produktów żywnościowych, ich przechowy-
wania, przygotowywania do spożycia. Można je podzielić 
na nawyki żywieniowe, zwyczaje i obyczaje żywieniowe. 
Nawyki żywieniowe według Gifta [4] określa się jako 
charakterystyczne i powtarzające się zachowania realizo-
wane pod wpływem potrzeby dostarczenia składników 
odżywczych oraz zapewnienia społecznych i emocjonal-
nych celów.  

Nawyki kształtują się w procesie wielokrotnego powta-
rzania tych samych czynności według wyuczonego wcze-
śniej wzoru [2]. W formowaniu nawyków dużą rolę odgry-
wa wzmacnianie rozumiane jako utrwalanie  pożądanych 
zachowań i eliminowanie niewłaściwych poprzez system 
nagród i kar. Następną kategorią zachowań żywieniowych 
są zwyczaje żywieniowe, wprowadzone do literatury przez 
Margaret Mead, która określiła je jako zgodny z kulturą 
zestaw zachowań odnoszących się do żywienia manifesto-
wany przez osoby indywidualne wychowywane w danej 
kulturze. Wpływają one znacząco na wybór, jakość, miejsce 
i sposób spożywania pokarmu. Pojęciem zbliżonym do 
zwyczaju żywieniowego jest obyczaj żywieniowy, który 
definiowany jest jako zgodny z kulturą zestaw zachowań 
odnoszących się do żywienia, ale z punktu widzenia społe-
czeństwa. Obyczaje podlegają kontroli społecznej a niedo-
stosowanie do nich wywołuje sankcje ze strony otoczenia 
społecznego.  

Jednym z podziałów czynników warunkujących wy-
bór i spożycie żywności przedstawionym przez Gulbicka  
i Kwasek [5] jest klasyfikacja wyodrębniająca czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne [2]. Do czynników wewnętrznych 
zostały zaliczone czynniki biologiczne (płeć, wiek, stan 
fizjologiczny, stan zdrowia), czynniki demograficzne (typ 
gospodarstwa domowego, liczba osób w gospodarstwie), 
czynniki ekonomiczne (poziom dochodów, stan oszczędno-
ści, mieszkanie), czynniki społeczno-zawodowe (wykształ-
cenie) oraz czynniki psychospołeczne (postawy i poglądy 
żywieniowe, moda i naśladownictwo, obyczajowość i wie-
rzenia religijne, podział ról i zadań w rodzinie). Natomiast 
do czynników zewnętrznych zaliczane są czynniki geogra-
ficzne oraz polityczno-gospodarcze.  

Nadwaga i otyłość to gwałtownie narastający problem 
zdrowia publicznego [6]. Na całym świecie zwiększa się 
częstość występowania otyłości lub nadwagi u dzieci i ludzi 
dorosłych [7, 8]. Obecnie w Europie nadwagę ma jedno na 
czworo dzieci [7]. Odsetek dzieci z nadwagą jest najwięk-

szy w krajach basenu Morza Śródziemnego, najmniejszy w 
krajach skandynawskich [9].  

W krajach europejskich 14–22% dzieci ma masę cia-
ła przekraczającą 85. percentyl BMI, a 9–13% 95. per-
centyl BMI [10]. Odsetek dzieci otyłych w USA wynosi 
26–31. Wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. 
przez Centrum Zdrowia Dziecka wykazały, że w Polsce 
wśród dzieci w wieku 6–19 lat 18% ma nadwagę i oty-
łość. W ostatniej dekadzie odsetek dzieci w wieku 
szkolnym z nadwagą zwiększył się ok. 2% [7].  

Celem badań była analiza wpływu zachowań rodziny 
na zachowania żywieniowe dzieci. Analiza obejmowała 
zachowania rodziny podczas posiłków oraz w czasie 
uroczystości rodzinnych. 

 
 

Charakterystyka materiału badawczego 
 
Badania zostały przeprowadzone w grupie dzieci w 

wieku 8–13 lat. Grupa składała się z 24 dziewczynek  
i 20 chłopców. Średnia wieku dzieci wynosiła 9,3 ± 2,32 
lat. Grupa dzieci składała się z osób z otyłością (14,8%), 
nadwagą (36,3%) oraz prawidłową masą ciała (48,9%). 
Podział został przeprowadzony po obliczeniu wartości 
wskaźnika masy ciała BMI i porównaniu wartości z ta- 
blicami centylowymi.  

 
 

Metody badań 
 
W badaniu zastosowano kwestionariusz ankiety wła-

snego autorstwa na temat nawyków żywieniowych. Zebra-
ne przy pomocy ankiety dane zostały stabelaryzowane. 

 
 

Wyniki 
 
Zasady prawidłowego odżywiania określają, że po-

siłki powinny być spożywane w domu przy stole. Jednak 
reklamy niektórych produktów proponują inny schemat, 
w którym człowiek gdy poczuje głód bierze swoje ulu-
bione danie z lodówki i zasiada przed telewizorem, by 
go spożyć. Spożywanie posiłków przez dzieci przy stole, 
wspólnie z rodzicami jest okazją do bycia razem. Dla 
rodziców jest to także możliwość rozmowy z dzieckiem 
oraz do omówienia co dzieje się w życiu każdego człon-
ka rodziny. Wspólne posiłki rodzinne stanowią doskona-
łą okazję do kształtowania dobrych obyczajów związa-
nych z zachowaniami żywieniowymi.  

Badane dzieci najczęściej deklarują, że tylko obiady 
spożywają razem przy stole wspólnie z rodzicami 
(56,1%). Śniadania, kolacje i inne posiłki natomiast 
dzieci jedzą najczęściej same, często oglądając telewizję, 
słuchając radia, grając na komputerze lub wykonując 
inne czynności. 
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Tabela 1. Czynności wykonywane podczas spożywania posiłków 
Table 1. Actions performed during eating 
 

Czynności wykonywane  
podczas spożywania posiłków n % 

siedzą razem przy stole 25 56,1 
każdy spożywa posiłki osobno 19 43,9 
oglądają TV 31 70,5 
czytają książki 15 34,1 
słuchają radia 21 47,7 
siedzą przed komputerem 35 79,5 

 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s koncept) 
 
Częstym błędem popełnianym przez rodziców i dziad- 

ków jest nagradzanie słodkimi smakołykami za dobre 
zachowanie czy wyniki w nauce. Wykorzystywanie 
słodyczy jako formy nagrody zwiększa u dziecka ich 
pragnienie. Dzieci uczą się, że słodycze są sposobem 
nagradzania. Słodkości zwykle uświetniają święta, uro-
dziny, wyjazdy i kojarzą się z odprężeniem. Jeśli jako 
dzieci jedliśmy ich dużo (albo co gorsza dostawaliśmy je 
w nagrodę lub na pocieszenie), to będziemy je lubić i po- 
trzebować ich także w dorosłym życiu a także z dużym 
prawdopodobieństwem jako dorośli będziemy nagradzać 
również sami siebie w ten sam sposób. Pamiętając z dzie-
cinnych lat, że słodycze nas cieszyły, w dorosłym życiu 
pocieszamy się słodkimi przekąskami, przekonani, że po-
prawi nam to zły nastrój. 

Aż 36,4% rodzin potwierdza, że stosuje nagrody dość 
często i 27,3% często (Tabela 2). Badana grupa nie po-
twierdza ogólniej opinii o stosowaniu słodyczy jako nagród. 
W ponad 70% rodzin stosuje się nagrody słowne, jednak 
odsetek stosowania czekolady czy lodów jest również  
wysoki (odpowiednio 52,3% i 29,5%) (Tabela 3).  

 
Tabela 2. Częstość stosowania nagród  
Table 2. The frequency of using prezes 
 

Częstość stosowania nagród n % 

bardzo często 3 6,8% 

często 12 27,3% 

dość często 16 36,4% 

rzadko 8 18,2% 

bardzo rzadko 3 6,8% 

nigdy 2 4,5% 
 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s koncept) 
 
Ponadto zbadano z jakich okazji najczęściej dzieci 

otrzymują słodycze i okazało się, że są to uroczystości 
rodzinne (77,3%) oraz święta (65,9%). Dość często ro-
dzice nagradzają dzieci słodyczami za dobre oceny 
(36,4%) oraz za dobre zachowanie (34,1%). 

 

Tabela 3. Rodzaje nagród stosowanych w domu  
Table 3 Types of prizes using in home 
 

Rodzaje nagród  
stosowanych w domu n % 

czekolada 23 52,3 
lody 13 29,5 
pieniądze 16 36,4 
książki 6 13,6 
odzież 5 11,4 
nagrody słowne 32 72,7 
inne nagrody rzeczowe 3 6,8 

 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s koncept) 
 

Tabela 4. Okazje otrzymywania słodyczy 
Table 4. The opportunity to receive sweets 
 

Rodzaje okazji 
do otrzymywania słodyczy n % 

uroczystości rodzinne 34 77,3 

święta 29 65,9 

oceny 16 36,4 

zachowanie 15 34,1 
 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s koncept) 
 
 

Dyskusja 
 
Dziecko obserwuje jak poszczególni członkowie ro-

dziny przestrzegają zasad higieny czy celebrują spoży-
wanie posiłków przy stole w swoim towarzystwie oraz 
wykonują podczas spożywania posiłków inne czynności 
np. czytają gazety, oglądają telewizję czy słuchają radia. 
Dodatkowo zwyczaje kulturowe utrwalają sposób świę-
towania poprzez gromadzenie się rodziny przy bogato 
zastawionym w produkty pokarmowe stoły wraz z udzia-
łem zapraszanych gości. Wspólne biesiady rodzinne 
kształtują zwyczaje w odniesieniu do jakości, ilości i atmos-
fery. Usprawiedliwianie wyjątkowością spotkań pod-
trzymują zwyczaj spożywania posiłków w nadmiernej 
ilości, bogactwa kalorii lub wręcz szkodliwości danego 
pokarmu dla zdrowia. Zwyczaje kultywowane w danym 
środowisku rodzinnym stanowią wzorzec do naśladowa-
nia dla dzieci. Można z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że zwyczaje opisywane powyżej będą powiela-
ne przez dzieci w ich dorosłym życiu. 

W Polsce istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci 
słodyczami z okazji różnych świąt i uroczystości [6].  
Z jednej strony rodzina robi przyjemność dzieciom a z 
drugiej strony funduje kłopoty. Często dziadkowie przy-
noszą wnuczętom czekoladki, rodzina kupuje ciastka czy 
cukierki, również sąsiedzi chętnie obdarowują dzieci 
słodyczami. Goście, przychodząc z wizytą, przynoszą 
także ze sobą coś słodkiego. Dzieci również często pro-
szą rodziców i dziadków o słodycze. Podsumowując, 
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można powiedzieć, że gdziekolwiek idzie się z dziec-
kiem można spotkać się z częstowaniem dzieci słody-
czami. Zwyczaj obdarowywania słodyczami jest miły, 
ale w trosce o zdrowie dzieci zamiast cukierków i czeko-
lady można obdarowywać je owocami lub książeczkami. 
Coraz częściej młodzi rodzice wprowadzają reguły je-
dzenia słodyczy, jednak zupełny zakaz słodyczy też nie 
przynosi pozytywnych efektów [11]. Dzieci czasem 
potrzebują dawkę „szybkiej” energii, która pozwoli im 
na zabawę. Nie wspominając już o przywilejach dzieciń-
stwa, z jakimi kojarzy się słodki smak czekolady. Odbie-
rać dziecku to, co przyjemne jest bardzo trudno, tym 
bardziej, że szkodliwość słodyczy dla dziecka zależna 
jest tak naprawdę od dorosłych – ich kroków w dbałości 
o żywienie dziecka i dozowanie słodyczy – twierdzi 
prof. dr hab. Janusz Książyk z Centrum Zdrowia Dziec-
ka. Ponadto zabraniając dziecku przyjemności płynącej z 
jedzenia słodyczy, można spowodować, że jak tylko 
uwolni się spod opieki rodziców będzie sięgać po słody-
cze częściej. Ponieważ słodycze traktowane są jako 
nagroda, czyli jako coś pozytywnego, to już od dzieciń-
stwa cukier kojarzy się dzieciom z czymś przyjemnym  
i smakowitym. W ten sposób dziecko uczy się, że słody-
cze są właśnie sposobem nagradzania. Słodycze bywają 
także używane jako ratunek w sytuacji pojawienia się 
trudnych emocji, takich jak smutek, żal, złość, frustracja. 
W późniejszym życiu dorośli równie często sięgają po 
słodycze w różnych stanach smutku czy depresji. Wyko-
rzystywanie słodyczy jako formy nagrody zwiększa u dziec-
ka ich pragnienie oraz wartość emocjonalną.  

O tym, co znajdzie się na talerzu dziecka, decydują 
rodzice, ono natomiast decyduje, ile zje [11]. To rodzice 
ustalają, jaka ilość łakoci pojawi się na talerzu. Dzieci 
żywione w sposób urozmaicony i w serdecznej atmosfe-
rze rzadko będą prosić o słodycze. Ale nie można wy-
magać od dziecka wstrzemięźliwości, jeśli dorośli jedzą 
bez opamiętania słodycze. Nawyki żywieniowe kształtu-
ją się w dzieciństwie. Jeśli rodzice chcą, by dziecko 
jadło racjonalnie, sami muszą tak się odżywiać, nie eli-
minując z normalnego odżywania słodkości. Warto pa-
miętać o tym, że dużo większą wartość odżywczą mają 
naturalne słodycze. Warzywa i owoce, świeże lub suszo-
ne zawierają te same węglowodany proste, jednak ich 
ilość oraz towarzystwo wartościowych minerałów i wi-
tamin powoduje, że naturalna słodkość jest dużo cenniej-
sza dla zdrowego odżywiania.  

Z punktu widzenia zachowań żywieniowych najbar-
dziej istotne znaczenie ma realizacja funkcji socjaliza-
cyjnej, która polega na wprowadzeniu dziecka w świat  
i przygotowaniu do samodzielnego pełnienia ról spo-
łecznych [2]. Rodzina jest źródłem wzorów do naślado-
wania, w tym również żywieniowych. W rodzinie odbywa 
się przekaz dziedzictwa kulturowego, włączającego rów- 
nież elementy sfery żywności i żywienia. Wiedzę i umie- 
jętności w tym zakresie dziecko zdobywa poprzez naśla-
downictwo, ale również pod wpływem systemu nagród  
i kar, które mogą przybierać formę żywności i zachowań 
z nią związanych. Rodzina wpływa na zachowania ży-

wieniowe właśnie poprzez kształtowanie preferencji 
żywieniowych. Z badań wynika, że dom rodzinny jest 
określany jako najważniejsze źródło wiedzy żywienio-
wej [2].  

Zbyt duża ilość czasu spędzana przed telewizorem  
i komputerem, niechęć do uczestniczenia w zajęciach 
wychowania fizycznego, zwiększone korzystanie z auto-
busów i samochodów w drodze do pracy i szkoły, to 
najczęściej występujące antyzdrowotne zachowania dzieci 
[6]. Do zachowań, które są związane z unieruchomie-
niem należy m.in. odrabianie lekcji, korzystanie z kom-
putera, czytanie, słuchanie muzyki czy oglądanie telewi-
zji [12]. Spędzanie wielu godzin przed ekranem telewi-
zora czy komputera przez nastolatka, niesie za sobą 
szereg negatywnych skutków [13, 14]. Wielogodzinne 
unieruchomienie, ograniczające inne zajęcia, w tym 
przede wszystkim aktywne formy spędzania czasu wol-
nego (np. uprawianie sportu, zabawy na świeżym powie-
trzu, jazda na rowerze, spacery itp.) może powodować 
zaburzenia w rozwoju motorycznym, sprzyjające po-
wstaniu otyłości i innych zaburzeń i chorób. Kolejnym 
zagrożeniem jest narażenie dzieci na oglądanie reklam, 
które mogą wzmagać niezdrowe nawyki żywieniowe. 
Według zaleceń Amerykańskiej Akademii Pediatrii cał- 
kowita ilość czasu spędzanego na oglądaniu telewizji, 
filmów na video i DVD, a także korzystania z komputera 
nie powinna być większa niż 2 godziny dziennie (14 
godzin w tygodniu) [15]. W badaniach amerykańskich 
badaczy wykazano związek wielogodzinnego oglądania 
telewizji i otyłości [16, 17]. Stwierdzono m.in., że u mło- 
dzieży w wieku 12–17 lat, każda dodatkowa godzina 
dziennie spędzona przed telewizorem wiąże się ze wzro-
stem występowania otyłości o 2% [18]. Szczególne ry-
zyko występuje również u dzieci, które mają telewizor 
we własnym pokoju. W badaniach Jodkowskiej [12] nie 
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między oty-
łymi chłopcami i dziewczętami a ich rówieśnikami z pra- 
widłową masą ciała w ilości czasu spędzanego przed 
ekranem telewizora czy komputera, mimo że odsetek 
dzieci otyłych oglądających TV przez 4 godziny i więcej 
był większy niż nieotyłych. Stwierdzono również, że 
chłopcy istotnie więcej czasu spędzają przed ekranem 
telewizora i komputera niż dziewczęta.  

Mały odsetek uczniów uczestniczących w zorgani-
zowanych zajęciach sportowych w czasie wolnym suge-
ruje, że obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego w 
szkole są często jedyną formą aktywności ruchowej dla 
współczesnej populacji dzieci i młodzieży [19]. Efektem 
tego jest stały spadek sprawności motorycznej i brak 
zainteresowania rekreacją fizyczną jako atrakcyjną for-
mą spędzania wolnego czasu. Natomiast coraz więcej 
czasu uczniowie spędzają na zajęciach niewymagających 
żadnej aktywności fizycznej (oglądanie telewizji lub 
czas przy komputerze). Na podstawie badań GUS 
stwierdzono, że czas poświęcany przez dzieci na ogląda-
nie telewizji lub korzystanie z komputera wzrósł średnio 
z 2 godz. dziennie w roku 1996 do 2,5 godz. w roku 
2004. Już dzieci 2-letnie spędzają w ten sposób średnio 
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1,6 godz., a 5-letnie aż 2,8 godz. dziennie. Na takie, 
niewymagające wysiłku fizycznego zajęcia, 2 godziny 
dziennie przeznacza 36,3% ogółu dzieci, 3 godz. dzien-
nie – 22,7%, a 4 godziny – 12,1%. Tylko 2,1% dzieci  
w wieku od 2 lat lub więcej nie ogląda telewizji, nie 
korzysta z komputera lub DVD i wideo. Z badań prze-
prowadzonych w 2003 r. wynika, że z komputerów ko-
rzysta ponad 60% dzieci w wieku 11–16 lat, spędzając 
przy nich średnio 1,7 godz. dziennie. 

 
 

Wnioski 
 
1. Wśród dzieci i ich rodziców należy rozpowszech-

nić zasadę, że słodycze to jedzenie a nie nagroda, kara 
czy pocieszenie, a słodycze nie powinny zastępować 
posiłków oraz form aktywności. 

2. Rolą rodziny jest przekazywanie dzieciom zasad 
prawidłowych zachowań zdrowotnych. 

3. W wyniku nacisku przez organizacje konsumenckie 
powinno doprowadzić się do ograniczenia liczby reklam 
niezdrowej żywności, emitowanych w godzinach najwyż-
szej oglądalności telewizji przez dzieci i młodzież. 

4. Ważnym elementem polityki publicznej sprzyjają-
cej zdrowiu społeczeństwa jest stwarzanie warunków do 
aktywności fizycznej i zachęcanie dzieci i młodzieży do 
jej podejmowania. 
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Streszczenie  

Wstęp. Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród nowotwo-
rów występujących u kobiet w Polsce i jest drugą przyczyną 
zgonów nowotworowych. Okazuje się, że profilaktyka jest 
jedynym działaniem, dzięki któremu możemy skutecznie 
zmniejszyć umieralność z powodu tego nowotworu.  
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności „Popu-
lacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” wśród 
kobiet w Polsce. 
Materiał i metody. Materiałem wykorzystanym do analiz były 
dane dotyczące objęcia „Populacyjnym programem wczesnego 
wykrywania raka piersi” kobiet w wieku 50–69 lat w Polsce na 
podstawie raportu z Systemu Informatycznego Monitorowania 
Profilaktyki. Analiza obejmowała lata 2007–2012.  
Wyniki. W 2007 roku odsetek kobiet zbadanych w ramach 
programu wynosił 28,35%. Na podstawie raportu z 2008 roku 
należy stwierdzić wzrost odsetka objęcia „Populacyjnym pro-
gramem wczesnego wykrywania raka piersi” do poziomu 
35,16%. W roku 2009 procent objęcia populacji okazał się 
niższy niż w roku poprzednim i wynosił 33,68%. W kolejnym 
roku nastąpił wzrost objęcia populacji o prawie 4%. Na pod-
stawie danych z raportu z 2012 roku należy zauważyć dalszy 
wzrost zainteresowania programem.  
Wnioski. Pomimo coraz większego zainteresowania progra-
mem wczesnego wykrywania raka piersi objęcie polskiej popu-
lacji jest w dalszym ciągu niewystarczające dla skuteczniejsze-
go zmniejszenia umieralności z powodu tego nowotworu. 
 
Słowa kluczowe: rak piersi, badania przesiewowe, mammogra-
fia, program profilaktyczny. 

Abstract 

Introduction. Breast cancer ranks first and is the second lead-
ing cause of cancer deaths in Polish females. It turns out that 
prevention is the only way we can use to effectively reduce 
breast cancer mortality. 
Aim. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of 
population-based breast cancer screening program among 
women in Poland. 
Material and methods. The material used for the analyzes was 
data on population-based breast cancer screening program for 
women aged 50–69 in Poland on the basis of the report from 
Digital Prophylactics Monitoring System. The analysis in-
cluded the years 2007–2012. 
Results. In 2007, the attendance rate was 28.35% of all 
women. Based on 2008 report we observed an increase in the 
percentage of attendance in population-based breast cancer 
screening program to the level of 35.16%. In 2009, the percent 
of attendance of the population turned out to be lower than in 
the previous year and amounted to 33.68%. The following year, 
there was nearly a 4% increase Based on the data from the 
2012 report we may suspect a further increase in the interest in 
the program. 
Conclusions. In spite of increasing interest in population-based 
breast cancer screening program in Polish population, the 
attendance rate is still insufficient to effectively reduce breast 
cancer mortality. 
 
 
Key words: breast cancer, screening, mammography, preven-
tive program. 

 
 

Wstęp 
 
Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród nowo-

tworów występujących u kobiet w Polsce i stanowi dru-
gą przyczynę zgonów nowotworowych. Polska należy 
do krajów o średniej zachorowalności i umieralności na 
raka piersi. W 2010 roku stwierdzono 15784 przypadki 
nowotworu złośliwego piersi, co stanowiło 22,4% ogółu 
nowotworów u kobiet [1,2]. Analiza danych epidemiolo-
gicznych wyraźnie wskazuje na większe zagrożenie 

rakiem piersi w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie 
współczynniki zachorowalności są nawet dwukrotnie 
wyższe niż w Polsce i wielokrotnie wyższe niż w krajach 
rozwijających się [3]. Współczynniki zachorowalności  
i umieralności wykazują zależność od wieku między 
czwartą a siódmą dekadą życia. Skumulowane ryzyko 
zachorowania na raka piersi w populacji kobiet przed 
osiągnięciem 80. roku życia wynosi aż 6,3%. Polska jest 
krajem w którym na poziom umieralności z powodu 
nowotworów złośliwych znacząco wpływa ekspozycja 
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na czynniki ryzyka oraz opóźnienie w stosunku do in-
nych krajów europejskich we wprowadzaniu populacyj-
nych programów wczesnej diagnostyki i leczenia nowo-
tworów, a także ich niska skuteczność populacyjna, 
wynikająca z ograniczonego uczestnictwa grup do któ-
rych są skierowane [2]. 

Okazuje się, że profilaktyka jest często niedoceniana 
i przypisuje się jej niejednokrotnie rolę drugorzędną. 
Zarówno społeczeństwo, jak i lekarze częstokroć skupia-
ją uwagę na problemach diagnostyki i terapii, pomijając 
olbrzymi potencjał jaki tkwi w profilaktyce zarówno 
pierwotnej, jak i wtórnej [4]. 

Celem działań określanych jako profilaktyka pier-
wotna jest zmniejszenie zachorowalności na raka piersi. 
Na podstawie dzisiejszej wiedzy na temat czynników 
mających związek z większym ryzykiem zachorowania 
na raka piersi można modyfikować czy eliminować 
pewne niekorzystne zachowania, zwiększając prozdro-
wotną świadomość kobiet [5]. Do czynników potencjal-
nie modyfikowalnych zalicza się: zmniejszenie zawarto-
ści tłuszczu w diecie, zmniejszenie spożycia mocnego 
alkoholu, zwiększenie podaży kwasu foliowego, długo-
trwałe karmienie piersią, utrzymywanie należnej masy 
ciała, zwiększenie aktywności fizycznej oraz próba eli-
minacji znanych czynników ryzyka, takich jak doustne 
środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza. 
Możliwości pierwotnej profilaktyki raka piersi przy 
obecnym stanie wiedzy należy jednak ocenić jako moc-
no ograniczone [3]. 

Powinno się zatem skupić większą uwagę na działa-
niach służących wczesnemu wykrywaniu tego nowotwo-
ru, czyli profilaktyce wtórnej, która polega na badaniach 
osób niemających objawów choroby nowotworowej w 
celu jej rozpoznania jeszcze w okresie bezobjawowym. 
Zdiagnozowanie nowotworu we wczesnym jego stadium 
(w tzw. fazie przedinwazyjnej) daje ogromne szanse na 
wyleczenie. Terapia jest wówczas mniej skomplikowana 
i nie pochłania tak dużych środków finansowych, co 
niewątpliwie stanowi dodatkową korzyść. Nie bez zna-
czenia jest również wyeliminowanie długotrwałego 
procesu rehabilitacji, kalectwa czy też kosztów społecz-
nych. Wczesne wykrywanie nowotworów realizowane 
jest między innymi poprzez stosowanie prozdrowotnych 
zachowań, do których zalicza się samokontrolę piersi  
i zgłaszanie się na profilaktyczne badania kontrolne, 
rutynowe badania wykonywane przez lekarzy w co-
dziennej pracy, a także realizację specjalnych progra-
mów badań przesiewowych [4]. 

Niedawno nastąpił rozwój testów laboratoryjnych 
umożliwiających wykrycie genetycznych predyspozycji 
do zachorowania na raka piersi w przyszłości. Wprowa-
dzenie tych badań na szeroką skalę będzie miało znaczą-
cy wpływ na dotychczasową profilaktykę onkologiczną, 
zmierzającą do wczesnego wykrywania i leczenia tego 
nowotworu. Uważa się, że każda kobieta pochodząca  
z rodziny o podwyższonym ryzyku wystąpienia raka 
sutka powinna być o tym poinformowana i zaznajomio-
na z koniecznością wykonania odpowiednich badań. 

Najważniejszym efektem badań molekularnych rodzin  
z genetyczną predyspozycją do raka piersi jest wyłonie-
nie osób wysokiego ryzyka, u których dzięki systema-
tycznym badaniom profilaktycznym będzie można wy-
krywać wczesne postacie raka [6]. 

W Polsce realizowany jest „Narodowy program 
zwalczania chorób nowotworowych” na podstawie usta-
wy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Narodowy program zwalczania chorób no-
wotworowych”, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 
2006 r. Główne cele „Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych” skupiają się na  zahamowaniu 
wzrostu zachorowań na nowotwory, osiągnięciu średnich 
europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykry- 
wania nowotworów oraz skuteczności leczenia, a także 
stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce 
onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechani-
zmach rozwoju nowotworów złośliwych. Celem pro-
gramu jest również utworzenie systemu ciągłego monito-
rowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali 
kraju i poszczególnych regionach [7].  

Program oparty jest na współpracy z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia, który finansuje realizowane w ciągu roku 
badania profilaktyczne raka piersi. Realizatorami badań 
profilaktycznych są świadczeniodawcy wybierani przez 
NFZ w ramach procedury konkursowej. Ministerstwo 
Zdrowia finansuje cześć administracyjno-logistyczną po-
przez refundacje kosztów osobowych i zadaniowych stwo-
rzonej dla potrzeb programu sieci Wojewódzkich i Central-
nego Ośrodków Koordynujących, monitorujących i nadzo-
rujących realizację „Populacyjnego programu wczesnego 
wykrywania raka piersi” oraz realizację wysyłki imiennych 
zaproszeń do kobiet, prowadzenie akcji medialnych i in-
formacyjno-edukacyjnych na rzecz popularyzacji profilak-
tyki nowotworów, a także zajmuje się oceną zdjęć mam-
mograficznych [1]. 

Dzięki wprowadzeniu „Programu profilaktyki raka 
piersi” dominujące wśród kobiet nowotwory od początku 
ubiegłej dekady wykazują plateau umieralności przy stale 
rosnącej zachorowalności. Dane te świadczą o pierwszych 
symptomach skutecznej profilaktyki wtórnej raka piersi w 
Polsce [2]. 

Badanie mammograficzne jest jedyną metodą reko-
mendowaną do badań przesiewowych. Regularne prowa-
dzenie badań mammograficznych, połączonych z lekarskim 
badaniem przedmiotowym w grupie kobiet bez objawów 
znacznie obniża ryzyko zgonu z powodu raka piersi. Zaleca 
się wykonywanie wyjściowej mammografii w 40. roku 
życia, powtarzanie jej co 1–2 lata do 49. roku życia i raz w 
roku po 50. roku życia. Przedmiotowe badanie lekarskie 
zaleca się wykonywać co 3 lata w wieku od 20 do 40 lat,  
a następnie co rok. Począwszy od 20. roku życia raz w 
miesiącu poleca się wykonywanie samobadania piersi. 
Ponadto u kobiet z wywiadem w kierunku raka piersi ko-
nieczne jest odpowiednio wcześniejsze rozpoczęcie badań 
przesiewowych [8]. 

Kobiety powinny zdać sobie sprawę, że tylko odpo-
wiednio wczesne wykrycie choroby nowotworowej i pod- 
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jęcie leczenia może uratować ich życie [9]. Wiedza na 
temat chorób nowotworowych piersi oraz regularne 
wykonywanie badań profilaktycznych są jednymi z naj-
ważniejszych czynników zmniejszających ryzyko roz-
woju choroby. Przyszłe pacjentki powinny zdać sobie 
sprawę, że wizyta u lekarza ginekologa jest tak samo 
ważna i niezbędna, jak wizyta u lekarzy innej specjaliza-
cji, a w przypadku wczesnego wykrycia choroby nowo-
tworowej i podjęcia leczenia może uratować życie. Na-
leży pamiętać, że niewiele chorób można rozpoznać 
samemu w odpowiednim momencie, a tylko rozpoczęcie 
leczenia we wczesnym stadium choroby daje bardzo 
duże szanse na wyleczenie [10]. 

 
 

Cel pracy 
 
Celem pracy była próba oceny skuteczności „Popu-

lacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” 
wśród kobiet w Polsce. 

 
 

Materiał i metody  
 
Materiałem wykorzystanym do analizy były dane do-

tyczące objęcia „Populacyjnym programem wczesnego 
wykrywania raka piersi” kobiet w wieku 50–69 lat w 
Polsce na podstawie raportu wygenerowanego z Systemu 
Informatycznego Monitorowania Profilaktyki opubliko-
wanego przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Po-
pulacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi w  
Krakowie. Przeanalizowano dane z lat 2007–2012.  

 
 

Wyniki 
 
W 2007 roku liczba osób kwalifikujących się do wy-

konania badań przesiewowych w ramach programu wy-
nosiła 5 035 875, program objął 28,35% kobiet, przy 
czym największym zainteresowaniem cieszył się w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim (37,11%) i lubuskim 
(35,44%), a najmniejszym w województwie świętokrzy-
skim, obejmując tylko 19,61%.  

Na podstawie raportu z 2008 roku należy stwierdzić 
wzrost wskaźnika objęcia „Populacyjnym programem 
wczesnego wykrywania raka piersi” do poziomu 35,16%. 
Najwyższy wskaźnik stwierdzono w województwie opol-
skim – 45,1% i warmińsko-mazurskim – 43,12%, po raz 
kolejny w województwie świętokrzyskim z programu sko-
rzystała najmniejsza liczba kobiet obejmując 25,16% popu-
lacji kwalifikującej się do skorzystania z badań w ramach 
programu. 

W roku 2009 procent objęcia populacji okazał się niż-
szy niż w roku poprzednim i wynosił 33,68%. W woje-
wództwie lubuskim (42,48%) i warmińsko-mazurskim 
(41,55%) wskaźnik objęcia populacji był najwyższy. W wo- 
jewództwie mazowieckim (27,58%) i świętokrzyskim 
(28,47%), otrzymano najniższe wyniki w kraju. 

W kolejnym roku nastąpił wzrost objęcia populacji  
o prawie 4% do wartości 37,79%. Po raz kolejny przo-
dowało województwo warmińsko-mazurskie (46,21%),  
a najniższy procent objęcia populacji dotyczył woje-
wództwa mazowieckiego – 30,63%.  

W roku 2011 zauważa się jeszcze wyższy wzrost za-
interesowania „Populacyjnym programem wczesnego 
wykrywania raka piersi”. Objęcie programem wynosiło 
42,45% (5 112 773 kobiety). W województwie lubuskim 
i zachodniopomorskim pierwszy raz przekroczono po-
ziom 50% objęcia populacji, w dalszym ciągu jednak 
niskie zainteresowanie programem dotyczy wojewódz-
twa mazowieckiego – tylko 1/3 populacji kobiet została 
objęta programem. 

Dane z 2012 roku pokazują, że programem objęto 
44,34%. Przodują województwo lubuskie (53,74%) i za-
chodniopomorskie (51,67%). Mazowieckie (38,53%) i pod- 
karpackie (38,79%) to województwa w których stwierdzo-
no najmniejsze zainteresowanie badaniami przesiewo-
wymi [11]. 

 
 

Dyskusja 
 
Skuteczne zapobieganie wystąpieniu raka piersi mogło-

by w zdecydowany sposób rozwiązać jeden z najważniej-
szych problemów ochrony zdrowia kobiet [12]. Jednak 
należy zauważyć, że w przypadku tego nowotworu dzisiej-
sza medycyna w swoich postępowaniach zapobiegawczych 
jest wciąż mocno ograniczona, a etiologia większości przy-
padków raka wciąż pozostaje niewytłumaczona. Dlatego 
wszelkie działania składające się na profilaktykę wtórną – 
ukierunkowaną na wczesne wykrycie zmian bez manifesta-
cji klinicznej i zmniejszenie przez to umieralności – są 
szczególnie uzasadnione, a budowanie świadomości proz-
drowotnej wśród kobiet – warte każdego wysiłku [5]. 

Działania zapobiegające wystąpieniu raka piersi na-
leżałoby podjąć właśnie w grupie kobiet obarczonych 
dużym ryzykiem i można sądzić, że odniosłaby ona 
największe korzyści z działań zapobiegających wystą-
pieniu choroby [12]. 

Na podstawie aktualnej sytuacji realizacji i wykorzy-
stania badań przesiewowych z zakresu prewencji nowo-
tworów piersi wyraźnie widać, że ochrona zdrowia w 
Polsce stoi przed poważnym problemem jakim jest brak 
zainteresowania oraz zaangażowania populacji w dba-
łość o własne zdrowie. Większa część kobiet odkłada 
badania na później, część nie interesuje się nimi, a jesz-
cze inne bagatelizują problem, gdyż uważają, że ich nie 
dotyczy. Coraz częściej spotykamy się zatem z sytuacją 
kiedy pomimo dostępu do badań wiele kobiet nie wyko-
rzystuje posiadanych możliwości [9]. 

Nie powinien zatem budzić wątpliwości fakt, że profi-
laktyka to nie tylko tworzenie programów, wyznaczanie 
standardów zachowań prozdrowotnych, ale przede wszyst-
kim kształtowanie indywidualnego poczucia odpowiedzial-
ności jednostki za realizację wytycznych przeciwdziałania  
i minimalizowania skutków choroby [13].  
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Autorzy licznych badań z zakresu profilaktyki za-
uważają, że najprostszym i najtańszym sposobem wy-
krycia zmiany nowotworowej jest nadal regularne samo-
badanie piersi przez kobiety, jednak ze względu na niską 
skuteczność największe znaczenie we wczesnym wy-
krywaniu raka piersi ma mammografia, która umożliwia 
wykrywanie postaci przedklinicznych nowotworu. Wy-
kazano, że u kobiet powyżej 50. roku życia przesiewowe 
badania mammograficzne pozwalają zmniejszyć ryzyko 
zgonu o 30%. [14]. 

Bezpośrednim miernikiem skuteczności wczesnego 
wykrywania chorób nowotworowych jest czas, który 
upływa od zauważenia przez chorego pierwszych obja-
wów choroby do zgłoszenia się do lekarza i rozpoczęcia 
leczenia. Im krótszy jest ten czas, tym większa jest świa-
domość zdrowotna pacjenta. Szybkie rozpoczęcie lecze-
nia ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia 
chorób nowotworowych. Prawdopodobnie zbyt mało 
kobiet wierzy, że wczesne wykrycie zmian chorobowych 
i rozpoznanie zmiany mogą uratować życie, pomóc uciec 
od bólu, cierpienia i tragedii rodzinnych. Jest to olbrzymi 
problem kliniczny, ekonomiczny i społeczny [10]. 

Objęcie „Populacyjnym programem wczesnego wy-
krywania raka piersi” chodź z roku na rok coraz wyższe 
w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonujące. Niepokoi 
także fakt, że kobiety nie odpowiadają na wysyłane do 
nich imienne zaproszenia do wzięcia udziału w progra-
mie. Niska świadomość kobiet znajduje także odzwier-
ciedlenie w wynikach licznych badań z zakresu analizy 
zachowań prozdrowotnych prowadzonych przez naukow-
ców w całym kraju.  

W badaniach prowadzonych przez Ciechońską i wsp. 
na temat wiedzy kobiet w zakresie zapobiegania nowo-
tworom piersi tylko 43% badanych kobiet wskazało, że 
„Program wczesnego wykrywania raka piersi” jest im 
znany. W badaniach tych samych autorów 72% bada-
nych uznało, że obejmuje on dobrowolne, bezpłatne 
badania mammograficzne u kobiet w wieku 50–69 lat, 
które jest zalecane do przeprowadzenia raz na 2 lata [9]. 

W badaniach profilaktycznych, mamy do czynienia  
z osobami potencjalnie zdrowymi. Każda kobieta zgłasza-
jąca się na badanie powinna się czuć długo oczekiwanym 
gościem, a nie niechcianym petentem. Bardzo ważne jest 
tu pierwsze wrażenie, jeżeli będzie dobre – po upłynięciu 
dwóch lat kobieta zgłosi się ponownie na badanie [15].  
W badaniach prowadzonych wśród mieszkańców powiatu 
ostrowieckiego widać jasno, że udanie się na badanie gine-
kologiczne jest traktowane przez kobiety w kategorii przy-
musu lub obowiązku, z którego zwalnia je brak niepokoją-
cych objawów czy brak czasu. Zaś powstrzymuje obawa 
przed wykryciem choroby czy skrępowanie. Potwierdza to 
bardzo niepokojące spostrzeżenie, że świadomość zagroże-
nia własnego zdrowia i życia jest zbyt niska, aby zmobili-
zować je do działania. Zdrowie ciągle jeszcze nie jest po-
strzegane jako dobro, za które w decydującej mierze odpo-
wiada sam posiadacz [9]. W badaniach Najdyhor i wsp. 
zdaniem 65% kobiet przed zgłoszeniem się na badania 
mammograficzne pacjentki powstrzymuje lęk przed cho-

robą. W opinii 54% respondentów pacjentki nie przystę-
pują do badania, gdyż uważają się za zdrowe [16]. Ana-
lizując wiek kobiet należy zauważyć, że badania piersi 
najczęściej wykonują kobiety w wieku 41–60 lat (69%), 
a najrzadziej kobiety najmłodsze w wieku do 30 lat 
(24%) i najstarsze w wieku powyżej 61 lat (33%) [10]. 
Wyniki uzyskane przez autorów tych badań są szczegól-
nie niesatysfakcjonujące, ponieważ aktualne dane epi-
demiologiczne pokazują, że rak piersi dotyczy w Polsce 
najczęściej kobiet między 50. a 69. rokiem życia [2]. 

 
 

Wnioski 
 
1. Ze względu na ogromny problem, jaki stanowi rak 

piersi w populacji kobiet, w dalszym ciągu powinien być 
realizowany „Populacyjny program wczesnego wykry-
wania raka piersi”. 

2. Pomimo coraz większego zainteresowania „Popu-
lacyjnym programem wczesnego wykrywania raka pier-
si” objęcie polskiej populacji jest w dalszym ciągu nie-
wystarczające dla skuteczniejszego zmniejszenia umie-
ralności z powodu tego nowotworu. 

3. Powinno się zwrócić szczególną uwagę na poziom 
świadomości kobiet odnośnie ich udziału w zorganizo-
wanych programach przesiewowych, tylko takie działa-
nia dają szanse na odpowiednio wczesne podjęcie lecze-
nia, a tym samym całkowite wyleczenie. 
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Streszczenie 

Wstęp. Rak jelita grubego jest jednym z najważniejszych proble-
mów społeczno-ekonomicznych na całym świecie. Badania epi-
demiologiczne wykazują tendencje wzrostowe zachorowań i zgo- 
nów zarówno kobiet, jak i mężczyzn na całym świecie. 
Cel pracy. Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy ludno-
ści, zamieszkującej tereny wiejskie i miejskie województwa 
świętokrzyskiego, na temat raka jelita grubego.  
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 40 respondentów 
w wieku 50–80 lat. Połowa badanych wywodziła się z obsza-
rów miejskich, a druga połowa z obszarów wiejskich. Narzę-
dziem badawczym był autorski kwestionariusz, zawierający 13 
pytań zamkniętych dotyczących poziomu wiedzy z zakresu 
raka jelita grubego. 
Wyniki. Uzyskane wyniki poddano analizie porównawczej. Ogól-
ny poziom wiedzy na temat raka jelita grubego kształtował się na 
poziomie średnim (61%). Wykazano różnice w poziomie wiedzy 
między mieszkańcami wsi (48%) i miast (66%). Różnica ta za-
uważalna była w każdym pytaniu. Tylko 16 badanych miało wie-
dzę na temat czynników ryzyka (11 badanych z grupy miejskiej i 5 
respondentów z grupy wiejskiej). 
Wnioski. Poziom wiedzy na temat raka jelita grubego klasyfi-
kuje się na poziomie średnim dla obszaru miejskiego, a niskim 
dla obszaru wiejskiego. Należy przygotować programy eduka-
cyjne i profilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem środo-
wisk wiejskich. 
 
Słowa kluczowe: rak jelita grubego, profilaktyka, czynniki 
ryzyka, metoda, leczenie. 

Abstract 

Introduction. Colorectal cancer is one of the major social-
economic problems in the world. Epidemiology research shows 
growing tendency of incidents and deaths in both males and 
females all over the world. 
Aim. The objective was to find out about the knowledge of 
colorectal cancer by people living in rural and urban areas of 
Świętokrzyskie voivodeship. 
Material and methods. 40 respondents between the age of 50 
and 80 took part in the research. Half of the respondents was 
representing rural areas and other half was representing urban 
areas. Author’s questionnaire was used as a research tool. 
Questionnaire consisted of 13 closed questions related to the 
level of knowledge of colorectal cancer. 
Results. Obtained results were subject to comparative analysis. 
Level of general knowledge of colorectal cancer was average 
(61%). There was a difference in level of knowledge between 
the rural residents (48%) and urban residents (66%). This 
difference was present in each question. Only 16 respondents 
knew about the risk factors (11 respondents from urban group 
and 5 respondents from rural group). 
Conclusions. Level of knowledge about the colorectal cancer 
was average for urban areas and low for rural areas. Educatio-
nal and Prophylactic programmes should be created. These 
should concentrate on rural areas. 
 
 
Key words: colorectal cancer, prophylaxis, risk factors, method, 
treatment. 

 
 

Wstęp 
 
Rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęściej 

wykrywanych nowotworów w Polsce. Ze względu na 
częstotliwość zachorowania i umierania zajmuje drugie 
miejsce zarówno u kobiet (po raku piersi), jak i męż-
czyzn (po raku płuc). Badania epidemiologiczne wyka-
zują tendencje wzrostowe zachorowań na raka jelita 
grubego [1, 2, 3]. Przyczyną takiego stanu rzeczy może 
być niewystarczający poziom wiedzy na temat czynni-
ków ryzyka rozwoju choroby nowotworowej jelita gru-
bego, objawów mu towarzyszących, metod badań, profi-
laktyki i leczenia oraz brak właściwych zachowań pro- 

zdrowotnych, w tym zachowań żywieniowych. Brak wie-
dzy i przekonania o skuteczności badań profilaktycznych  
i metodach leczenia oraz bagatelizowanie pierwszych ob-
jawów skutkuje zaawansowaniem choroby [4, 5, 6].  

W Polsce tylko u około 30% chorych nowotwór jeli-
ta grubego rozpoznawany jest na wczesnym etapie (I–II), 
natomiast aż u 70% w stadium zaawansowanym. W wy- 
niku tego ponad połowa chorych z RJG umiera z jego 
powodu. Dlatego ważne jest uświadamianie i przestrze-
ganie zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem, 
którego zadaniem jest efektywne ograniczenie cierpienia 
związanego z chorobą na każdym etapie jej rozwoju oraz 
zmniejszenie liczby zgonów. Jednym ze sposobów za-
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pobiegania zgonom z powodu raka jelita grubego jest 
eliminowanie lub zmniejszenie ekspozycji na czynniki 
ryzyka, udział w regularnych badaniach oraz skuteczne 
leczenie. Stopień zaawansowania choroby jest najważ-
niejszym czynnikiem, decydującym o wyniku leczenia. 
Wiedza o objawach przedmiotowych i podmiotowych 
ma duże znaczenie, jednak trzeba podkreślić, że często 
pierwsze objawy pojawiają się wtedy, gdy choroba jest 
już zaawansowana.  

W wykrywaniu nowotworów złośliwych we wcze-
snej, bezobjawowej fazie rozwoju choroby pomocne są 
badania przesiewowe. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach 
przesiewowych. W Polsce od 2000 roku prowadzony jest 
program przesiewowy, w ramach którego raz na 10 lat 
wykonuje się kolonoskopię i raz na 2 lata test na krew 
utajoną w kale. Program ten finansowany jest przez 
Ministerstwo Zdrowia. Pomimo coraz większej liczby 
dowodów na skuteczność badań przesiewowych w kie-
runku raka jelita grubego, większość mieszkańców kraju 
nie została objęta takim badaniem [7, 8, 9]. 

Szczególnie w mniejszych miejscowościach wiedza na 
temat raka jelita grubego może być niewystarczająca,  
a udział w badaniach przesiewowych mały. Jednym z takich 
obszarów, w którym przeprowadzono badania, jest woje-
wództwo świętokrzyskie. 

 
 

Cel badania 
 
Celem przeprowadzonych badań było poznanie po-

ziomu wiedzy ludności zamieszkującej tereny wiejskie  
i miejskie województwa świętokrzyskiego na temat raka 
jelita grubego. 

 
 

Materiał i metody badawcze 
 
Badania wykonano w kwietniu 2012 roku w Pu-

blicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, mieszczącym 
się w województwie świętokrzyskim. W badaniu wzięło 
udział 40 respondentów, którzy spełniali następujące 
kryteria doboru: wiek 50 i więcej lat, które słyszały o ra- 
ku jelita grubego lub miały z nim kontakt w rodzinie. 
Połowa badanych wywodziła się z obszarów miejskich,  
a druga połowa z obszarów wiejskich. W terenie wiej-
skim przeważały osoby z wykształceniem zawodowym  
i średnim (po 9 osób), przy jednocześnie niskiej ilości 
badanych z wykształceniem wyższym (2 osoby). Poziom 
wykształcenia w grupie pochodzącej z miasta był od-
wrotny. Osoby posiadające wykształcenie wyższe (12 
osób) stanowiły większość grupy, natomiast z wykształ-
ceniem zawodowym była jedna osoba. Średnie wyk- 
ształcenie posiadało 7 badanych.  

W celu określenia poziomu wiedzy osób badanych uży-
to autorskiego kwestionariusza. Kwestionariusz zawierał 13 
pytań zamkniętych, dotyczących poziomu wiedzy z zakresu 
raka jelita grubego oraz 4 pytania zmiennych demograficz-

nych. Respondenci zostali poinformowani o celu badania  
i wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu. Wyjaśnio-
na została instrukcja wypełniania ankiety.  

Na podstawie analizy wszystkich prawidłowych od-
powiedzi w stosunku do ilości zadanych im pytań została 
wyznaczona średnia procentowa prawidłowych odpo-
wiedzi. Przyjęto, że 25% i mniej wszystkich prawidło-
wych odpowiedzi oznacza bardzo niski poziom wiedzy. 
Od 26% do 50% prawidłowych odpowiedzi pochodzą-
cych z analizy wszystkich pytań oznacza niski poziom 
wiedzy. Od 51% do 75% prawidłowych odpowiedzi 
uznano za średni poziom wiedzy. Udzielenie natomiast 
odpowiedzi prawidłowych w 76% i wyżej świadczy  
o wysokim poziomie wiedzy badanych na temat raka 
jelita grubego. 

 
 

Wyniki badań 
 
Odpowiedzi respondentów poddane zostały analizie, 

a następnie opracowano je i przedstawiono graficznie w 
postaci rycin. 

Rycina 1 przedstawia dane dotyczące wiedzy na te-
mat częstotliwości występowania zachorowania na raka 
jelita grubego wśród innych nowotworów w Polsce. 

 

 
 

Rycina 1. Wiedza badanych na temat częstości występowania 
raka jelita grubego a miejsce zamieszkania. 
Figure 1. Respondents’ knowledge about occurrence of the 
colorectal cancer and their place of residence. 

 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s concept) 
 
Liczba prawidłowych odpowiedzi w grupie miejskiej 

wynosiła 13 osób, podczas gdy w grupie wiejskiej pra-
wie o połowę mniej (7 osób). Nieco więcej responden-
tów z grupy wiejskiej (8 osób) niż miejskiej (6 osób) 
odpowiadało, że rak jelita grubego jest na trzecim miej-
scu co do częstości zachorowań na nowotwory w Polsce. 
Pierwsze miejsce pod względem zachorowania na RJG 
wskazała jedna osoba z grupy miejskiej i 3 badanych  
z grupy wiejskiej. Tylko respondenci z obszaru wiej-
skiego uznali, że nowotwór ten zajmuje piąte miejsce w 
kwestii częstości zachorowania (2 osoby). 
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Rycina 2. Wiedza badanych na temat czynników ryzyka wpływa-
jących na rozwój raka jelita grubego a miejsce zamieszkania. 
Figure 2. Respondents’ knowledge about risk factors that have 
impact on growth of colorectal cancer and their place of resi-
dence. 
 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s concept) 
 
Z analizy danych, zawartych na rycinie 2 wynika, że 

ponad połowa badanych (11 osób) ze środowiska miej-
skiego posiada wiedzę na temat wszystkich czynników 
ryzyka sprzyjających rozwojowi RJG, natomiast w gru-
pie wiejskiej tę samą wiedzę posiadało tylko 5 badanych. 
Wiek powyżej 50. r.ż. był częściej wskazywany jako 
determinant rozwoju tego nowotworu przez grupę wiej-
ską (8 osób) niż miejską (2 osoby). Czynniki genetyczne 
natomiast były częściej wybierane przez ankietowanych 
z grupy miejskiej (8 osoby). Grupa miejska częściej niż 
grupa wiejska wskazywała sposób odżywiania (6 osoby) 
oraz brak aktywności fizycznej (3 osoby) jako czynnik 
ryzyka. Rzadziej ankietowani obu grup opowiadali się za 
słusznością stwierdzenia, iż powtarzające się biegunki 
stanowią czynnik ryzyka (jedna osoba w grupie miej-
skiej, a 3 w grupie wiejskiej). Grupa wiejska była bar-
dziej zgodna z opinią, iż powtarzające się zaparcia sprzy-
jają rozwojowi RJG (6 osób) niż ankietowani z obszaru 
miejskiego (3 osoby). Niewielu ankietowanych z obu 
grup zgadzało się z tym, iż palenie papierosów ma 
wpływ na rozwój tego rodzaju nowotworu (3 responden-
tów z obszaru wiejskiego i 2 osoby z miejskiego). 

 

 
 

Rycina 3. Wiedza badanych na temat objawów charaktery-
stycznych dla raka jelita grubego a miejsce zamieszkania. 
Figure 3. Respondents’ knowledge about the common colorec-
tal cancer symptoms and their place of residence. 
 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s concept) 
 

Rycina 3. ilustruje poziom wiedzy na temat objawów 
towarzyszących tej jednostce chorobowej. Odpowiedź 
„wszystkie objawy” wybrało 7 ankietowanych z grupy 
miejskiej i 3 respondentów z grupy wiejskiej. Najczęściej 
wybieraną odpowiedzią w obu grupach było krwawienie 
przy oddawaniu stolca (grupa miejska 10 osób, wiejska  
6 osób). Kolejnym często zaznaczanym przez ankietowa-
nych pochodzących z miasta objawem była zmiana rytmu 
wypróżnień (7 osób). Takiego samego wyboru dokonało 
tylko 2 respondentów z obszaru wiejskiego. Kolejnym, 
według częstotliwości wskazania, objawem była niedroż-
ność jelit (6 respondentów w grupie miejskiej i 4 w grupie 
wiejskiej). Ankietowani z grupy wiejskiej (2 osoby) rza-
dziej wybierali jako objaw raka jelita grubego anemię w 
stosunku do ankietowanych z grupy miejskiej (6 osób). 
Zaparcia lub biegunki oraz utrata masy ciała wskazane 
zostały przez 4 badanych z grupy wiejskiej oraz przez 5 
badanych z grupy miejskiej. Stolce ołówkowate oraz obec-
ność śluzu zostały uznane za objawy tej choroby przez obie 
grupy (po 3 osoby). Ból brzucha wskazało 5 respondentów 
w środowisku miejskim, natomiast w wiejskim tylko jedna 
osoba. Objawy, takie jak: wyczuwalny guz (po 2 osoby), 
wzdęcia brzucha (4 osoby, 1 osoba), brak łaknienia (2 oso-
by, 1 osoba) były częściej wybierane przez grupę miejską 
niż wiejską. Gorączka jako objaw charakterystyczny dla 
RJG wskazany został tylko przez grupę miejską (4 osoby). 

Zarówno w grupie wiejskiej, jak i miejskiej były oso-
by, które nie spotkały się z określeniem „stany przedra-
kowe”. O tym określeniu słyszało 14 badanych z grupy 
miejskiej i 11 respondentów z grupy wiejskiej. Zdecy-
dowanie większa (13 osób) grupa badanych ze środowi-
ska miejskiego niż wiejskiego (7 osób) udzieliła prawi-
dłowej odpowiedzi na temat chorób uznanych za stany 
przedrakowe. Obrazuje to rycina 4. 

 

 
 

Rycina 4. Wiedza badanych na temat chorób uznawanych za 
stany przedrakowe a miejsce zamieszkania. 
Figure 4. Respondents’ knowledge about the illnesses consid-
ered to be precancerous condition and their place of residence. 
 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s concept) 
 
W środowisku wiejskim 12 badanych uważało, że 

badania przesiewowe w kierunku RJG należy rozpocząć 
po 40. r.ż. Połowa badanych ze środowiska miejskiego 
właściwie określiła wiek 50 lat po którym należy rozpo-
cząć badania profilaktyczne. W środowisku wiejskim 
dokonało tego tylko 6 osób.  
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Z analizy danych wynika, iż niewielka ilość badanych 
w obu grupach (miejska – 3 osoby, wiejska – 1 osoba) wie 
jakie metody diagnostyczne są wykorzystywane do wy-
krywania RJG. Pozostali ankietowani zarówno w wiejskiej, 
jak i miejskiej grupie najczęściej jako badanie diagnostycz-
ne wskazali kolonoskopię (12, 10 osób). Badania laborato-
ryjne zarówno krwi, jak i kału były rzadziej wskazywane 
przez badanych z grupy miejskiej (4, 5 osób) niż z grupy 
wiejskiej (7, 8 osób). Tomografię komputerową wskazało 
po 5 badanych w obu grupach. Rezonans magnetyczny 
wybrany został przez 4 badanych z grupy miejskiej i 3 z 
grupy wiejskiej. USG jamy brzusznej zostało wskazane 
przez 5 badanych z grupy miejskiej i 7 respondentów z 
grupy wiejskiej. W obu grupach badanie per rectum było 
wskazane przez 5 respondentów (Rycina 5). 

 

 
 

Rycina 5. Wiedza badanych na temat badań diagnostycznych 
w kierunku raka jelita grubego a miejsce zamieszkania. 
Figure 5. Respondents’ knowledge about the colorectal cancer 
diagnosing methods and their place of residence. 

 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s concept) 
 
Poziom wiedzy na temat jelita grubego mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego oceniony został na pozio-
mie średnim, bowiem średnia wszystkich poprawnie udzie-
lonych odpowiedzi wynosiła 61%. W grupie miejskiej 
średnia liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi wynosiła 
66%.Oznacza to, iż poziom wiedzy ankietowanych miesz-
kających w mieście znajduje się na poziomie średnim. 
Natomiast w grupie mieszkańców wsi poziom wiedzy na 
temat jelita grubego oceniony został jako niski, ze względu 
na to, iż średnia wszystkich poprawnie udzielonych odpo-
wiedzi wynosiła 48%. Obrazuje to rycina 6. 

 

 
 

Rycina 6. Ogólny poziom wiedzy na temat raka jelita grubego 
a miejsce zamieszkania. 
Figure 6. General knowledge about the colorectal cancer versus 
place of residence. 

 

Źródło: opracowanie własne (Source: own’s concept) 

Dyskusja 
 
Z przeanalizowanego materiału badawczego wynika, 

że ogólny poziom wiedzy na temat raka jelita grubego w 
społeczeństwie lokalnym województwa świętokrzyskie-
go jest na poziomie średnim (61%), (ryc. 8). Wykazano 
różnicę w poziomie wiedzy między mieszkańcami wsi  
i miast. Różnica ta zauważalna była w każdym pytaniu. 
Świadomość częstości występowania RJG posiadała tylko 
połowa wszystkich badanych. Z czego 13 badanych z grupy 
miejskiej i 7 respondentów z grupy wiejskiej. Wszystkie 
czynniki ryzyka, jakie należało wymienić, aby odpowiedź 
była poprawna podało tylko 8 ankietowanych (11 osób  
z grupy miejskiej, 5 z grupy wiejskiej), co świadczy o ni-
skim poziomie wiedzy na temat czynników ryzyka. Bardzo 
mała liczba badanych (5 osób) potrafiła wskazać wszystkie 
objawy mogące sugerować rozwój RJG. W grupie miejskiej 
stanowili oni 7 osób, natomiast w grupie wiejskiej 3 osoby. 
Definicja stanów przedrakowych znana była dla 14 respon-
dentów z grupy miejskiej oraz 11 badanych z grupy wiej-
skiej, z czego 13 badanych z miasta potrafiło wskazać 
wszystkie patologie zaliczane do tych stanów, natomiast w 
grupie wiejskiej tylko 7. Oznacza to, że nieco ponad połowa 
wszystkich badanych (21 osób) posiadała wiedzę na temat 
stanów przedrakowych. Osoby biorące udział w badaniach 
nie interesowały się metodami diagnostycznymi wykorzy-
stywanymi w celu wykrycia RJG. Opinię tę potwierdza fakt, 
iż jedynie dwie osoby spośród wszystkich ankietowanych 
zaliczyły wszystkie wymienione metody diagnostyczne do 
użytecznych w diagnozowaniu tego nowotworu. Znacznie 
większą wiedzę mieli badani z obu grup na temat metod 
leczenia (18 osób w grupie miejskiej i 10 w wiejskiej potra-
fiło wskazać wszystkie metody wykorzystywane obecnie  
w leczeniu RJG).  

Wszyscy ankietowani znajdowali się w wieku powy-
żej 50 lat, a jedynie 16 badanych (10 z grupy miejskiej  
i 6 z grupy wiejskiej) wiedziało, iż badania przesiewowe, 
stanowiące jedno z wielu działań profilaktycznych, nale-
ży wykonywać po 50. r.ż. [5, 8]. Wszyscy ankietowani 
wiedzą, że zdiagnozowane polipy w jelicie grubym w 
przyszłości mogą stać się podłożem do rozwoju raka. 
Większość ma też świadomość, że czynniki genetyczne 
również wpływają na rozwój RJG. Świadomość, iż rak 
jelita grubego może rozwijać się bezobjawowo posiadało 
13 respondentów z grupy miejskiej oraz 9 badanych  
z grupy wiejskiej. Oznacza to, że 18 osób spośród 
wszystkich badanych oczekiwałoby jakichkolwiek obja-
wów, które ich zdaniem rozwijający się nowotwór powi-
nien dawać. Mniej niż połowa badanych (8 osób z grupy 
miejskiej i 10 z grupy wiejskiej) uważa, że RJG częściej 
atakuje mężczyzn niż kobiety. 

Ogólny poziom wiedzy na temat raka jelita grubego 
wynosił dla grupy miejskiej 66% a dla wiejskiej 48%. 
Pozwala to potwierdzić hipotezę mówiącą o tym, że 
miejsce zamieszkania ma wpływ na poziom wiedzy 
badanych. Na podstawie powyższych danych poziom 
wiedzy środowiska miejskiego został oceniony jako 
średni, natomiast środowiska wiejskiego jako niski. 
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Wyniki tych badań ukazały istotny problem, jakim jest 
niewystarczający poziom wiedzy na temat tej jednostki 
chorobowej, pomimo że problematyka ta jest poruszana w 
placówkach służby zdrowia. Należałoby przywiązywać 
większą wagę do edukacji społeczeństwa na temat raka 
jelita grubego i sprzyjających mu czynników ryzyka, 
zwłaszcza w obszarach wiejskich. Niezbędna jest także 
szeroko pojęta prewencja, obejmująca nie tylko badania 
przesiewowe, ale też zmiany codziennych nawyków ży-
wieniowych, stylu życia. Wzrost ogólnej świadomości 
społeczeństwa w zakresie niektórych chorób nowotworo-
wych niewątpliwie poprawi niekorzystne wskaźniki. 

 
 

Wnioski 
 
Na podstawie uzyskanych wyników, dotyczących wie-

dzy na temat raka jelita grubego na terenie województwa 
świętokrzyskiego można sformułować następujące wnioski: 

1. Poziom wiedzy na temat raka jelita grubego klasy-
fikuje się na poziomie średnim dla obszaru miejskiego 
oraz na poziomie niskim dla obszaru wiejskiego. 

2. Poziom wiedzy zależy od miejsca zamieszkania  
i wykształcenia. 

3. Należy przygotować programy edukacyjne i profi-
laktyczne ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
wiejskich. 
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SPOŻYWANIEM KOFEINY W CIĄŻY 
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Streszczenie  

Kofeina jest stosowana jako dodatek do wielu produktów 
spożywczych. Występuje między innymi w napojach typu 
„cola”, napojach energetyzujących, kawie, herbacie, czekola-
dzie. Z uwagi na fortyfikację żywności, trudne jest określenie 
całkowitego dziennego spożycia kofeiny. Kobiety w ciąży i płody 
są bardziej narażone na negatywne oddziaływanie kofeiny,  
z uwagi na wydłużony czas utrzymywania się dużego stężenia 
tej substancji w organizmie. Przyszłe matki nie powinny spo-
żywać więcej niż 300 mg kofeiny na dobę. W pracy podjęto 
próbę wyjaśnienia, czy kofeina może utrudniać zajście w ciążę, 
skrócić okres jej trwania oraz powodować powstanie wad 
rozwojowych płodu? Przeprowadzono analizę dostępnych w 
naukowym piśmiennictwie prac badawczych dotyczących 
wpływu stosowania kofeiny w okresie ciąży, określenia powią-
zań między przyjmowaniem kofeiny a trudnościami z zajściem 
w ciążę oraz jej zagrożeniami, a także wpływu dziennej dawki 
na zdrowie. Badania potwierdziły negatywny wpływ kofeiny 
na ciążę i zdrowie noworodka. Wykazano również embriotok-
syczność kofeiny w czasie ciąży, w dawce przekraczającej 300 
mg/dobę. Udowodniono także związek pomiędzy spożywa-
niem kofeiny a trudnościami z zajściem w ciążę.  
 
Słowa kluczowe: kofeina, ciąża, zdrowie. 

Abstract 

Caffeine is frequently used as a supplementtomany foodstuffs. 
We may often find it in many drinks such as "cola", energy 
drinks, coffee, tea, chocolate. It is very difficult to estimate the 
total day consumption of the caffeine, as it is hidden in many 
drinks and food. 
Pregnant women andfetuses aremoresubjected to the nega-
tiveeffectsof the caffeine, because of theextendedduration 
ofhigh concentrationsof this substancein their body.Future 
mothersshould not consume more than 300 mg of caffeinea 
day.It isclarified in the research whethercaffeine caninterfere-
with pregnancy, shorten its durationan dresult infetal defects. 
The analysis of available scientific literature on the effects of 
caffeine during pregnancy have been made to determine the 
relationship between caffeine intake and the difficulties of 
pregnancy, its risks and the impact on the health of the daily 
dose of caffeine.The studies have confirmedthe negativeeffects 
of caffeineon pregnancy andnewbornhealth. Embryotoxicity of 
caffeineduring pregnancy was provenat a dose ofmore 
than300mg a day. Also relationshipbetween the consumption 
ofcaffeine and the difficultiesofbecomingpregnant has been 
found. 
 
Key words: caffeine, pregnancy, health. 

 
 
Kofeina jest naturalnym alkaloidem purynowym 

znajdującym się w roślinach. Udowodniono, że więk-
szość alkaloidów wykazuje toksyczne właściwości. Ko-
feina należy do naturalnych metyloksantyn. Może być 
również otrzymywana syntetycznie. Zaliczana jest do 
środków stymulujących. 

Niektóre produkty, takie jak: kawa, herbata, ziarno 
kakaowe, herbatki z guaraną zawierają kofeinę pocho-
dzącą z naturalnych surowców. Kofeina występuje w 
liściach krzewu herbacianego, ostrokrzewu paragwaj-
skiego Mate, jak również w 60 innych gatunkach roślin 
[1]. Do napojów energetyzujących, napojów typu cola, 
niektórych preparatów wspomagających odchudzanie, 
środków przeciwbólowych oraz leków dodawana jest 
czysta kofeina [2]. 

W zależności od gatunku kawy oraz sposobów jej 
przetwarzania otrzymuje się wiele rodzajów kawy róż-
niących się zapachem, smakiem, zawartością kofeiny  
i innych dodatków począwszy od kawy surowej, palonej 
i rozpuszczalnej kończąc nawet na kawie dokofeizowa-
nej, czyli pozbawionej kofeiny maksymalnie do 0,08%.  

Tabela 1. Zawartość kofeiny w wybranych wyrobach cukierni-
czych 
Table 1. The caffeine content oftheselectedconfections 
 

Wyroby cukiernicze Ilość kofeiny  
[mg/100 ml] 

Czekolada gorzka  20 
Czekolada mleczna 6 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dworzański W., 
Opielak G., Burdan F., Niepożądane działania kofeiny, Pol. 
Merk. Lek.., 2009, XXVII, 161, 357, 357. 

 
Interesujący jest fakt, że  zawartość kofeiny w liściach 

herbaty jest wyższa niż w ziarnach kawy. Dopiero po zapa-
rzeniu napoju stężenie kofeiny w herbacie maleje. Ilość 
teiny zależy od gatunku kawy, jej marki, sposobu przy-
gotowania, czasu parzenia.  
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Tabela 2. Zawartość kofeiny w wybranych napojach 
Table 2. The caffeine content oftheselectedbeverage 
 

Rodzaj napoju Ilość kofeiny  
[mg/100 ml] 

Kawa mielona 85 
Kawa rozpuszczalna  50 
Kawa bezkofeinowa  4 
Herbata w torebkach  40 
Herbata liściasta  8 
Herbata czarna  40 
Herbata zielona 14 
Kakao  17 
Napój energetyzujący 30–55 
Napój izotoniczny  16 
Napój typu „cola”  10 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dworzański W., 
Opielak G., Burdan F., Niepożądane działania kofeiny, Pol. 
Merk. Lek.., 2009, XXVII, 161, 357, 357. 

 
 

Działanie kofeiny na organizm  
 
Kofeina wywołuje silne działanie na organizm człowie-

ka. Niewielkie jej dawki od 20–200 mg dziennie wpływają 
aktywizująco na człowieka i jego zachowanie zwiększając 
możliwości percepcyjne (koncentrację, wyobraźnię, pew-
ność siebie). Kofeina pobudza korę mózgową poprzez 
zwiększenie wydzielania serotoniny, dopaminy, adrenaliny 
oraz norepinefryny. Działa pobudzająco również na ośrod-
kowy układ nerwowy, rozszerza mózgowe i wieńcowe 
naczynia krwionośne co powoduje zmniejszenie uczucia 
zmęczenia [3]. Kofeina przyspiesza przemianę materii, ma 
działanie moczopędne, pobudza wydzielanie soku żołąd-
kowego [2]. Umiarkowane spożycie kofeiny poniżej 400 
mg ok. 4 filiżanek kawy nie wpływa znacząco na układ 
sercowo–naczyniowy. Kofeina może zmniejszać o 22% 
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 (przy spożyciu 6 filiżanek 
kawy dziennie), ochrania również komórki przed uszko-
dzeniem w wyniku promieniowania (działanie radioprotek-
cyjne) [1]. U osób starszych kofeina ułatwia zasypianie ze 
względu na poprawę pracy serca i krążenia mózgowego [4].  

 
 

Zastosowanie kofeiny w celach medycznych 
 
Kofeina używana jest także w celach medycznych, 

jako środek pomocniczy w zwalczaniu bólu (głowy i mi- 
grenowego, na skutek kurczenia krwionośnych naczyń 
mózgowych), np.: Apap Extra®, Panadol Extra®, Coffe-
pirine®, Etopiryna®, Koferina®, niedociśnieniu, np.: 
Glucardiamid®, Cardiol C®, Cardiamidum®, Colvital®, 
Kofex®, stanach wyczerpania fizycznego i umysłowego, 

np.:  Veider Power Starter®, ActivLabCaffeine Power®, 
MVP Caffeine 200®, silnym zatruciu alkoholem. 

 
Kofeina stosowana w dużych dawkach ma negatywny 

wpływ na ogólne samopoczucie i przyczynia się do wystę-
powania wielu dolegliwości, między innymi: osteoporozy, 
wzrostu napięcia i stanów lękowych, zwiększenia często-
tliwości zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych. Mo-
że powodować dolegliwości gastryczne szczególnie w 
powiązaniu z chorobą refleksową, odnotowano również 
wpływ na zaburzenia neurologiczne i psychiczne. 

Badania przeprowadzone w Skandynawii wskazały 
na powiązanie regularnego spożywania kofeiny i wzro-
stu stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL 
w surowicy krwi [22]. Są one czynnikami ryzyka choro-
by niedokrwiennej serca. 

 
 

Metabolizm kofeiny 
 
Kofeina w organizmie dorosłego człowieka jest 

wchłaniana z przewodu pokarmowego i trafia do krwi po 
ok. 20–30 minutach po spożyciu, w tym czasie osiąga 
maksymalne stężenie. Następnie jest metabolizowana 
przez wątrobę. Niecałe 2% jest wydalane w niezmienio-
nej postaci przez nerki wraz z moczem [2].  

W wyniku rozpadu kofeiny otrzymujemy trzy związ-
ki: paraksantynę (84%), teobrominę (12%) i teofilinę 
(4%). Paraksantyna nie występuje w roślinach, powstaje 
tylko z rozpadu kofeiny. Podobnie jak ona stymuluje 
ośrodkowy układ nerwowy. Teobromina znajduje się w 
kakao i czekoladzie. W wyniku rozpadu kofeiny jest 
metabolizowana w wątrobie. Teofilina natomiast wystę-
puje w liściach herbaty i kakao. Jest wykorzystywana w 
leczeniu zaburzeń układu oddechowego. Wszystkie te 
produkty rozpadu teiny odpowiadają za główne działania 
występujące po spożyciu kofeiny [5]. 
Średni czas półtrwania kofeiny w organizmie wynosi: 

• ok. 4 godzin u osoby dorosłej (wahając się od 2 
do 10 godzin) 

• do 18 godzin u kobiet w ciąży (szczególnie w II  
i III trymestrze) 

• ok. 150 godzin u płodu 
• ok. 100 godzin u noworodków.  
Szacuje się, że okres półtrwania u kobiet może być  

o 20–30% krótszy niż u mężczyzn. 
Metabolizm kofeiny zależy także od cech osobniczych. 

W organizmie może występować allel (CYP1A2*1F) powo- 
dujący spowolnienie metabolizmu lub allel (CYP1A2*1A) 
szybko metabolizujący tę substancję [6]. 

W przypadku kobiet ciężarnych wraz z rozwojem 
ciąży wzrasta niemal pięciokrotnie okres półtrwania 
kofeiny. Dodatkowo na wydalanie jej z organizmu ko-
biet ciężarnych mają wpływ: wiek, palenie papierosów, 
choroby oraz stosowanie przez dłuższy czas przed ciążą 
tabletek antykoncepcyjnych. 
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Przenikanie kofeiny przez łożysko rozpoczyna się bar-
dzo wcześnie, już od około 7–8 tygodnia ciąży. W tym 
okresie jej stężenie we krwi matki i płodu jest porówny-
walne [7]. 

Rozwijający się w łonie matki płód korzysta z płynu 
owodniowego i połyka go około 0,5 litra dziennie. Wraz 
z płynem do rozwijającego się organizmu przedostaje się 
nawet do kilku miligramów kofeiny, co jest szczególnie 
niebezpieczne. Organy nie są jeszcze w pełni wykształ-
cone. Wątroba nie może poradzić sobie z metabolizmem 
używki co dodatkowo utrudnia brak enzymów wspoma-
gających proces rozkładu.  

Wśród  kobiet ciężarnych, aż 75–95% codziennie 
spożywa kofeinę. W różnych krajach średnie spożycie 
dobowe jest bardzo zróżnicowane. Największe spożycie 
zanotowano w Szwecji – 215 mg, nieco mniejsze w 
Wielkiej Brytanii – 159 mg, natomiast w Norwegii i Pol- 
sce wielkość spożycia jest zbliżona i oscyluje w grani-
cach 90 mg [8]. 

Głównym celem pracy była ocena zagrożeń związa-
nych ze spożywaniem kofeiny w ciąży. Określono także 
dodatkowe cele pracy. Pierwszym z nich jest potwier-
dzenie lub wykluczenie embriotoksycznego działania 
kofeiny w czasie ciąży oraz określenie wysokości dzien-
nej dawki, od której ono występuje. Drugim istotnym 
celem jest sprawdzenie powiązania między przyjmowa-
niem kofeiny, a trudnościami z zajściem w ciążę oraz jej 
zagrożeniami. Do pozostałych celów można zaliczyć 
określenie wpływu na zdrowie człowieka małych dawek 
kofeiny oraz ocenę wpływu spożywania dużych dawek 
alkaloidu na ogólne samopoczucie i występowanie róż-
nych dolegliwości. 

Dla prawidłowego rozwoju płodu i niezaburzonego 
przebiegu ciąży ważne jest podejście do tematu zdrowia 
przyszłej matki. Każda ciężarna powinna prowadzić 
zdrowy tryb życia, racjonalnie się odżywiać tak, aby 
dostarczać rozwijającemu się dziecku dostateczną ilość 
składników energetycznych i odżywczych. Kobieta spo-
dziewająca się dziecka musi zachować też umiar i rozsą-
dek w stosowaniu używek, takich jak alkohol, nikotyna 
czy kofeina. Z uwagi na wiele niekorzystnych następstw 
jakie niesie za sobą picie alkoholu i palenie tytoniu nale-
ży w miarę możliwości całkowicie wyeliminować je  
z diety. Kofeinę z tych samych powodów powinno się 
ograniczyć do jak najmniejszych dawek. Pomimo iż 
badacze wypowiadają się w różny, niejednokrotnie od-
mienny sposób na temat szkodliwości spożywania teiny 
przed ciążą, w trakcie jej trwania i w czasie karmienia 
piersią, to jednak przyszłe mamy powinny zwrócić uwa-
gę na zagrożenia dla zdrowia i rozwoju ich dzieci.  

Teina zaliczana jest do związków koteratogennych, 
wchodzi w interakcje z różnymi lekami i używkami. Zna-
cząco zwiększa ryzyko występowania wad u potomstwa 
jeśli jest stosowana równocześnie z lekami przeciwpadacz-
kowymi, przeciwmigrenowymi, przeciwgrzybicznymi, le- 
kami układu sercowo-naczyniowego, niesteroidowymi 
lekami przeciwzapalnymi (np. paracetamol) oraz innymi. 
Stosowanie trimetyloksantyny z lekami o działaniu prze-

ciwdepresyjnym zawierającymi fluwoksaminę może 
nawet doprowadzić do zatrucia organizmu. Negatywne 
skutki niesie za sobą również łączenie kofeiny z alkoho-
lem czy narkotykami (kokainą). Szacuje się, że nawet 
40–90% kobiet ciężarnych zażywa przynajmniej jeden 
lek, niejednokrotnie nawet więcej, dlatego wskazane jest 
zupełne wyeliminowanie spożycia kawy przed poczę-
ciem dziecka oraz w czasie trwania ciąży w celu zmini-
malizowania możliwości interakcji kofeiny z używkami  
i lekami [9]. 

W tabelach przedstawiono wyniki badań prowadzo-
nych w różnych krajach na przestrzeni wielu lat (Tabele 
3 i 4).  

Z powodu ograniczonych możliwości przeprowadza-
nia badań naukowych wśród kobiet ciężarnych, więk-
szość wyników uzyskiwana jest na podstawie badań 
przeprowadzanych na zwierzętach, a także ankietowania 
przyszłych matek oraz obserwacji dzieci.  

Wyniki uzyskiwane w trakcie badań bywają niejed-
noznaczne, niektórzy potwierdzają pewne zależności, 
inni nie widzą związku, jednakże w części zagadnień 
ustalenia badań się pokrywają.  

Dotychczasowe badania potwierdziły negatywny 
wpływ kofeiny na ciążę i zdrowie noworodka. Kofeina 
łatwo się wchłania, posiada dużą zdolność do przenika-
nia przez barierę krew – mózg – łożysko, do płynu owo-
dniowego, mleka i nasienia.  

W 1961 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
wprowadziła pojęcie małej urodzeniowej masy ciała. 
Według definicji waga noworodka poniżej 2500 g uzna-
wana jest za niską. Dotyczy to zarówno dzieci urodzo-
nych przedwcześnie, jak i urodzonych o czasie, których 
masa urodzeniowa jest niewspółmiernie niska w stosun-
ku do czasu trwania ciąży. Przyczyną nieosiągnięcia 
przez noworodka granicznej wagi może być skrócony 
okres ciąży lub wewnątrzmaciczne zahamowanie wzro-
stu płodu. Ryzyko wystąpienia hipotrofii wewnątrzma-
cicznej wzrasta proporcjonalnie do zwiększonego spoży-
cia kawy. Przy spożyciu przekraczającym 200 mg kofe-
iny na dobę masa ciała noworodka może się obniżyć 
nawet o 60–70 g. W przypadku spożycia 300 mg kofeiny 
lub więcej spadek może osiągnąć poziom około 100 g [8, 
10, 11]. 

W pierwszych dobach życia wcześniaków, możemy 
zaobserwować występowanie hiperkofeinemi. W wyniku 
rozpadu kofeiny powstaje między innymi teofilina, która 
ulega ponownemu przekształceniu w kofeinę, co ma 
bezpośredni wpływ na powstawanie wspomnianej hiper-
kofeinemi.  

Noworodki karmione mlekiem matki bywają drażli-
we i mają problemy ze snem. Przy spożyciu przez matkę 
35–336 mg kofeiny do jej mleka przedostaje się około 
1,3–3,1 mg, czyli 100 mg kofeiny u mamy daje 0,01–
1,64 mg w mleku [6, 8, 12, 13]. 

Wielu naukowców wykazało embriotoksyczne dzia-
łanie kofeiny w czasie ciąży, przy dawce przekraczającej 
300 mg/dobę.  
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Tabela 3. Wyniki badań dotyczących stosowania kofeiny w okresie ciąży u zwierząt  
Table 3. Results of studies on the use of caffeine during animals pregnancy 
 

AUTOR BADANIA GRUPA BADANA DAWKA KOFEINY EFEKT KLINICZNY 

Kimmel i wsp. 
(1982) 

ciężarne samice szczurów Podaż w 11 dniu ciąży: 
I grupa 
37,5 mg/kg/dobę 
II grupa  
75 mg/kg/dobę 
III grupa  
112,5 mg/kg/dobę 
IV grupa 
150 mg/kg/dobę 

w grupie III i IV zaobserwowano 
redukcję masy urodzeniowej potom-
stwa oraz masy krążków międzykrę-
gowych w odcinku lędźwiowym w 
stosunku do pozostałych grup 

Nakamato, Grand 
Yazdani 
(1989) 
 

ciężarne samice szczurów Przez 2 ostanie trymestry ciąży: 
I grupa 
100 mg/kg/dobę 
II grupa 
200 mg/kg/dobę 

– redukcja masy żuchwy potomstwa,  
– spadek zawartości Ca, P, Mg i Zn  
w kośćcu potomstwa 
(w odniesieniu do I grupy) 

Gilbert i wsp. 
(1991) 

40 ciężarnych małp 
(Macaca fascicularis) 

I grupa 
0 mg/kg/dobę 
II grupa 
10-15mg/kg/dobę 
III grupa 
25-30mg/kg/dobę 

– istotny spadek masy ciała potomstwa, 
– spadek długości ciała potomstwa, 
– wzrost odsetek poronień 
(w odniesieniu do I grupy) 

 
Tabela 4. Wyniki badań dotyczących stosowania kofeiny w okresie ciąży u ludzi 
Table 4. Results of studies on the use of caffeine during human pregnancy 
 

AUTOR BADANIA GRUPA BADANA DAWKA KOFEINY EFEKT KLINICZNY 

Weathersbee 
i wsp. 
(1977) 

2635 ciężarnych kobiet 16 kobiet:  
> 600 mg/dobę 

– 8 przypadków poronienie, 
– 5 przypadków poród martwego płodu, 
– 2 przypadki poród przedwczesny 

Srisuphan 
i Bracked 
(1986)  
 

3135 ciężarnych kobiet I grupa 
do 150 mg/dobę 
II grupa 
ok. 300 mg/dobę 

wykazano 70% zależności pomiędzy 
spożywaniem kofeiny w II grupie bada-
nych, a przypadkami poronień między 8 
a 26 tygodniem ciąży u kobiet  

Martin i wsp. 
(1987) 
 

3891 ciężarnych kobiet I grupa 
brak znacznego spożycia 
II grupa  
151-300 mg/dobę 
III grupa 
> 300 mg/dobę 

niska waga urodzeniowa potomstwa w 
grupie III 
(w odniesieniu do I grupy) 

Salvador  
i Koos 
(1989) 
 

8 ciężarnych kobiet I grupa (n = 4) 
kawa bezkofeinowa 
II grupa (n = 4) 
kawa z kofeiną 
(ok. 450 mg/dobę) 
 

wzrost liczby oddechów u płodu w 
grupie II  
(w odniesieniu do I grupy) 

Fenster i wsp. 
(1991) 
 

1230 ciężarnych kobiet I grupa 
< 300mg/dobę 
II grupa 
> 300 mg/dobę 

w grupie II wystąpiły przedwczesne 
porody oraz poronienia  

Alm i wsp. 
(1999) 
 

1207 ciężarnych kobiet I grupa 
< 100 mg/dobę 
II grupa 
< 400 mg/dobę 
III grupa  
> 400 mg/dobę 

znaczny wzrost poronień w III grupie 
badanych  
(w odniesieniu do II grupy) 

VerenaSengpiel 
i wsp. 
(1999-2009) 

59.123 ciężarnych kobiet grupa 200-300 mg/dobę zwiększenie o 62% prawdopodobień-
stwa niższej wagi urodzeniowej dziec-
ka  
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Badania wykazały, że po spożyciu przez matkę 2 fi-
liżanek naturalnej kawy u płodu wzrasta liczba odde-
chów i dochodzi do zmniejszenia rytmu serca.  

Wszystkie zbadane w tej grupie kobiety urodziły 
dzieci w terminie. U dzieci nie odnotowano wad serca. 
Kolejne doniesienia potwierdzały negatywne działanie 
dużych dawek teiny krótko przed porodem. U noworod-
ków zaobserwowano nieregularną pracę serca, bradykar-
dię oraz pobudzenie nadkomorowe, które z czasem sa-
moistnie ustępowały [6]. 

Wykazano związek pomiędzy spożywaniem kofeiny, 
a trudnościami z zajściem w ciążę i występowaniem jej 
zagrożeń. 

Kofeina w znacznym stopniu wpływa również na 
płodność kobiety, a co za tym idzie, na problemy z zaj-
ściem w ciążę. Zaburza ona transport komórek jajowych, 
hamując ich przemieszczanie się. Może prowadzić do 
uszkodzenia komórki jajowej przez co obniża płodność 
kobiet [9]. 

Skutkami stosowania dużych ilości trimetyloksanty-
ny jest zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu i po- 
ronienia.  

Naukowcy z Kaiser PermanenteDivision of Rese-
archw Kanadzie przebadali 1.063 kobiety ciężarne i udo- 
wodnili, że spożywanie dużych ilości kofeiny w trakcie 
ciąży jest niebezpieczne. Z ogólnej liczby badanych 
16,18% (173) kobiet poroniło, z czego 25% w ogóle nie 
przyjmowało napojów kofeinowych, 60% spożywało do 
200 mg kofeiny dziennie, a 15% przyjmowało ponad 
200 mg/dobę. Aż 75% kobiet, które poroniły spożywało 
w trakcie ciąży kofeinę [14]. Już przy spożyciu ok. 150–
200 mg kofeiny na dobę znacznie wzrasta ryzyko poro-
nienia [14, 15]. U kobiet palących trudno jest określić 
wpływ spożywania kofeiny w ciąży na ryzyko poronie-
nia z uwagi na to, że palenie samo w sobie znacznie 
zwiększa to ryzyko [16]. 

Duże spożycie teiny, tj. około 600 mg dziennie stwa-
rza ryzyko przedwczesnego porodu. Autorzy badań 
zgodnie zauważyli, że spożywanie kawy w rozsądnej 
ilości nie przyczynia się do wywołania wcześniejszego 
porodu [17, 18, 19]. 

Trudne jest określenie całkowitego dziennego spoży-
cia kofeiny z uwagi na fortyfikację żywności. 

Dyrektywa Wspólnotowa 2002/67/E stanowi, że 
obecność kofeiny powinna być jasno określana przy 
etykietowaniu produktów, o ile jej zawartość w produk-
cie przekracza 150 mg/l. Zasada ta dotyczy zawierają-
cych kofeinę słodkich napojów i napojów energetyzują-
cych, ale nie obejmuje herbaty, kawy oraz produktów 
pokrewnych, bowiem uważa się, że konsumenci są 
świadomi odnośnie zawartości kofeiny w tych produk-
tach. Okazuje się jednak, że znaczna część społeczeń-
stwa wykazuje niską świadomość zawartości kofeiny w 
wielu produktach żywnościowych oraz skutków jej nad-
używania. 

Różne kraje kwalifikują niejednorodnie kofeinę jako 
substancję szkodliwą. Administracja ds. Żywności i 
Leków w USA traktuje kofeinę jako substancję, która 

może być stosowana w ciąży jedynie w przypadku ko-
nieczności. Natomiast Australijski Komitet Oceny Le-
ków uznaje kofeinę za substancję dozwoloną podczas 
ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść matki przewyż-
sza potencjalne zagrożenie dla dziecka. Obie te organi-
zacje nie uznały kofeiny za substancję obojętną i nie 
mającą wpływu na przebieg ciąży i rozwój pło-
du.Większość ekspertów uważa, że przyszłe matki nie 
powinny spożywać więcej niż 300 mg kofeiny dziennie. 
Najnowsze rekomendacje British Food StandardsAgency 
ograniczyły jej ilość do 200 mg na dobę [8, 20, 21].  
W Polsce niestety nie ma oficjalnych wytycznych dotyczą-
cych dopuszczalnej dawki kofeiny podczas ciąży. Jedynie w 
poradnikach dla kobiet ciężarnych zaleca się ograniczenie 
picia kawy i mocnej herbaty w trakcie ciąży[8].  

Kofeina występuje w wielu napojach i produktach 
spożywczych. Dodawana jest do coraz większej ilości 
produktów żywnościowych, np: cukierków, ciast, kre-
mów, lodów. Jej spożywanie coraz bardziej się rozpo-
wszechnia. Picie kawy czy napojów energetyzujących w 
obecnych czasach stało się wręcz modne. Na rozległość 
embriotoksycznego działania kofeiny ma wpływ jej 
dawka, częstość spożycia oraz stan kliniczny ciężarnej. 
Należy wiec szczególnie w okresie ciąży promować 
zdrowy tryb życia i racjonalne odżywianie. 
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Streszczenie 

Ziarniniak grzybiasty (MF) jest chłoniakiem skórnym wywo-
dzącym się z limfocytów T, który charakteryzuje się często 
łagodnym przebiegiem, jakkolwiek może podlegać złośliwej 
transformacji w kierunku rozrostu pomocniczych limfocytów T. 
Choroba dotyczy wszystkich ras, może wystąpić w każdym 
wieku, częściej spotyka się MF u mężczyzn. O rozpoznaniu 
decyduje często morfologia zmian skórnych, które początkowo 
mają charakter plam, a z czasem mogą przybierać formę nacie-
kową lub guzowatą. Badania diagnostyczne wykonane w po-
czątkowym stadium choroby, w tym badanie histopatologiczne, 
nie zawsze potwierdzają rozpoznanie MF. Przedstawiamy przy-
padek pacjentki z MF, u której napotkaliśmy na problemy dia-
gnostyczne, ale również i terapeutyczne. Szczególną uwagę 
zwraca interdyscyplinarność w odniesieniu do tej grupy chorych. 
Dobra współpraca lekarzy wielu specjalności może się przyczy-
nić do szybszej diagnostyki i lepszego leczenia tych chorych.  
 
Słowa kluczowe: ziarniniak grzybiasty, pierwotne skórne chło-
niaki T-komórkowe, mycosis fungoides.  

Abstract 

Mycosis fungoides (MF) is derived cutaneous T-cell lym-
phoma, which is often characterized by mild lesions, although 
it may be become a malignant transformation in the direction 
of growth of helper T-cell. The disease affects all races, it can 
occur at any age, more common in males. The diagnosis is 
often determined by the morphology of the lesions that are 
initially stains, over time it may take the form of infiltrative or 
nodular. Investigations carried out in the early stages of the 
disease, including histopathological examination, we do not 
always confirm the diagnosis of MF. We present a case of MF 
patients in whom we encountered diagnostic and therapeutic 
problems. Special attention is interdisciplinary in relation to 
this group of patients. Good cooperation between various 
specialists can contribute to faster diagnosis and better treat-
ment of these patients. 
 
 
Key words: granuloma fungoides, primary cutaneous T-cell 
lymphoma CTCL, mycosis fungoides. 

 
 

Wstęp 
 
Ziarniniak grzybiasty jest najczęstszą formą pierwot-

nych skórnych chłoniaków T-komórkowych, cechuje się 
rozrostem limfoproliferacyjnym limfocytów T. Przez 
lata trwały dyskusje na temat nomenklatury oraz etiolo-
gii schorzenia. Postać erytrodermiczna została opisana  
w 1892 roku, a w 1938 roku Sezary i Bouvrain opisali 
odmianę zespołu Sezarego [1]. Kolejne lata przyniosły 
burzliwy rozwój badań nad epidemiologią. Ukazało się 
wiele podziałów tej grupy chorób, a ostatnia klasyfikacja 
WHO/EORTC pochodzi z 2005 roku. Stopień zaawan-
sowania choroby określa się przy pomocy oceny TNMB 
wg ISCL/EORTC oraz według klasyfikacji klinicznej 
ISCL/EORTC pomocnej w praktyce lekarskiej [2, 3].  

 
 

Opis przypadku 
 
Przedstawiamy przypadek chorej w wieku powyżej 

60. roku życia, która zgłosiła się do Przyklinicznej Po-
radni Dermatologicznej na początku ubiegłego roku 
(01.2012 r.) z objawami zmian rumieniowych występu-

jących na osłoniętych częściach ciała, głównie na tuło-
wiu. W pobranym podczas pierwszej wizyty wycinku ze 
zmiany chorobowej wykazano zapalenie skóry. Pacjent-
ka otrzymała leki zewnętrzne glikokortykosteroidy oraz 
emolieny. Zgłosiła się w ustalonym terminie na badanie 
kontrolne, zmiany ładnie się cofały, były mniej rumie-
niowe i nie pojawiły się od ostatniej wizyty nowe ogni-
ska. Pacjentka zgłosiła się ponownie sześć miesięcy 
później z objawami nasilonych zmian na tułowiu i koń-
czynach o charterze rumieniowym zajmujących powyżej 
10% powierzchni ciała. W wykonanym badaniu histopa-
tologicznym stwierdzono ziarniniaka grzybiastego. Na 
podstawie dostępnej klasyfikacji określono stadium 
zaawansowania na IB i włączono u chorej fototerapię 
metodą UVB naświetlań. Pacjentka wykazywała dobrą 
tolerancję leczenia, zmiany po 20 naświetlaniach ładnie 
się zredukowały. Niestety, po kilku tygodniach nastąpiło 
ponowne pogorszenie. Zmiany naciekowe występowały 
na tułowiu, kończynach górnych i dolnych, ale również 
w obrębie małżowiny usznej pojawił się duży naciek 
(foto 1, 2). Włączono leczenie metodą PUVA – terapii 
(psoraleny + UVA terapia) jako metodę z wyboru w IB 
stadium MF.  
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Foto 1. Zmiany skórne w przebiegu MF (IB) o charakterze 
rumieniowo-naciekowym. 
Photo 1. Skin lesions infiltrative type in MF. 
 

Wykonano kolejne badanie histopatologiczne, które 
potwierdziło stadium naciekowe mycosis fungoides. 
Podczas prowadzonej fotochemoterapii nie obserwowa-
no teatralnej poprawy stanu klinicznego. Pacjentka za-
częła zgłaszać również problemy natury psychologicznej. 
Prezentowała objawy załamania z powodu braku po- 
prawy po stosowanym leczeniu. Podjęto decyzję o wy-
słaniu chorej do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 
Poznaniu do Poradni Radioterapii celem włączenia tera-
pii szybką wiązką elektronów (TSEB – Total Skin Elek-
tron Beam) jako leczenie z wyboru, kiedy fotochemiotera-
pia okazuje się mało skuteczna. Z uwagi na brak badania 
oceniającego szpik (biopsji szpiku) zdyskwalifikowano 
chorą z leczenia radioterapią i poproszono o uzupełnie-
nie diagnostyki. Pacjentka miała wykonane badanie 
ultrasonograficzne jamy brzusznej i węzłów chłonnych, 
które nie wykazały odchyleń od normy. Poza tym była 
hospitalizowana w Oddziale Hematologii Miejskiego 
Szpitala Wojewódzkiego celem wykonania biopsji w 
szpiku i trepanobiopsji. Wyniki tych badań nie wykazały 
odchyleń od normy, co pozwoliło na ewentualną kwali-
fikację do TSEB. Całość diagnostyki przy dużej pomocy 
i życzliwości wielu osób w różnych Klinikach i Oddzia-
łach w Poznaniu trwała kilkanaście tygodni, niestety 
opóźniając w ten sposób możliwość zastosowania TSEB 
u tej chorej.  

 
 
Foto 2. Naciek zapalny w obrębie małżowiny usznej lewej  
u chorej z MF. 
Photo 2. Infiltrative changes in ear area. 

 
Z punktu widzenia dermatologów przypuszczamy, że 

zastosowanie właśnie TSEB może dać bardzo dobre 
efekty terapeutycznie i przyczynić się do uzyskania 
remisji. Jeśli chora zostanie zdyskwalifikowania z lecze-
nia metodą radioterapii, to ewentualnie będziemy się 
starali zaproponować jej metodę terapeutyczną połącze-
nia PUVA terapii z Interferonem alfa, co może się wią-
zać z koniecznością dojazdów do Ośrodka Uniwersytec-
kiego w Bydgoszczy, gdzie jest możliwość podania INF-
alfa w przypadku chorych z MF.  

 
 

Dyskusja 
 
Pierwotne chłoniaki skórne stanowią grupę rozro-

stów limfoproliferacyjnych o przewlekłym przebiegu. 
Ziarniniak grzybiasty stanowi najczęściej występującą 
postać w tej grupie chorób, występuje częściej u męż-
czyzn, cechuje się występowaniem ognisk rumieniowych 
w fazie początkowej choroby. Następnie wraz z progre-
sją pojawiają się ogniska naciekowe i w fazie końcowej 
zmiany guzowate. Może wystąpić również erytrodemia, 
czyli uogólniony stan zapalny skóry w przebiegu ziarni-
niaka grzybiastego. Stan erytrodemii stanowi również 
kryterium diagnostyczne zespołu Sezarego przez niektó-
rych zaliczanego do najcięższej postaci MF, przez innych 
wyodrębnionego jako osobna jednostka chorobowa [4]. 
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W początkowym stadium choroby napotykamy często na 
trudności diagnostyczne z uwagi na bardzo mało charak-
terystyczny obraz kliniczny zmian skórnych. Mogą one 
przypominać zmiany w przebiegu atopowego zapalenia 
skóry czy wyprysku przewlekłego. Czasem nawet zdarza 
się, że w wyniku badania histopatologicznego ze zmiany 
chorobowej od chorego z podejrzeniem MF otrzymuje-
my wynik sugerujący rozpoznanie łuszczycy. Na tym 
etapie bardzo istotne jest przyjęcie postawy wyczekują-
cej. Staramy się raczej ograniczyć metody terapeutyczne 
do emolientów oraz zewnętrznych preparatów glikokor-
tykosteroidowych. W razie nasilenia objawów decydu-
jemy się na przeprowadzenie szerszej diagnostyki i za-
stosowanie innych metod terapeutycznych. Do metod 
diagnostycznych stosowanych przy podejrzeniu MF 
należy cytometria przepływowa wykonywana z krwi 
chorych na CTCL, badanie immunohistochemii, które 
określa dokładnie rozkład CD w skórze pacjenta z podej-
rzeniem CTCL. Na podstawie immunohistochemii jeste-
śmy w stanie dokładniej powiedzieć, czy występują 
cechy rozrostu nowotworowego sugerującego rozpozna-
nie CTCL [5]. Kolejne badania diagnostyczne nie są 
rutynowo stosowane u każdego chorego z podejrzeniem 
chłoniaka skórnego. Należy tutaj wymienić rearanżację 
receptora TCR świadczącą o ewentualnej monoklonal-
ności jakiej spodziewamy się uzyskać w przypadku 
podejrzenia MF [6]. Postawienie diagnozy jest niezmier-
nie ważne, ponieważ pacjenci z CTCL trafiają często 
również do lekarzy innej specjalności, w tym do hemato-
logów, onkologów czy chirurgów. Wybór leczenia od-
grywa bardzo ważną rolę również natury psychologicz-
nej. Włączenie początkowo, zgodnie z konsensusem 
Sekcji Chłoniaków Skórnych przy PLRG, zewnętrznych 
glikokortykosteroidów, a następnie fototerapii w tym 
głównie PUVA terapii, daje u większości chorych sta-
dium remisji. Błędem w sztuce jest zastosowanie na tym 
etapie choroby chemioterapii, która jak doskonale wie-
my poprawi stan kliniczny, ale zdecydowanie skróci 
okres życia i nie przyczyni się do wydłużenia okresu 
bezobjawowego. Wręcz przeciwnie u tych pacjentów 
wznowa procesu chorobowego pojawia się dużo wcze-
śniej niż u chorych nieleczonych chemioterapią. Natura 
psychologiczna i komfort życia tych chorych to bardzo 
ważny temat. Pacjenci ci należą do chorych onkologicz-
nych, na skórze prezentują objawy, które przez innych są 
oglądane i komentowane. Do tego należy pamiętać, że 
włączenie fototerapii wymaga od chorego żelaznej dys-
cypliny. Pacjent jest zmuszony zjawiać się trzy razy  
w tygodniu na naświetlania, często decydując się na 
pokonywanie dużych odległości. Fototerapia zaplano-
wana jest na minimum 30 naświetlań, często z uwagi na 
brak remisji klinicznej, histopatologicznej oraz w bada-

niu ultrasonografii wysokiej rozdzielczości zmuszeni 
jesteśmy wydłużyć czas terapii. W przypadku braku 
efektu po fototerapii decydujemy się, jak to przedsta-
wione zostało w niniejszym opisie przypadku, na włą-
czenie TSEB. Jest to metoda bardzo dobra, stosowana  
z dużym powodzeniem terapeutycznym [7]. Jeśli nie 
mamy możliwości włączenia TSEB lub miejscowej 
radioterapii, to decydujemy się na leczenie Metothrexa-
tem lub Interferonem alfa. Jeśli i te metody okazują się 
mało skuteczne, to pozostaje nam leczenie z użyciem 
polichemioterapii, wtedy przekazujemy pacjenta pod 
opiekę hematologów. Niestety, inne metody terapeu-
tyczne takie jak zastosowanie bexarotenu, denuileukin 
diftitox, vorinostatu jest w Polskich warunkach prawie 
niemożliwe [8]. Przedstawiony przypadek pokazuje jak 
złożony problem terapeutyczny i diagnostyczny stanowi 
ta grupa chorych i jak dokładnie należy się pochylić nad 
każdym chorym i wykazać chęć współpracy wśród leka-
rzy różnych specjalności celem przeprowadzenia wni-
kliwej analizy pacjentów z grupie CTCL. 
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Streszczenie 

Doświadczenie choroby, a szczególnie somatycznej choroby 
przewlekłej, często wiązać się może z ogromnym poczuciem 
dyskomfortu, a w konsekwencji z przekonaniem chorego, że 
jakość jego życia uległa znacznemu obniżeniu. Poczucie jako-
ści życia jest kategorią subiektywną, uzależnioną od szeregu 
czynników, takich jak np. cechy osobowości czy system warto-
ści podmiotu. Człowiek zazwyczaj dokonuje oceny wartości 
swego życia poprzez porównanie stanu, w jakim aktualnie się 
znajduje, ze stanem wcześniejszym oraz określenie możliwości 
dalszego funkcjonowania jego organizmu. Ocena stanu zdro-
wia może być wynikiem silnych emocji, które powodują zawę-
żenie sposobu postrzegania sytuacji oraz wpływać na pragnie-
nia czy postępowanie jednostki, która – w skrajnych sytuacjach 
– może przyjąć, że życie o określonej jakości (zwłaszcza gdy 
nie ma rokowań na istotną poprawę), nie ma już dla niej warto-
ści. W takich okolicznościach człowiek może odmówić konty-
nuowania terapii lub nawet przejawiać myśli autodestrukcyjne, 
co jest sytuacją bardzo trudną dla najbliższego otoczenia, które 
jakość życia chorego często postrzega krańcowo odmiennie,  
i które staje przed problemem, jak powinno reagować na pre-
zentowaną przez chorego postawę wobec problemów, z który-
mi przyszło mu się mierzyć.  
 
Słowa kluczowe: choroba, jakość życia, zdrowie, cierpienie. 

Abstract 

The experience of a disease, a chronic disease in particular, can 
frequently involve an enormous sense of discomfort and, as a 
consequence, adopting an attitude that one’s quality of life has 
significantly decreased. The sense of the quality of life is a 
subjective category, conditioned by many factors such as e.g. 
personality traits or the subject's hierarchy of values. People 
usually assess the value of their lives by comparing the state in 
which they currently find themselves to the earlier state and by 
determining the possibilities of further functioning of their 
bodies. The assessment of one’s health status can be a result of 
strong emotions influencing the the way the situation is per-
ceived and the desires or behaviour of the individual, who – in 
extreme situations – can assume that life of a certain quality 
(especially when there are no prospects of a significant im-
provement) no longer holds any value for them. In such cir-
cumstances the person may refuse to continue the therapy or 
even suffer from self-destructive thoughts, creating a very 
difficult situation for the people around, who sometimes per-
ceive the sick person’s quality of life in a radically different 
way and face the question of how they should react to the 
attitude shown by the sick towards the problems he or she has 
to tackle. 
 
Key words: disease, quality of life, health, suffering. 

 
 
 
Rozważania na temat zdrowia i choroby podejmowano 

już w okresie starożytności, kiedy to choćby filozofowie 
przedsokratejscy, postrzegający człowieka jako element 
harmonijnego układu przyrody, zdrowie określali jako 
równowagę pomiędzy poszczególnymi częściami bytu 
ludzkiego oraz konsekwencję zgodnego współistnienia 
człowieka z naturą. Podobnie Hipokrates (ok. 460–377 
p.n.e.), uznawany za ojca medycyny, chorobę utożsamił  
z zaburzeniami harmonii dwojakiego rodzaju – z jednej 
strony miało to być naruszenie równowagi zewnętrznej 
(pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, w którym on 
funkcjonuje), z drugiej – harmonii wewnętrznej (między 
płynami ustrojowymi) [1]. W koncepcji Hipokratesa dają 
się dostrzec nawiązania do wcześniejszej tradycji medycy-
ny chińskiej, zgodnie z którą ciało ludzkie stanowi układ 

heteronomicznych elementów, wykazujących dążność do 
zachowywania równowagi dynamicznej [2].  

W okresie średniowiecza utrzymano starożytną kon-
cepcję choroby jako zakłócenia homeostazy soków ciała, 
ale zaczęto także podkreślać jej aspekt religijny – choroba 
miała stanowić karę za grzechy, których jednostka się dopu-
ściła lub też być próbą, jakiej Bóg ją poddaje.  

Przedstawiciel filozofii nowożytnej, Kartezjusz (1596–
1650), człowieka pojmował jako organiczną maszynę 
obejmującą szereg powiązanych ze sobą części, a uszko-
dzenie/dysfunkcję którejś z nich określał mianem choro-
by. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854), 
podejmując się rozważań nad problemem zdrowia i cho- 
roby, skłaniał się w stronę koncepcji znanej już w staro-
żytności twierdząc, iż zakłócenie proporcji zasad życio-
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wych równoznaczne jest z chorobą, zaś zdrowie to ich 
równowaga. Jeremy Bentham (1748–1832) we Wprowa-
dzeniu do zasad moralności i prawodawstwa pisał, iż 
zdrowie to brak choroby, a więc brak wszystkich rodza-
jów cierpienia, jakie towarzyszą chorobie. Człowiek jest 
zdrowy, gdy nie odczuwa żadnych doznań chorobowych, 
których podłoże tkwi w ciele [3]. 

W ujęciu Christophera Boorse’a definiowanie choro-
by jako braku zdrowia, a jego z kolei jako braku choroby 
jest rozwiązaniem niezadowalającym, stąd też twierdzi 
on, iż „najważniejszym zadaniem filozofii medycyny 
jest [...] przerwanie tego błędnego koła na drodze analizy 
albo pojęcia zdrowia, albo też pojęcia choroby” [4]. 
Chorobą określa stan, gdy organizm nie funkcjonuje  
z właściwą dla gatunku ludzkiego sprawnością, a zatem 
choroba, według niego, stanowi odchylenie od normy 
gatunkowej, którą można określić jako „typową hierar-
chię wzajemnie powiązanych systemów, podtrzymują-
cych życie organizmu danego rodzaju” [5]. Boorse nie 
precyzuje jednak, jak znaczne musi być owo odchylenie, 
ażeby dany stan uznać za nienormalny, a zatem choro-
bowy. 

Współcześnie dość często wskazuje się też na trzy 
główne modele choroby – mechanistyczny (biomedycz-
ny), holistyczny (aksjomedyczny) oraz socjoekologicz-
ny. Pierwszy z nich jest następstwem akceptacji duali-
zmu kartezjańskiego, czyli koncepcji mówiącej o roz-
dzieleniu ciała i duszy/psychiki. W modelu tym, ludz-
kiemu umysłowi i życiu duchowemu nie przydaje się 
większego znaczenia, ponieważ nie są one postrzegane 
jako konieczny warunek prawidłowego funkcjonowania 
biomechanizmu [6]. Model ten wiąże się z redukcjoni-
zmem biologicznym – przyjmuje się w nim, iż człowiek 
jest zdrowy, kiedy może właściwie funkcjonować jako 
biologiczny mechanizm, natomiast człowieka chorego 
postrzega się jako maszynę, której pewna część uległa 
uszkodzeniu. Naprawy można dokonać za pomocą usu-
nięcia lub wymiany wadliwych części lub też zniszcze-
nia ciał obcych będących przyczyną występującego 
problemu. Zgodnie z koncepcją mechanistyczną zdrowie 
traktuje się jako „brak zakłóceń w przebiegu funkcji 
biologicznych organizmu. [...] jest [ono] w tym modelu 
tłem dla choroby, która jest tutaj głównym przedmiotem 
zainteresowań. Choroba i zdrowie wykluczają się na-
wzajem. Ponadto, charakterystyczne dla tego podejścia 
jest [...] podkreślanie roli lekarza, jako jedynej aktywnej 
osoby w sytuacji choroby” [7]. Lekarz dąży do ustalenia 
przyczyn zaistniałych zakłóceń w funkcjonowaniu orga-
nizmu oraz poszukuje środków zaradczych. W centrum 
jego zainteresowania znajduje się niewłaściwie funkcjo-
nujący mechanizm biologiczny, natomiast pacjent – jako 
człowiek i osoba – umyka jego uwadze [8]; od chorego 
wymaga się jedynie podporządkowania zaleceniom 
lekarza. 

Inaczej definiuje zdrowie model holistyczny, który 
wywodzi się z okresu starożytności. Według niego 
„człowiek jest czymś więcej niż jedynie organizmem 
biologicznym [...a] medycyna jest czymś więcej niż 

jedynie gałęzią nauk przyrodniczych” [9]. Innymi słowy, 
człowiek nie jest tylko sumą swoich narządów, lecz 
układem psychofizycznym funkcjonującym także na 
poziomie społecznym, w świecie wartości, a zatem w 
modelu tym „zdrowie nie sprowadza się jedynie do 
sprawności systemu biologicznego, lecz stanowi stan 
dynamicznej równowagi wielu systemów obejmujących 
biologiczne, psychiczne i społeczne poziomy funkcjo-
nowania jednostki” [10]. Model holistyczny zwraca 
uwagę na pojęcie dobrego i złego samopoczucia, które 
może być uzależnione nie tylko od dysfunkcji somatycz-
nej, ale uwarunkowane przez czynniki psychologiczne  
i społeczne, np. dolegliwość fizyczną może równoważyć 
dobry stan psychiczny chorego i życzliwość otoczenia, 
zaś problemy emocjonalne lub osamotnienie mogą po-
wodować, iż człowiek będzie czuł się chory, pomimo 
braku dolegliwości natury fizycznej [11]. Diagnoza nie 
sprowadza się do określenia fizjologicznych przyczyn 
choroby, lecz uwzględnia element psychospołeczny, 
można zatem przyjąć, iż w modelu aksjomedycznym 
pacjent nie jest jedynie doświadczającym cierpień cia-
łem, lecz podmiotem posiadającym poczucie sensu ist-
nienia i własny świat wartości, zdolnym do bycia auto-
nomicznym partnerem w procesie terapeutycznym [12]. 
Postrzeganie zdrowia przez pryzmat koncepcji holi-
stycznej zgodne jest z definicją zdrowia przedstawioną 
w 1948 roku przez WHO, według której zdrowie to nie 
tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan 
pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobro-
stanu (dobrego samopoczucia). Definicja ta wskazuje, iż 
nie należy koncentrować się jedynie na próbach zwal-
czania chorób, lecz również na wzmacnianiu zdrowia. 

Podobne znaczenie ma model socjoekologiczny, któ-
ry pojawił się w ramach nurtu promocji zdrowia, a zgod-
nie z którym „ludzie muszą być tak przygotowani do 
każdej fazy życia [...], by dokonywane przez nich wybo-
ry były [...] korzystnymi dla zdrowia” [13]. Wspieranie 
zdrowia powinno następować poprzez eliminowanie 
zachowań szkodliwych (np. unikanie stresu) oraz utrwa-
lanie korzystnych. Podstawowym założeniem tego mo-
delu jest uznanie istnienia wielu powiązań pomiędzy 
człowiekiem a jego środowiskiem. Istota ludzka ujmo-
wana jest zatem jako system funkcjonujący biologicznie, 
umysłowo i duchowo, jako członek rodziny, społeczeń-
stwa i kultury [14]. Zdrowie postrzegane jest jako proces 
dynamicznej równowagi między systemami (np. między 
potrzebami jednostki i wymaganiami otoczenia), jako 
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.  

Modelowi socjoekologicznemu bliski jest model sa-
lutogenetyczny, który jest „modelem edukacji zoriento-
wanej na zdrowie, akcentuje bowiem zdrowie pozytyw-
ne. Jest bliski ze względu na podkreślenie indywidualnej 
odpowiedzialności za zdrowie” [15]. Salutogeneza (łac. 
salus-zdrowie, geneza-powstanie), której prekursorem 
był Aaron Antonovsky (1923–1994) rozważa, co przy-
czynia się do utrzymania i poprawy stanu zdrowia, po-
szukuje czynników determinujących zdrowie rozumiane 
nie tylko jako nieobecność chorób, lecz również jako 
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dobre samopoczucie i umiejętność radzenia sobie z trud-
nościami; przyjmuje, iż choć człowiek nie może wpły-
wać na niektóre zdarzenia, to może zmienić swoje do 
nich podejście, w czym pomocne być może wsparcie  
z zewnętrz, zwłaszcza rodziny czy przyjaciół. 

Dla samopoczucia jednostki na pewno nie bez znacze-
nia pozostaje doświadczanie dolegliwości, szczególnie tych 
o charakterze przewlekłym. Zgodnie z ujęciem Komisji 
Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia 
choroba przewlekła to wszelkie zaburzenie lub odchylenie 
od normy, które posiada jedną lub więcej z następujących 
cech charakterystycznych: jest trwałe, pozostawia po sobie 
inwalidztwo, spowodowane jest przez nieodwracalne zmia-
ny patologiczne, wymaga specjalnego postępowania rehabi-
litacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać 
będzie długiego nadzoru, obserwacji lub opieki. Zgodnie  
z rozporządzeniem z 2009 roku (Dz. U. z 2009 r., nr 212, 
poz. 1647) za choroby przewlekłe w Polsce uznaje się 
astmę, choroby serca, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, no-
wotwory, stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera, cho-
robę i zespół Parkinsona, fenyloketonurię, mukowiscydozę, 
niedoczynność tarczycy, padaczkę i wiele innych. 

Doświadczanie choroby częstokroć jest zdarzeniem 
dokonującym nagłych i poważnych zmian w dotychcza-
sowym sposobie funkcjonowania człowieka; wywiera 
istotny wpływ na wszystkie niemalże sfery jego życia – 
życie prywatne i zawodowe; wpływa na możliwość 
wszelkiego działania, ogranicza aktywność jednostki; 
modyfikuje, czasem wręcz uniemożliwia pełnienie ról 
dotychczas przez człowieka pełnionych; stawia go wo-
bec konieczności borykania się nie tylko z niedogodno-
ściami fizycznymi, lecz częstokroć uzależnieniem od 
innych; utrudnia lub nawet uniemożliwia realizowanie 
zamierzonych celów i zadań; „wiąże się z obniżeniem 
pozycji społecznej, z koniecznością przerwania pracy, 
utratą zdolności do zarobkowania chorego i pogorsze-
niem materialnych warunków życia, nie tylko osoby 
chorej, ale i jej rodziny” [16]. Dla osoby chorej, choroba 
i cierpienie stanowi doświadczenie egzystencjalne, które 
przyczynia się do przekształcenia hierarchii wartości, 
innego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, zmiany 
planów życiowych, a często też do osamotnia, alienacji  
i wyizolowania.  

Reakcje osób, które dowiadują się o chorobie prze-
wlekłej, a z czasem zaczynają doświadczać jej skutków, 
mogą być bardzo zróżnicowane, co uzależnione jest w 
głównej mierze od indywidualnych predyspozycji jed-
nostki, jej uposażenia emocjonalnego, jak również od 
rozpoznania, „od tego, czy choroba ma złe rokowanie  
i stawia chorego w sytuacji bezradności (np. nowotwory 
złośliwe), czy też choroba poddaje się kontroli i chory 
może mieć poczucie panowania nad nią (np. astma, cu-
krzyca)” [17]. W wielu przypadkach, zwłaszcza chorób 
przewlekłych, człowiek często próbuje samodzielnie 
konstruować wizję własnej choroby, na którą składają 
się subiektywne przypuszczenia i przekonania co do 
obecnego stanu, przyczyny choroby, możliwego prze-
biegu i czasu jej trwania, potencjalnych następstw oraz 

szans na wyleczenie – przy czym przekonania te często 
warunkowane są przez intensywność niedogodności (np. 
dyskomfort fizyczny, ograniczenie aktywności), które 
już wystąpiły w związku z chorobą oraz subiektywną 
ocenę informacji na jej temat, pozyskanych od innych 
osób (pacjentów, personelu medycznego, rodziny). Jeśli 
całościowa ocena wypada pejoratywnie, wówczas chory 
może odczuwać zagrożenie, mieć silne poczucie krzyw-
dy, czemu często towarzyszy smutek, żal, lęk, a nawet 
złość i agresja okazywana najczęściej bliskim. Pacjent na 
nich może wyładowywać swoje frustracje, a nawet ob-
ciążać winną za swoją chorobę lub okazywać niechęć  
i złośliwość, ponieważ jest przekonany, że oni jako zdro-
wi nigdy nie będą w stanie zrozumieć jego położenia. 

Choroba przewlekła stanowi zatem wyzwanie nie 
tylko dla samego chorego, lecz również jego otoczenia – 
rodziny, przyjaciół, którzy tak jak on, mogą odczuwać 
strach, smutek, bezsilność wobec doznawanych przez 
niego dolegliwości, ale dodatkowo także zmęczenie 
często nieracjonalnym lub agresywnym zachowaniem 
chorego oraz nieustannym staraniem o zapewnienie mu 
kontynuowania terapii, prowadzenia rehabilitacji czy 
opieki, w czasie gdy sami nie są w stanie jej sprawować. 
Choroba przewlekła wprowadza w funkcjonowanie 
najbliższego otoczenia chorego wiele zmian, stanowi 
wielkie wyzwanie i jednocześnie często także obciążenie 
– przebieg choroby, jej objawy mogą być poważną nie-
dogodnością zarówno dla osoby nią dotkniętej, jak rów-
nież jej bliskich, których życie wypełnia poczucie troski 
i zaniepokojenia, i które częstokroć ulega poważnej 
reorganizacji. Sposób postrzegania choroby przez oto-
czenie chorego, jak zauważa w odniesieniu do epilepsji 
K. Owczarek [18], może być bardzo zróżnicowany. 
Rodzina może potraktować chorobę jako zadanie, z któ-
rym trzeba się skutecznie uporać, dzięki m.in. przepro-
wadzeniu zmian w dotychczasowym sposobie funkcjo-
nowania, pogłębianiu wiedzy na temat choroby i czynnej 
współpracy z lekarzami. Choroba może być też percy-
powana jako wstydliwa słabość, którą należy ukrywać 
przed światem zewnętrznym dzięki unikaniu kontaktów 
z innymi. Zdarza się również, iż dolegliwość traktowana 
jest jako strata; postrzega się ją jako nieuleczalną, a cho- 
rego jak kogoś, komu nie można już pomóc, co przeja-
wia się w bierności otoczenia. Zupełnie inaczej przed-
stawia się sytuacja, kiedy choroba traktowana jest jako 
wróg – bliscy chorego starają się, często w sposób bar-
dzo agresywny, walczyć z chorobą. Niekiedy choroba 
staje się strategią działania, które polega na nieustan-
nym domaganiu się pomocy ze strony innych, np. opieki 
społecznej. Dla niektórych rodzin fakt zaistnienia choro-
by przewlekłej stanowi swoiste ułatwienie, ponieważ nią 
mogą usprawiedliwiać swoje niepowodzenia. Choroba 
może być również interpretowana jako kara za wszelkie 
rodzinne przewinienia, wobec której przyjmuje się po-
stawę pasywną, lub jako nowe doświadczenie, z którym 
powinno się zaznajomić. 

Sposób percepcji choroby przez najbliższe otoczenie 
nie pozostaje bez wpływu na samego chorego, który 
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dostrzegając postawę bliskich może odbierać swój stan 
jako mniej lub bardziej dla nich uciążliwy, a siebie na-
wet jako przeszkodę w normalnym funkcjonowaniu 
rodziny, co pogłębia jego dyskomfort związany z do-
świadczaniem choroby.  

Choroba odsłania społeczny wymiar egzystencji 
człowieka, który doznając jej, często okazuje się bezrad-
ny i zagubiony, licząc w trudnych chwilach na wsparcie 
ze strony innych. Doświadczana dysfunkcja wiąże cho-
rego ścisłymi relacjami nie tylko z najbliższymi, lecz 
również z personelem medycznym, głównie lekarzami – 
chory musi pozostawać w stałym z nimi kontakcie, sto-
sować się do ich zaleceń. W zależności od tego, który 
model terapeutyczny (mechanistyczny czy holistyczny) 
preferuje lekarz, może to implikować różne konsekwen-
cje dla postrzegania swojej sytuacji przez chorego. 
Uznanie przez lekarza-mechanicystę za nieistotne takich 
elementów jak dialog z pacjentem, wsłuchanie się w 
jego obawy i nadzieje, dyskutowanie z chorym lub jego 
rodziną perspektyw terapeutycznych – może spowodo-
wać u pacjenta poczucie odizolowania, marginalizacji,  
a nawet reifikacji; „pośpiech i instrumentalne traktowa-
nie jego potrzeb będzie mu sugerować, że jest raczej 
tylko kolejnym przypadkiem statystycznego numeru 
choroby, niż jedynym i niepowtarzalnym w swoich do-
znaniach, niepokojach i odczuciach człowiekiem. Sam 
proces leczenia, niezależnie od  objawów choroby sta-
nowi też często źródło traumatycznych przeżyć” [19]. 
Przeprowadzanie terapii chorób przewlekłych w świetle 
modelu holistycznego otwiera możliwość dialogu po-
między chorym a lekarzem, daje pacjentowi poczucie 
bycia podmiotem, a nie tylko przedmiotem działań me-
dycznych, ale wymaga od lekarza wypracowania więk-
szej empatii, cierpliwości i wrażliwości na człowieka  
i jego cierpienie czy poświęcenia większej ilości czasu 
na rozmowę z pacjentem i jego bliskimi.  

Zaistnienie choroby przewlekłej najczęściej wiąże 
się ze zmianą jakości życia, która może być odmiennie 
postrzegana przez samego chorego, jak i przez osoby 
trzecie. Pojęcie jakości życia jest interpretowane różnie, 
jednakże odnosząc się do niego w kontekście doświad-
czania somatycznej choroby przewlekłej należałoby 
skupić się przede wszystkim na kategorii jakości życia 
uwarunkowanej stanem zdrowia (Health Related Quality 
of Life – HRQL). Sformułowania definicji HRQL podjął 
się w 1990 roku H. Schipper, który określił ją jako 
„funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany 
(przeżywany) przez pacjenta” [20]. Ocena HRQL sta-
nowi więc próbę ustalenia, w jaki sposób parametry 
zdrowotne i proces terapeutyczny wpływają na obszary 
życia, uznane za istotne przez osoby cierpiące na okre-
śloną chorobę. Przyjmuje się, iż przy ocenie jakości 
życia powinno się brać pod uwagę przede wszystkim 
stan somatyczny, psychiczny, sprawność fizyczną oraz 
sytuację społeczną [21]; obok nich należałoby jednak 
uwzględnić także takie obszary funkcjonowania osób 
chorych jak „seksualność, uczestnictwo w kulturze i du- 
chowość” [22]. W potocznym ujęciu jakość życia zwią-

zana ze zdrowiem rozumiana jest zaś jako potencjał 
własnej kondycji życiowej, a jej oceny dokonuje się 
poprzez porównanie stanu, w jakim chory aktualnie się 
znajduje ze stanem wcześniejszym oraz określenie moż-
liwości jego funkcjonowania. Niewątpliwe zaistnienie 
choroby przewlekłej niekorzystnie wpływa na wiele 
aspektów kondycji chorego, przez co swoją sytuację 
może on doświadczać jako mniej pożądaną, aniżeli przed 
wystąpieniem dolegliwości. Oczywiście intensywność  
z jaką odczuwa się niedogodności wynikające z faktu 
doznawania somatycznej choroby przewlekłej są – jak 
było już wskazywane – kwestią subiektywną. Osoby 
obiektywnie znajdujące się w identycznym położeniu 
mogą oceniać je w zupełnie odmienny sposób. Trudno 
jednak spodziewać się, aby jakakolwiek jednostka, której 
sprawność i plany życiowe ograniczyła choroba, dodat-
kowo uzależniając ją w mniejszym czy większym stop-
niu od innych ludzi, swoją nową sytuację oceniała jako 
komfortową. W szczególnie trudnym położeniu znajdują 
się osoby, które dotknęła choroba przewlekła, często 
szybko prowadząca do śmierci, np. nowotworowa, a któ- 
re świadome są swojej sytuacji. Z jednej strony, odczu-
wane cierpienie i strach przed śmiercią mogą czynić jej 
nadejście czymś pożądanym (oby to wreszcie się skoń-
czyło, skoro i tak niedługo ma się zakończyć; po co mam 
dłużej cierpieć?), z drugiej strony – wciąż aktualne mogą 
pozostawać pragnienia zrealizowania przynajmniej czę-
ści, najprostszych pragnień – nadzieja miesza się tu ze 
zwątpieniem. Człowiek chory chciałby nadać dodatkową 
wartość ostatnim dniom swego życia urzeczywistniając 
wcześniej wyznaczone przez siebie cele, ale jednocze-
śnie może go paraliżować strach, iż nie podoła, nie zdą-
ży, co z kolei może zrodzić lub spotęgować poczucie 
bezwartościowości tak siebie, jak i swego dalszego ist-
nienia. Ta złożona, trudna sytuacja chorego najczęściej 
nie pozostaje bez wpływu na najbliższych, którzy do-
skonale wyczuwają jego emocje (a niekiedy są nimi 
bezpośrednio obarczani) i częstokroć dokonują ich inte-
rioryzacji, pozostając wobec nich bezradni, przytłoczeni 
beznadziejnością sytuacji, nie potrafiąc się odnaleźć, 
czują się uwięzieni w świecie, który wypełnia wyłącznie 
choroba i walka z nią, przeplatana okresami wyczerpania 
i kapitulacji. Doświadczenie to znajduje odzwierciedle-
nie w ich kondycji psychicznej, emocjonalnej, ale i fi-
zycznej, a zatem choroba przewlekła (zwłaszcza nowo-
tworowa) może stanowić przyczynek do obniżenia jako-
ści życia nie tylko chorego, ale i osób mu najbliższych – 
ich poczucie jakości życia może stać się uwarunkowane 
jego jakością życia. 

W przypadku choroby przewlekłej, lecz dającej nad 
sobą zapanować dzięki środkom i zabiegom medycznym 
(np. astma, cukrzyca), chory może potrafić odnaleźć się w 
zaistniałej sytuacji, określić nowe cele do zrealizowania, 
których będzie mógł dążyć pomimo choroby. W trudnej 
sytuacji, w jakiej się znalazł, dzięki postawie najbliż-
szych może w pełni uświadomić sobie ich miłość i od-
danie, czerpać z nich siłę, a z czasem ponownie osiągnąć 
radość życia. 
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W przypadku innych osób choroba może okazać się 
traumą niemożliwą do przezwyciężenia, chory nie bę-
dzie potrafił pogodzić się z utratą swego potencjału, 
niemożnością realizowania dawnych priorytetów, wyizo-
lowaniem ze środowiska, z którym dotychczas łączące 
go relacje były dla niego bardzo istotne. U takiego pa-
cjenta może zrodzić się i narastać poczucie utraty sensu 
życia, wzmóc niechęć do podjęcia lub kontynuowania 
rehabilitacji (ponieważ to i tak nic nie da), pojawić pra-
gnienie zaprzestania terapii (po co, jeżeli i tak nie wy-
zdrowieję), a nawet myśli autodestrukcyjne, co z kolei 
staje się dodatkowym obciążeniem dla najbliższego 
otoczenia, które nieustannie mierząc się z chorobą bli-
skiego, lecz nie postrzegając jakości jego życia podobnie 
jak on, zostaje postawione wobec problemu, jak powin-
no reagować na prezentowaną przez niego postawę wo-
bec własnego istnienia. Na pewno trudno przewidzieć, 
jak zachowałoby się będąc w podobnym położeniu jak 
chory, stąd nie powinno się bagatelizować jego odczuć, 
nawet jeżeli uważa się je za wysoce wyolbrzymione. 
Choć zapewne bliskim niekiedy brakuje już sił, by to-
czyć walkę na kolejnym polu, trzeba je w sobie odnaleźć 
i okazać choremu wiele wyrozumiałości, zrozumienia, 
empatii, wspólnie z nim poszukiwać nowych celów, 
których realizacja dałaby mu satysfakcję i zadowolenie, 
aby przywrócić mu wiarę w sens dalszego istnienia i na 
nowo umożliwić cieszenie się życiem, na pewno nie 
łatwiejszym, lecz nadal dającym wiele możliwości. 
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Streszczenie 

Opracowanie opisuje rolę i zadania podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) w polskim systemie ochrony zdrowia z położe-
niem akcentu na sposób rozliczania świadczeń oraz warunki 
ich kontraktowania. Wskazuje szczegółowe zasady rozliczania 
procedur przez publicznego płatnika (NFZ) oraz systematyzuje 
wiedzę z zakresu finansowania świadczeń medycznych.  
 
Słowa kluczowe: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), kontrak-
towanie świadczeń medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Abstract 

Elaboration describes role and tasks of General Practisioner 
(GP) in polish system of public health with site of accent on 
manner of paying for services by National Health Fund and 
conditions of their contracting. It indicate detailed principles of 
accounting of procedures by public payer and systematizes 
knowledge from range of sponsorship of medical service. 
 
Key words: General Practitioner (GP), Contracting of medical 
service, National Health Fund. 

 
 
 

Wstęp 
 
Koncepcja podstawowej opieki zdrowotnej, kształto-

wana od kilkudziesięciu lat przez Światową Organizację 
Zdrowia, zakłada holistyczne podejście do pojęcia zdrowia 
jednostki i społeczeństwa wykraczając poza opiekę zdro-
wotną, definiowaną jako świadczenia medyczne. Stanowi 
pierwsze ogniwo kontaktu pacjenta z systemem i ma zasad-
niczy wpływ na proces profilaktyczno-terapeutyczny. Jej 
zadaniem jest zapewnienie takiej opieki, aby zoptymalizo-
wać liczbę interwencji medycznych na wyższym poziomie 
referencyjności, rozumianych jako specjalistyczna lub 
wysokospecjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna. 

W sytuacji wzorcowej POZ powinna koncentrować się 
na edukacji społeczeństwa poprzez promocję zdrowego 
stylu życia, profilaktyce chorób oraz wczesnej diagnostyce 
schorzeń. W praktyce zajmuje się diagnostyką oraz lecze-
niem schorzeń, w tym przewlekłych chorób cywilizacyj-
nych, takich jak choroby układu krążenia i cukrzyca, mar-
ginalizując pozostałe zadania z zakresu medycyny szkolnej 
oraz akcji promocyjno-profilaktycznych.  

Celem opracowania jest dokonanie strukturyzacji zasad 
funkcjonowania i sposobu finansowania POZ w Polsce  
w powiązaniu z dokonaniem opisu roli i zadań lekarza 
rodzinnego oraz pielęgniarki systemu.  
 
 

Rola i zasady funkcjonowania POZ 
 
Polski system POZ kształtuje się od początku XX wie-

ku, bazując na priorytetowej roli lekarza i pielęgniarki w 
sprawowaniu opieki medycznej nad rodziną. Do końca lat 
90-tych świadczenia te były realizowane nie tylko przez 
lekarza i pielęgniarkę, ale również przez ginekologa i sto-
matologa. Miejscem realizacji były państwowe przychodnie 
rejonowe, w całości finansowane przez budżet państwa. 
Reorganizacja służby zdrowia zapoczątkowana w latach 90. 
XX wieku umożliwiła świadczenie tego rodzaju usług me- 
dycznych również przez niepubliczne zakłady opieki zdro-
wotnej oraz indywidualne praktyki zawodowe lekarzy i pie- 
lęgniarek, a ponadto wprowadziła element konkurencji w 
wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej znosząc tzw. rejo-
nizację. Od tej pory zgodnie z formułą, że „pieniądze podą-
żają za pacjentem” stosuje się zasadę wolnego wyboru 
personelu medycznego poprzez złożenie deklaracji wyboru. 
Celem takiego działania jest zwiększenie dostępności świad-
czeniodawców oraz pobudzenie konkurencyjności pomiędzy 
nimi, co w konsekwencji powinno skutkować wzrostem 
poziomu usług. Obecnie obowiązująca ustawa o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych podtrzymuje zasadę wolnego wyboru lekarza, 
pielęgniarki i położnej spośród wszystkich świadczenio-
dawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia [1].  
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Zgodnie z formalną definicją podstawowa opieka 
zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, 
diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne 
z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, które są 
udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 
osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodo-
bowych lub całodziennych [1]. Usługi gwarantowane z tego 
zakresu obejmują świadczenia [2]: lekarza, pielęgniarki  
i położnej, pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane 
w środowisku nauczania i wychowania, nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego. 

Należy zaznaczyć, że mimo iż nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna objęta jest definicją świadczeń gwaran-
towanych to są one odrębnie kontraktowane. Oznacza to, 
że nie każda poradnia, która zawarła z NFZ umowę pod-
stawową, ma prawo wykonywać na koszt publicznego 
płatnika tego rodzaju usługi. Opieka ta realizowana jest 
poza godzinami pracy określonymi w umowie, a w szcze-
gólności w dni wolne od pracy, w przypadku stanu nagłe-
go zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia [2], któ-
rego bezpośrednim następstwem może być poważne usz- 
kodzenie funkcji organizmu lub utrata życia [3]. 

W celu skorzystania z procedur opieki zdrowotnej 
udzielanej w ramach POZ, pacjent jest zobowiązany doko-
nać wyboru placówki oferującej usługi tego rodzaju. Wybór 
ten jest formalnie potwierdzony pisemnym oświadczeniem 
woli, zwanym deklaracją wyboru lekarza, pielęgniarki  
i położnej [1]. Pacjent ma prawo być jednocześnie rozlicza-
ny tylko u jednego świadczeniodawcy, a w sytuacji, gdy 
złoży więcej niż jedną deklarację, właściwy oddział NFZ 
przyporządkowuje go do placówki wg najpóźniejszej daty 
dokonania wyboru [4]. 

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej jest bezpłatny, pod 
warunkiem, że jest dokonywany nie częściej niż dwa razy w 
ciągu roku. W przypadku kolejnej zmiany pacjent zobowią-
zany jest wnieść na rzecz właściwego oddziału NFZ opłatę, 
która obecnie wynosi 80 zł [1]. Zwolnienie z jej uiszczenia 
dotyczy przypadków wynikających ze zmiany miejsca za-
mieszkania pacjenta, zaprzestania działalności przez wybra-
nego lekarza, pielęgniarkę, położną lub z innych przyczyn 
niezależnych od woli pacjenta. W sytuacji, gdy pacjent prze-
bywa poza miejscem zamieszkania ma prawo do świadczeń 
POZ w dowolnej placówce wyłącznie w sytuacji nagłego 
zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.  

W celu zapewnienia ciągłości i dostępności świadczeń 
zdrowotnych Prezes NFZ ustala normy dotyczące liczby 
świadczeniobiorców, która może być objęta opieką przez 
jednego lekarza, pielęgniarkę lub położną w ramach pla-
cówki, która zawarła z Funduszem umowę na realizowanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Licz-
ba pacjentów nie powinna przekroczyć 2750 w przeliczeniu 
na jednego lekarza lub pielęgniarkę, natomiast w przypadku 
świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną położną, 
liczba ta nie może przekroczyć 6600. Przy czym do świad-
czeniobiorców objętych opieką położniczą kwalifikuje się 
kobiety, noworodki i niemowlęta do ukończenia 2 miesiąca 
życia [4]. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycz-
nej, udzielane są przez zespół lekarza i pielęgniarki, na 

który może przypadać nie więcej niż 25 000 osób [5], w 
czasie pomiędzy godziną 18:00 a 8:00 oraz całodobowo w 
dni ustawowo wolne od pracy. 

Innym zakresem świadczeń realizowanych w POZ jest 
nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska lub pielę-
gniarska. Warunkiem zawarcia kontraktu pomiędzy daną 
placówką medyczną a NFZ jest złożenie wraz z wnioskiem 
o zawarcie umowy oświadczeń dotyczących przekazania tej 
placówce w opiekę świadczeniobiorców zadeklarowanych 
w innych podmiotach. Dodatkowym warunkiem zawarcia 
umowy jest ograniczenie liczby potencjalnych pacjentów 
przypadających na jednego lekarza lub pielęgniarkę w trak-
cie realizacji nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej do 50 000 osób. Warunkiem zawarcia umowy 
jest również dostosowanie kadrowe polegające na zapew-
nieniu gotowości do udzielania świadczeń przez co najmniej 
jednego lekarza i jedną pielęgniarkę na każde rozpoczęte 50 
000 osób zamieszkałych na obszarze zabezpieczenia danej 
placówki [6]. W celu zapewnienia dostępności, w przypadku 
gdy jedna z osób zespołu wykonuje pracę poza placówką, 
np. w domu pacjenta, drugi członek zespołu jest zobowiąza-
ny pozostawać w gotowości na terenie placówki [6].  

Z kolei transport sanitarny ma na celu umożliwienie 
przewozu pacjenta ambulansem do najbliższego podmiotu 
medycznego udzielającego świadczeń we właściwym za-
kresie i z powrotem do miejsca zamieszkania w przypad-
kach uzasadnionych względami medycznymi [4]. Procedu-
ry związane z transportem sanitarnym obejmują również 
przewóz od granicy RP do miejsca zamieszkania lub naj-
bliższego, ze względu na miejsce zamieszkania, podmiotu 
kontynuującego leczenie, gdy z przyczyn losowych świad-
czeniobiorca ten korzystał ze świadczeń szpitalnych poza 
granicami kraju, a jego stan zdrowia w tym okresie nie 
pozwala na samodzielny powrót lub przejazd do miejsca 
kontynuacji leczenia [4]. 

 
 

Finansowanie na podstawie stawek kapitacyjnych 
 
W podstawowej opiece zdrowotnej stosuje się dwojaki, 

powiązany ze sobą, sposób finansowania procedur. Część 
pierwsza obejmuje stawkę kapitacyjną za świadczenia udzie-
lane w ramach gotowości lekarza, pielęgniarki, położnej, 
zespołu lekarsko-pielęgniarskiego lub jednostki transportu 
sanitarnego. Część druga wyznaczona jest ceną jednostki 
rozliczeniowej (porady, wizyty, świadczenia lub przewozu), 
która dotyczy świadczeń wyłączonych z finansowania tą 
metodą [4]. Należność za świadczenia finansowane metodą 
kapitacyjną stanowi sumę iloczynów liczby pacjentów danej 
placówki i stawki miesięcznej, wynoszącej 1/12 wartości 
rocznej. Szczegółowe dane przedstawia tabela 1. 

Przychodnia POZ każdego miesiąca otrzymuje rów-
nowartość 1/12 stawki rocznej za każdego zadeklarowa-
nego pacjenta, dodatkowo wykorzystując dla potrzeb 
kalkulacji tzw. współczynniki korygujące ustalane od-
powiednio dla grupy wiekowej świadczeniobiorcy, cha-
rakteru miejsca pobytu oraz rozpoznania wg klasyfikacji 
ICD-10. Szczegóły obrazuje tabela 2. 
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Tabela 1. Wartości rocznych stawek kapitacyjnych obowiązujących w roku 2013 
Table 1. Values of rates in year 2013 
 

Wartość w złotówkach 
Lp. Nazwa świadczenia 

2013 r. 
1 Porada lekarza 96,00 
2 Porada pielęgniarki 26,64 
3 Porada położnej 26,64 
4 Porada pielęgniarki szkolnej 42,00 
5 Porada pielęgniarki szkolnej w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej 5,40 
6 Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska  4,56 
7 Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska 1,92 
8 Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska 6,24 
9 Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska 2,64 

10 Transport sanitarny realizowany w ramach gotowości 4,44 
 

Źródło (Source): Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. 
 
 

Tabela 2. Wykaz współczynników korygujących stawkę kapitacyjną w roku 2013 
Table 2. List of ratio in year 2013 correcting 
 
Lp. Kategoria Współczynnik korygujący 

1 Osoba, której udzielono porady w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu 
krążenia 3,0 

2 Osoba inna niż wskazana w pkt 1, która jest podopiecznym domu pomocy społecz-
nej, placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej 2,5 

3 Osoba nie wymieniona w pkt 1-2, będąca w grupie od 0 do 6 roku życia 2,0 
4 Osoba nie wymieniona w pkt 1-2, będąca w grupie od 7 do 19 roku życia 1,2 
5 Osoba nie wymieniona w pkt 1-2, będąca w grupie od 20 do 65 roku życia 1,0 
6 Osoba nie wymieniona w pkt 1-2, będąca w grupie powyżej 65 roku życia 2,0 

 

Źródło (Source): Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. 
 
 

Tabela 3. Wykaz współczynników korygujących dla świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę POZ w roku 2013 
Tab. 3. List of ratio in year 2013 correcting for services lended by nurse 
 

Lp. Kategoria Wartość współczynnika 
korygującego 

1 Osoba, która jest podopiecznym domu pomocy społecznej, placówki socjalizacyjnej, 
interwencyjnej lub resocjalizacyjnej 3,5 

2 Osoba nie wymieniona w pkt 1, będąca w grupie od 0 do 6 roku życia 2,0 
3 Osoba nie wymieniona w pkt 1, będąca w grupie od 7 do 65 roku życia 1,0 
4 Osoba nie wymieniona w pkt 1, będąca w grupie powyżej 65 roku życia 2,0 

 

Źródło (Source): Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. 
 

Warunkiem stosowania współczynnika korygującego 
wskazanego w punkcie pierwszym powyższej tabeli jest 
udzielenie nie mniej niż jednej porady lekarskiej w związ-
ku z leczeniem cukrzycy lub chorób układu krążenia, w 
ciągu trzech miesięcy w roku kalendarzowym [7]. Ponad-
to w okresie sprawozdawczym (miesiąc kalendarzowy), w 
którym została udzielona wspomniana porada, pacjent nie 
może być objęty leczeniem w ramach kompleksowej 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku z cho-

robą przewlekłą [4]. Oznacza to, że zadeklarowanemu  
u danego świadczeniodawcy pacjentowi zostanie przypi-
sana stawka 3,0, jeśli w przeciągu trzech poprzednich 
miesięcy miał udzieloną i poprawnie sprawozdaną do 
NFZ minimum jedną poradę lekarską w związku z lecze-
niem cukrzycy lub chorób układu krążenia. Wówczas 
niezależnie od ilości wizyt wykonanych w poprzednim 
kwartale, stawka kapitacyjna zostanie zmodyfikowana 
współczynnikiem korygującym. 
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Tabela 4. Wykaz współczynników korygujących dla pielęgniarki szkolnej w roku 2013 
Table 4. List of ratio in year 2013 correcting for services lended by school nurse 
 

Typ szkoły Kategoria uczniów 
Wartość  

współczynnika 
korygującego 

Uczniowie klas ogólnych 1,0 
Uczniowie klas integracyjnych i sportowych 1,7 
Uczniowie z niepełnosprawnością typu A 5,0 
Uczniowie z niepełnosprawnością typu B 9,4 

Typ I – szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, 
liceum profilowane, szkoła artystyczna, szkoła poli-
cealna 

Uczniowie z niepełnosprawnością typu C 25,0 
Typ II – szkoła prowadząca naukę zawodu z warsz-
tatami w szkole, szkoła sportowa 

 
                                                                                               1,7 
Uczniowie z niepełnosprawnością typu A 5,0 
Uczniowie z niepełnosprawnością typu B 9,4 

Typ III – szkoła specjalna dla dzieci i młodzieży 

Uczniowie z niepełnosprawnością typu C 25,0 
 
Źródło (Source): Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. 

 

Deklarowaną, przez NFZ, przyczyną wprowadzenia 
współczynnika korygującego na poziomie 3,0 jest znaczny 
wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, zwłaszcza 
cukrzycę i przewlekłe choroby układu krążenia. Decyzja ta 
w naturalny sposób spowodowała znaczny wzrost nakła-
dów na świadczenia POZ w tym zakresie.  

Świadczenia pielęgniarki POZ związane z opieką nad 
podopiecznymi domów pomocy społecznej obejmują zada-
nia z zakresu udziału w tworzeniu indywidualnych planów 
opieki dla mieszkańców DPS, edukację personelu w zakresie 
objętym planem opieki oraz realizację świadczeń pielęgna-
cyjnych i leczniczych wynikających z diagnozy i zleceń 
lekarskich [4]. Szczegółowe współczynniki obrazuje tabela 3. 

Współczynnik korygujący stawkę kapitacyjną ustalony 
został również dla pielęgniarek szkolnych. Uzależniony jest 
od typu szkoły oraz stanu zdrowia ucznia, a kwalifikacji do 
jednej z powyższych kategorii dokonuje się na podstawie 
wydanych orzeczeń o niepełnosprawności. Szczegóły 
przedstawia tabela 4. 

Również w przypadku nocnej i świątecznej opieki me-
dycznej w POZ stawka kapitacyjna modyfikowana jest 
współczynnikiem korygującym. Tym razem szacowany jest 
wg liczebności populacji objętej nocną oraz świąteczną 
opieką i wynosi odpowiednio: dla populacji do 5 000 – 1,4; 
od 5 001 do 10 000 – 1,2; powyżej 10 000 osób – 1,0. 

 
 

Finansowanie na podstawie jednostek rozliczeniowych 
 
Należność za świadczenia finansowane w oparciu o ce-

nę jednostki rozliczeniowej przekazywana jest w placówce 
medycznej na podstawie wystawionych rachunków, w 
trybie comiesięcznego sprawozdania [4]. Szczegóły przed-
stawia tabela 5. 

Powyższe metody rozliczania należności za udzielone 
świadczenia (stawka kapitacyjna i stawka jednostki rozli-
czeniowej) nie dotyczą świadczeń transportu sanitarnego 
„dalekiego”, tj. na odległość powyżej 121 km tam i z po-
wrotem. Ten rodzaj świadczeń jest rozliczany za pomocą 
stawki ryczałtowej [4].  

W przypadku przewozów na odległość od 121 do 400 
km ryczałt wynosi 210,00 PLN, natomiast w przypadku 
świadczeń transportu „dalekiego” w POZ na odległość 
powyżej 400 km – 0,84 PLN za każdy km przewozu powy-
żej 400 km [8]. 
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Tabela 5. Wartości cen jednostkowych jednostek rozliczeniowych (porad), które zostały wydzielone z finansowania na 
podstawie stawki kapitacyjnej obowiązujących w roku 2013 
Table 5. Values of prices of individual identification units in year 2013 
 

Lp. Nazwa świadczenia 

Wartość  
ceny jednostkowej 

jednostki  
rozliczeniowej 

(porady) 
[PLN] 

1 Porada lekarza w profilaktyce chorób układu krążenia 48,00 
2 Porada lekarza udzielana w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz 

z terenu OW, lecz spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych 
pacjentów 

45,00 

3 Porada lekarza udzielana w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie 
przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat Zastępujący EKUZ) 

45,00 

4 Porada lekarza w ramach kwalifikacji do realizacji transportu „dalekiego” w POZ 20,00 
5 Porada pielęgniarki w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy 4,00 
6 Porada pielęgniarki udzielana w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW 

oraz z terenu OW, lecz spoza gminy własnej i sąsiadującej i spoza listy zadeklarowanych 
pacjentów 

12,00 

7 Porada pielęgniarki udzielana w stanach nagłych zachorowań osobom spoza listy (innym 
niż ubezpieczone), uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy, jedynie na podstawie „Karty Polaka” oraz obcokrajowcom posiadającym ubez-
pieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na 
terytorium RP 

12,00 

8 Wizyta położnej w edukacji przedporodowej 31,00 
9 Wizyta patronażowa położnej 26,00 
10 Wizyta położnej w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych 

i onkologiczno-ginekologicznych 
15,00 

11 Porada położnej udzielana w stanach nagłych zachorowań pacjentom spoza OW oraz  
z terenu OW, lecz spoza gminy własnej i sąsiadującej i spoza listy zadeklarowanych pa-
cjentów 

12,00 

12 Porada położnej udzielana w stanach nagłych zachorowań osobom spoza listy (innym niż 
ubezpieczone), uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-
wy, jedynie na podstawie „Karty Polaka” oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpie-
czenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na 
terytorium RP 

12,00 

13 Porada położnej udzielana w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie 
przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat Zastępujący EKUZ) 

12,00 

14 Nocna i świąteczna opieka lekarska udzielana w stanach nagłych świadczeniobiorcom 
spoza OW i spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

45,00 

15 Nocna i świąteczna opieka pielęgniarska udzielana w stanach nagłych świadczeniobior-
com spoza OW i spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

12,00 

16 Nocna i świąteczna opieka lekarska udzielana w stanach nagłych zachorowań osobom 
spoza listy (innym niż ubezpieczone), uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jedynie na podstawie „Karty Polaka” oraz obcokrajowcom posia-
dającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym za-
trudnieniem na terytorium RP 

12,00 

17 Nocna i świąteczna opieka lekarska udzielana w stanach zachorowań osobom uprawnio-
nym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat Zastępujący EKUZ) 

45,00 

18 Nocna i świąteczna opieka pielęgniarska udzielana w stanach zachorowań osobom 
uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat Zastępujący 
EKUZ) 

12,00 

 
Źródło (Source): Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. 

Podsumowanie 
 
Rola, jaką przypisuje się podstawowej opiece zdro-

wotnej w Polsce, pociąga za sobą stały dynamiczny 

wzrost wydatków, zmianę nakładów po stronie średniej 
rocznej stawki kapitacyjnej oraz trend wzrostowy kon-
traktowania wartości zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek, 
pielęgniarek szkolnych oraz położnych. 
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Przy założeniu, że w przyszłości również zostanie poło-
żony nacisk na uczynienie z POZ skutecznej i relatywnie 
taniej formuły sprawowania opieki nad całymi grupami 
pacjentów, można spodziewać się wzrostów w tej części 
rynku medycznego, tym bardziej, że sposoby rozliczania 
świadczeń w POZ, mimo ciągłego ich rozbudowywania, 
pozostają znacznie prostsze, niż w przypadku kontraktowa-
nia usług wysokospecjalistycznych, w szczególności zwią-
zanych z lecznictwem stacjonarnym.  
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Streszczenie 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia rozwiązań 
innowacyjnych w sektorze medycznym z perspektywy ekono-
miki zdrowia publicznego. Ważnym aspektem poruszonym w 
publikacji jest opisanie potencjalnych szans i zagrożeń bezpo-
średnio powiązanych z implementacją nowoczesnych rozwią-
zań E-Zdrowia. Światowy trend informatyzacji w służbie 
zdrowia daje wymierne korzyści związane z oszczędnościami 
wewnątrz placówki, a zarazem oszczędności w skali całego 
systemu ochrony zdrowia. Zawarte w tekście przykłady zasto-
sowania zdobyczy technologii w służbie zdrowia pokazują 
namacalne korzyści związane z polepszoną jakością świadczo-
nych usług oraz lepszym subiektywnym odebraniem służby 
zdrowia przez pacjentów w charakterze systemowym. 
 
Słowa kluczowe: E-zdrowie, innowacje, telemedycyna, ekono-
mika zdrowia. 

Abstract 

The aim of the following document is to show the importance 
of innovative hi-tech solutions in Health sector from economics 
of Public Health point of view. Important issue described in 
this publication is to show potential chances and threats direc-
tly connected to implementation E-health solutions. Global 
trend of digitalization in healthcare sector gives measurable 
benefits related to savings inside the hospitals, as well as 
savings in the scale as a whole system. The examples included 
in the text describe the implementation of high tech solutions 
which improve the quality of services, but also improve the 
subjective patients’ perception as a well-managed healthcare 
system. 
 
 
Key words: E-health, innovation, telemedicine, healthcare 
economics.  

 
 

Problem starzenia się społeczeństw dotyczy niemalże 
wszystkich wysoko rozwiniętych państw ówczesnego świa-
ta. Jest to przyczyną dramatycznego wzrostu kosztów opie-
ki medycznej oraz świadczeń socjalnych. W krajach współ-
czesnej Europy, w znacznej większości stosuje się model 
powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, z procentową 
składką odciąganą od podstawowej pensji pracownika. 
System ten jednakże w większości przypadków nie umoż-
liwia pełnej realizacji potrzeb finansowych służb ochrony 
zdrowia, co uwidacznia się szczególnie w dobie kryzysu, 
kiedy na sektor publiczny przez rządy wywierana jest wciąż 
przybierająca na sile presja, aby redukować i racjonalizo-
wać wydatki. 

Możliwym jest likwidacja lub odczuwalne zmniej-
szenie tego rodzaju problemów poprzez podjęcie odpo-
wiednich działań opierających się głównie na uspraw-
nieniu oraz ograniczeniu biurokracji, zatrudnieniu od-
powiednio wykwalifikowanej, sprawnie funkcjonującej 
kadry menedżerskiej oraz przeprowadzeniu komplekso-
wej unifikacji platformy wymiany informacji oraz ujed-
nolicenie procedur. Występowanie szczególnych proce-
sów społecznych związanych przede wszystkim z postę-
pującym starzeniem się społeczeństw coraz wyraźniej 

dotyczy Polski1; w nieodległej przeszłości z podobną 
sytuacją zmuszone były się zmierzyć takie państwa, jak 
Niemcy, Szwecja czy Norwegia. Są to kraje o znacznie 
wyższych wskaźnikach poziomu rozwoju gospodarcze-
go, edukacji i zdrowia publicznego niż Polska. Doświad-
czenia tych państw powinny stać się jednoznacznym 
przykładem tego, jak polska służba zdrowia powinna 
rozwiązać omawiany problem.  

Słusznym wzorcem zaczerpniętym od państw wyso-
ko rozwiniętych, który umożliwiłby rozwiązanie części 
problemów, z którymi obecnie borykają się polscy pa-
cjenci i lekarze, jest cyfryzacja systemów zarządzania  
i transferu danych w medycynie. Spośród wielu możli-
wości informatyzacji i unowocześniania działania służby 
zdrowia, wśród których wymienić można m.in. system 
obsługujący pacjentów w trybie on-line, e-recepty, kar-
diofony oraz akceptację podpisów elektronicznych przez 

                                                           
1 Według opublikowanej przez Główny Urząd Statystycz-

ny prognozy liczby ludności Polski do roku 2035, przy spadku 
całkowitej liczebności populacji z około 38 milionów w 2010 
roku na 35,9 w 2035, suma obywateli powyżej 45. roku życia 
wzrośnie radykalnie z 15,7 miliona do 19,5 miliona, w tym 
samym okresie czasu, znacznie zwiększając udział populacji 
niepracującej w całości społeczeństwa.  
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placówki medyczne, wprowadzenie projektów teleme-
dycznych dałoby możliwość najdynamiczniejszego i naj- 
znaczniejszego progresu. 

Termin Telemedycyna jest określeniem obejmują-
cym ogół zastosowań technologii bezprzewodowej ko-
munikacji oraz technologii informatycznej do dostarcza-
nia diagnoz, zaleceń i zarządzania procesem leczenia w 
sytuacji, gdy dostawcę usługi medycznej i pacjenta dzieli 
dystans. Główna idea opiera się na przesyłaniu danych 
medycznych przez sieć telekomunikacyjną lub telein-
formatyczną z miejsca gdzie zostały one uzyskane (np. 
klinika) lub gdzie są składowane (np. baza danych) do 
miejsca gdzie będą analizowane (np. w celu diagno-
stycznym), jak również na przesyłaniu ich w kierunku 
odwrotnym (np. przeprowadzanie zdalnych operacji za 
pomocą urządzenia chirurgicznego Da Vinci). 

Stosowanie narzędzi telemedycznych usprawnia dia-
gnozę zwłaszcza w przypadku, kiedy dostęp do specjali-
sty w danej dziedzinie jest utrudniony. Stanowi równo-
cześnie efektywną pod względem oszczędności czasu 
oraz pieniędzy metodę monitorowania pacjentów i profi-
laktyki, np. w kardiologii. Rozwiązania charakterystycz-
ne dla telemedycyny są również pomocne w organizacji 
danych o pacjentach, ich gromadzeniu, przetwarzaniu i wy- 
korzystywaniu w formie wielofunkcyjnych cyfrowych 
archiwów.  

Rozległy zakres pojęciowy związany z telemedycyną 
sprawił, że ówcześnie można dokonać podziału tej dzie-
dziny na wiele bardziej wyspecjalizowanych gałęzi. W re-
lacji z medycznymi odpowiednikami wykształciły się 
m.in. liczne teleinformatyczne działy, takie jak telekar-
diologia, telepsychiatria czy teledermatologia. Zajmują 
się one odrębną tematyką medyczną wykorzystując rów-
nocześnie możliwość natychmiastowego przekazywania 
danych do wybranego ośrodka oddalonego niejedno-
krotnie o setki kilometrów. Pozwala to na dokonanie w 
znacznie krótszym odstępie czasu osądu diagnostyczne-
go, konsultacyjnego czy leczniczego, ale i pokonanie 
barier geograficznych, np. w przypadku przeprowadze-
nia zdalnej operacji chirurgicznej czy videokonferencji. 

Najbardziej zróżnicowaną kategorią związaną z usłu-
gami telematycznymi, tj. łączącymi technologie oblicze-
niowe z technologiami komunikacyjnymi, jest telezdrowie 
(telehealth, eHealth). Pojęcie to należy rozumieć jako zdal-
ną prewencję i leczenie chorób oraz zdalną opiekę zdro-
wotną (telecare) lub w szerszym kontekście jako wszelkie 
działania informacyjne, diagnostyczne, konsultacyjne, tera- 
peutyczne i naukowe związane z przesyłaniem obrazu, 
dźwięku i innych danych elektronicznych dotyczących 
tematyki zdrowia [1]. 

Ponad 40 lat badań zaowocowało bogatym materia-
łem informacyjnym na temat rentowności i skuteczności  
aplikacji telemedycznych. Różnorodność zastosowania 
telemedycyny, ukazanie wszelkich możliwości jakie ze 
sobą niesie, zyskania czasu oraz redukcja wydatków, jak 
również jakość opieki i stosunek pacjenta do tej techno-
logii są przedmiotem  rozważań niniejszej pracy. Na 
wstępie zaznaczyć trzeba, iż pomimo relatywnej po-

wszechnie dostępnej technologii, na których bazuje 
telemedycyna, jak również mimo szerokiego zrozumie-
nia i akceptacji tego systemu nadal nie jest on odpo-
wiednio i powszechnie wykorzystywany. Przede wszyst-
kim natrafia on na szczególny opór w przypadku grup 
bezpośrednio związanych z zagadnieniem: lekarzy i pa- 
cjentów. Zarówno jednej, jak i drugiej stronie, a szerzej 
podatnikowi czy osobie prywatnie ubezpieczonej roz-
powszechnienie modelu opieki telemedycznej wraz z jej 
końcowym etapem – telehomecare przyniosłoby wy-
mierne korzyści. Decentralizacja opieki medycznej nie-
sie ze sobą również znaczące poszerzenie i udoskonale-
nie jej funkcjonalności [2]. 

 
 

Opłacalność telemedycyny 
 
Jak już zostało wspomniane wcześniej, telemedycyna 

posiada wiele zastosowań. Jednolita definicja tego systemu 
wyłącznie w kategoriach ponoszonych kosztów i płynących 
zeń korzyści finansowych nie jest jednakże właściwa, po-
nieważ życie i zdrowie pacjenta jest kwestią nadrzędną w 
stosunku do wszelkich aspektów ekonomicznych. Aby 
zespół obsługujący karetkę pogotowia mógł spożytkować 
technologie, którymi dysponuje telemedycyna niezbędnym 
jest zainstalowanie zaawansowanego technicznie sprzętu 
przesyłu danych. Koszt wyposażenia wszystkich jednostek 
Pogotowia Ratowniczego w system TeleHealth jest bardzo 
wysoki, jednakże biorąc pod uwagę płynące z zastosowania 
tego rozwiązania korzyści ekonomiczne oraz podwyższenie 
jakości świadczonych przez Służbę Zdrowia usług pozy-
tywne konsekwencje stają się nadrzędne w stosunku do 
poniesionych wydatków. 

Pozytywne rezultaty zastosowania telemedycyny w 
placówkach ochrony zdrowia zostały jednoznacznie 
potwierdzone przeglądami systematycznymi [3] oraz 
licznymi badaniami [4] – dla przykładu projekt zespołu 
Dansky, Palmer, Shea, i Bowles z Pennsylvania State 
University dotyczący aplikacji rozwiązań telehomecare 
w dużym obiekcie szpitalnym na terenie miejskim wy-
kazał, że po początkowym wzroście kosztów wynikają-
cym z implementacji i umożliwienia pacjentom korzy-
stania z rozwiązań telehomecare, można długofalowo 
obniżyć koszty bez obniżania jakości procesu leczenia. 
Zespół badaczy wykazał ponadto, iż w dalszej konse-
kwencji zyski finansowe rosną wraz z upływem czasu od 
momentu wprowadzenia systemu [5]. Podobne obserwa-
cje poczynili naukowcy z Uniwersytetu w Twente, Ho-
landii – tym razem na polu wzrostu subiektywnej satys-
fakcji pacjenta w stosowaniu Webowych aplikacji tele-
homecare [6] identyczne konkluzje wysnuł zespół na-
ukowców Gustke, Roberts, Balch i West w 2000 roku 
[7]. Należy przy tym pamiętać, że brak systemu opieki 
medycznej, który w znaczącym stopniu stosowałby roz-
wiązania telemedyczne, wykonywanie badań na wyso-
kiej próbie z równoczesnym zachowaniem wysokiej 
jakości metodologicznej jest kwestią problematyczną. 
Ponadto analiza systemów wykorzystujących do działa-
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nia najnowsze technologie zwraca uwagę na problem ich 
aktualności. Jako że telemedycyna jest jedną z najdyna-
miczniej rozwijających się gałęzi medycyny, pilotażowe 
programy są wdrażane w wersjach Beta a zanim zostaną 
na dobre wprowadzone, zostają zawczasu wielokrotnie 
modyfikowane, dlatego ocena ich efektywności ekono-
micznej jest bardzo trudnym zadaniem.  

Wybór cytowanych w niniejszej pracy artykułów 
oraz wyników doświadczeń, szczególnie tych, które 
opierały się na badaniu subiektywnej satysfakcji pacjen-
tów, dokonany był ze względu na relatywnie wysokie 
próby badanych i możliwie długi czas przeprowadzania 
analiz. 

 
 

Zastosowania telemedycyny w domach opieki i od-
działach ratunkowych 

 
Stosowanie zaawansowanej technologii medycznej w 

domach opieki zdrowotnej wiąże się z jednorazowym 
wydatkiem. Jako iż prewencja stanowi rozwiązanie bar-
dziej efektywne niż leczenie zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i mającym na uwadze zdrowie i sa- 
mopoczucie pacjenta, koszty wprowadzenia telemedy-
cyny również w domach opieki są relatywnie niewielkie 
w zestawieniu z długoterminowymi zyskami. Wprowa-
dzenie sensorów monitorujących stan zdrowia pacjenta 
pozwala na ograniczenie wizyt lekarza, jak również 
umożliwia natychmiastową reakcję Pogotowia Ratun-
kowego w sytuacji kiedy stan zdrowia pacjenta staje się 
zagrożony.  

Przeprowadzone przez prestiżową instytucję Partners 
Healthcare badania o tematyce medycznej pokazują, że 
w Stanach Zjednoczonych rocznie wykonuje się ponad 
2,2 mln przewozów pacjentów na oddziały ratunkowe. 
W tej liczbie uwzględnione są zarówno niezbędne, ratu-
jące życie wyjazdy karetek pogotowia oraz te, które 
wykonano z powodu błędnych interpretacji pracowni-
ków domów opieki lub dyspozytorów Pogotowia Ratun-
kowego. Generuje to koszty wysokości około 1,39 mld 
dolarów w ciągu roku. Według badaczy powszechne 
stosowanie telehomecare, stanowiącego wstępny system 
selekcji pacjentów wymagających hospitalizacji i inter-
wencji Pogotowia Ratunkowego, mogłoby ograniczyć 
ilość wyjazdów o 850 tysięcy rocznie. Taka redukcja 
pozwoliłaby placówkom ochrony zdrowia zaoszczędzić 
537 mln dolarów oraz uniknąć 1,29 mld dolarów strat 
związanych z niepotrzebną hospitalizacją, kosztami 
utrzymania pracowników i innych wydatków związa-
nych z pobytem chorego w szpitalu. Pozwoliłoby to 
również na uniknięcie stresu, niewygód i nieprzyjemno-
ści pacjentowi. 

Na przestrzeni 10 lat, pomiędzy rokiem 1997 a 2007, 
opublikowano na całym świecie ponad 5200 raportów 
związanych z działalnością telemedyczną, w tym około 
70% z nich powstało w Stanach Zjednoczonych. Przytła-
czająca większość z nich ocenia technologię telehomeca-
re jako metodę pozwalającą na ograniczenie kosztów  

z równoczesnym podwyższeniem standardów świadczo-
nych usług. Technologie telemedyczne, w tym przede 
wszystkim telekonsultacje i telemonitoring funkcjonując 
w Służbie Zdrowia umożliwiają poprawę kondycji finan-
sowej placówek.  

Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż jedną  
z głównych przeszkód utrudniających wprowadzenie 
powszechnego systemu telemedycznego jest opór stawiany 
przez starszych wiekiem pacjentów wobec korzystania  
z nowoczesnych technologii, zaś część systemów wy-
maga co najmniej podstawowej umiejętności obsługi 
urządzeń elektronicznych.  

W celu rozwiązania tego problemu naukowcy doko-
nują prób stworzenia bardzo prostych, sterowanych 
intuicyjnie urządzeń oraz aplikacji, tak aby pacjenci 
domów opieki nawet w najtrudniejszej sytuacji zdrowot-
nej byli w stanie operować urządzeniami mogącymi 
ocalić ich życie.  

Związany z tym szybki rozwój technologii teleme-
dycznych pomnożył również radykalnie możliwości jej 
zastosowania w domach opieki. Do przykładów takich 
urządzeń należą m.in. inteligentne pudełka na lekarstwa, 
które są zaprogramowane tak, by „wiedzieć” kiedy pa-
cjent powinien wziąć swoje leki i czy zrobił to o odpo-
wiedniej porze, zegarki z lokalizatorem dla pacjentów  
z zaawansowanym stadium choroby Alzheimera, czy 
plastry naskórne czerpiące energię z ciepła wytwarzane-
go przez organizm badające na bieżąco niektóre parame-
try ciała pacjenta, które następnie przetwarzają na infor-
mację przesyłaną drogą bezprzewodową do komputera, 
który w sytuacji zagrożenia życia, przesyła alarmową 
wiadomość do dyspozytora Pogotowia Ratowniczego. 

 
 

Telemedycyna a jakość usług 
 
Wyniki wielu badań przeprowadzonych przez insty-

tuty lecznicze, korzystające z technologii telemedycz-
nych, wykazały, że mimo iż w takich przypadkach dia-
gnoza jest orzekana zdalnie nie przekłada się to na 
wzrost liczby błędów w rozpoznawaniu chorób i urazów. 
Dane statystyczne pokazują również, że telemedycyna 
wpływa pozytywnie na proces opracowywania planu 
leczenia, a także proces diagnostyczny pacjenta. Prze-
gląd systematyczny naukowców z University of Pennsy-
lvania dokonany na podstawie indywidualnych wywia-
dów wśród pacjentów wykazał, iż  88% z badanych 
wyraziło zadowolenie z przeprowadzonych telekonsulta-
cji medycznych. 

Recenzowane artykuły (opublikowane między 2001  
i 2007) na temat wywiadów przeprowadzanych w domach 
pacjentów korzystających z usług telemedycznych (tele-
homecare) przyniosły 154 artykuły i rozprawy, z których 
wyłania się wniosek, iż zastosowanie technologii Tele-
health miało pozytywny i znaczący wpływ na dostęp-
ność usług medycznych. Analizy wskazują również na 
wyjątkowo dobre efekty osiągane dzięki stosowaniu 
Telehealth na diagnostykę oraz kontrolowanie przebiegu 
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wielu chorób związanych z postępem rozwoju cywiliza-
cyjnego społeczeństw, do których należą m.in. cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, nowotwory  
i POChP . Jako, że choroby cywilizacyjne znajdują się 
na samym szczycie listy najczęstszych przyczyn śmierci 
według Światowej Organizacji Zdrowia wykorzystywa-
nie technik telemedycyny nabiera większego znaczenia. 

 
 

Redukcja kosztów Tele homecare 
 
Tele homecare jest metodą zdalnej opieki nad pa-

cjentem w jego miejscu zamieszkania. Do obecnego 
momentu służba zdrowia w żadnym kraju na świecie nie 
zaadaptowała w pełni możliwości ciągłego dozoru stanu 
zdrowia obywateli. Wiąże to się z pewnością z jednym  
z najtrudniejszych wyzwań stojących przed telemedycy-
ną jako samodzielną dziedziną. Rozwój i wzrost liczby 
szybkich, miniaturowych sensorów badających parame-
try zdrowia pacjenta doprowadził do trudnego do opa-
nowania lawinowego wzrostu danych napływających do 
placówek medycznych. Niezbędnym jest opracowanie 
precyzyjnego oprogramowania wykorzystującego zaawan- 
sowaną wiedzą medyczną, którego zadaniem byłaby 
analiza i ocena napływających danych oraz wyszczegól-
nianie tylko tych, które stanowią potencjalne zagroże- 
nie dla zdrowia pacjenta. By taki system zaakceptowali 
zarówno lekarze, jak i pacjenci koniecznym jest by roz-
poznawał on samodzielnie możliwe naturalne zmiany 
parametrów medycznych, rozpoznawał usterki medycz-
ne i był niezawodny. Obecnie za pomocą Tele homecare 
do placówek medycznych dostarczane są między innymi 
informacje dotyczące ciśnienia, pulsu, EKG itp. Jedno-
cześnie system ma zdolność koordynacji przyjmowania 
leków, przypominania o wizycie u lekarza, bądź konsul-
tacji z lekarzem na zasadzie telekonferencji – tańszego, 
wygodniejszego substytutu wizyty domowej.  

Telemedycyna bez wątpienia nie stanowi idealnej, 
pełnej metody rozwiązującej wszystkie problemy, z któ- 
rymi borykają się systemy opieki zdrowotnej państw 
wysoko rozwiniętych, a także Polski. Nie jest również 
zastępstwem tradycyjnych metod leczenia. Jednakże 
liczba pozytywnych skutków, które są efektem stosowa-
nia systemów telemedycznych i systemu telehomecare 
pozwala znacząco ograniczyć koszty zwłaszcza leczenia 
chorób niezagrażających życiu oraz takich, które można 
leczyć w domu. Zmniejsza to obciążenie lekarzy a także 
stres pacjentów wywołany wizytą w nierzadko nieprzy-
jaznym środowisku placówki ochrony zdrowia. W nie-
których przypadkach stosowania tych metod zauważalna 
jest również poprawa jakości leczenia, co jest z związane 
z możliwością częstszej konsultacji pacjentów ze specja-
listami lub poprzez wymianę wyników badań radiolo-
gicznych, co pozwala na wykonanie mniejszej ilości 
badań a tym samym ograniczenie dawki promieniowania 
przyjętego przez pacjenta. 

Reasumując, zastosowanie rozwiązań proponowa-
nych przez technologie telemedyczne, mimo iż wymaga 
poniesienia dość wysokich kosztów, stanowi najlepszą 
alternatywę dla polskiej służby zdrowia, ponieważ w 
dalszej konsekwencji przyniosłoby znaczne oszczędno-
ści finansowe i czasowe oraz wzrost efektywności i za- 
dowolenia ze świadczonych usług.  

 
 

PIŚMIENNICTWO  
 

1. Blau A., Bringing the promise home: Policy options and 
strategies to promote medical inormation networking 
2001, J. Med. Systems, 1993, 17, 6, 339-347. 

2. Hsu Y.L, Yang C.C., Tsai T.C., Cheng C.M., Wu CH. 
H., Development of A Decentralized Telehomecare Mo-
nitoring System, Telemed. e-Health, 2007, 2, 69-78. 

3. Jennett P.A., Affleck Hall L., Hailey D., Ohinmaa A., 
Anderson C., Thomas R., Young B., Lorenzetti D., Scott 
R.E., The socio-economic impact of telehealth: a syste-
matic review, 2003, 9(6), 311-20. 

4. Breslow M.J., Rosenfeld B.A., Doerfler M. et al., Effect 
of a multiple-site intensive care unit telemedicine pro-
gram on clinical and economic outcomes: an alternative 
paradigm for intensivist staffing, Crit. Care Med., 2004, 
32, 1, 31-38. 

5. Dansky K.H., Palmer L., Shea D., Bowles K.H., Cost 
Analysis of Telehomecare, Telemed. J. e-Health, 2001, 
7(3), 225-232. 

6. Cranen K., Huis in't Veld R., Ijzerman M., Vollenbroek-
Hutten M., Change of Patients' Perceptions of Telemedi-
cine After Brief Use, Telemed. e-Health, 2011, 17(7), 
530-535. 

7. Gustke S.S., Balch D.C., West W.L., Rogers L.O., Pa-
tient satisfaction with telemedicine. Telemedicine Journal 
Spring 2010, Telemed. J., 2000, 6(1), 5-13. 

 
 

Adres do korespondencji: 
Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Smoluchowskiego 11 
Poznań 
e-mail: Adam.filipionek@gmail.com 



Pielęgniarstwo Polskie 2013, 1(47), 52–55 

PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD DZIECKIEM  
Z NEUROFIBROMATOZĄ TYPU 1  

NA PODSTAWIE ANALIZY KONKRETNEGO PRZYPADKU 

NURSING CAREPLANFOR A CHILD WITH NEUROFIBROMATOSISTYPE 1 
BASED ON THE ANALYSIS OF THE CASE 

MAŁGORZATA SYPNIEWSKA1, SAMANTA STURMOWSKA1, OLGA JAKUBCZAK1,  
KATARZYNA NOWAK1, AGNIESZKA WRÓBEL-BANIA2, ANETA ZREDA-PIKIES2 

1Studentka I roku SUM, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierunek Pielęgniarstwo 
Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu 

2Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak 

Streszczenie 

Neurofibromatoza to choroba obejmująca trzy listki zarodkowe 
zajmujące skórę, układ nerwowy i narząd wzroku. Wynik jej 
odziedziczenia związany jest z przebiegiem mutacji w obrębie 
genu kodującego neurofibrominę, która może mieć przebieg spon-
taniczny lub dziedziczny. Częstość zachorowania jest niewielka, 
waha się w granicach 1/3000–4000 tysiące osób. Diagnostyka 
choroby opiera się na rozpoznaniu dwóch z siedmiu objawów 
przyjętych przez National Institutes of Health. Neurofibromatoza 
jest chorobą nieuleczalną. Leczenie skłania się do leczenia przy-
czynowego występujących objawów. W pracy został opracowany 
przypadek 9-letniego chłopca cierpiącego na neurofibromatozę 
typu 1. Diagnoza została postawiona na podstawie obecności 
zmian skórnych typu „café-au-lait”, piegów w okolicach dołu 
pachowego i pachwin oraz trzech guzków Lischa. Na obecnym 
etapie badania genetyczne wykazały mutację, która prawdopodob-
nie pojawiła się spontanicznie. Analiza przypadku pozwoliła na 
rozpoznanie problemów, które pojawiły się u dziecka i zgodnie  
z aktualną wiedzą medyczną opisano działania pielęgnacyjno-le- 
cznicze jakie należy podjąć w związku z zaistniałymi dolegliwoś- 
ciami. Opieką pielęgniarską zostało objęte nie tylko cierpiące 
dziecko, lecz także jego rodzina. 
 
Słowa kluczowe: neurofibromatoza, opieka pielęgniarska, plan 
opieki. 

Abstract 

Neurofibromatosisis a diseaseconsisting of threegerm layersin-
volvedskin,nervous system andorgans of sight. The resultofinheri-
tanceis related to themutationin the geneencoding, which may be 
spontaneousorassociated with the courseofsuccession.The inciden-
ceis low, one in 3000–4000,000 is affected. Diagnosisof diseaseis 
based on therecognition of two of the sevensignsadopted by the 
National Institutesof Health. Neurofibromatosisis an incurable 
disease. Treatmenttends tocausal treatmentof symptoms. The work 
is a presentation of a case of 9-year-old boy suffering from neu-
rofibromatosis type 1. Diagnosis was based on the presence of skin 
lesions similar to “café-au-lait”, freckles around the armpit and 
groin, and three Lischnodules. At this stage, genetic studies have 
shown mutation that probably occurred spontaneously. Case study 
allowed for the identification of problems in accordance with 
current medical knowledge. Therapeutic nursing procedure action 
to be taken was described in connection with-existing ailments was 
described. Nursing care was provided not only the suffering child, 
but also his family. 
 
 
 
 
Key words: neurofibromatosis, nursing care, therapeutic nurs-
ing procedure. 

 
 
 

Wstęp 
 
W 1882 roku niemiecki patolog Friedrich von Rec-

klinghausen po raz pierwszy rozpoznał i opisał przypad-
ki pojawiania się zmian skórnych wraz z występowa-
niem guzów ośrodkowego układu nerwowego. Odkrytą 
jednostkę chorobową nazwał nerwiakowłókniakowatoś- 
cią, która obecnie określana jest również jako choroba 
Recklinghausena. Po wielu latach od odkrycia niemiec-
kiego lekarza w literaturze medycznej pojawiły się do-
niesienia o drugiej postaci choroby – nerwiakowłóknio-
watości typu 2. 

Nerwiakowłókniakowatość należy do grup fakoma-
toz (greckie phakoz „naznaczony przy urodzeniu”). Do 
tej grupy zaliczane są rozmaitej natury choroby, obejmu-
jące różnego rodzaju listki zarodkowe. Symptomatologia 
fakomatoz dotyczy głównie skóry, układu nerwowego  
i narządu wzroku [1, 2]. 

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (neurofibromatoza 
typu 1) jest chorobą dziedziczoną genetycznie, autoso-
malnie dominująco. Gen, który odpowiada za tę jednost-
kę chorobową nazwany jest NF-1 oraz został zlokalizo-
wany na chromosomie 17q11.2, gdzie kodowane jest 
białko – neurofibromina. Funkcją antyonkogenu jakim 
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jest neurofibromina jest dezaktywacja patoonkogenu Ras, 
odpowiadającego za aktywowanie onkogenu GTP. Do 
jego pozostałych ról należy kontrola procesu uczenia się 
i zapamiętywania, procesów związanych z odbudową 
tkanek i struktur naczyń krwionośnych (angiogeneza). 
Utrata jakiejkolwiek z funkcji białka umożliwia ekspan-
sję nowotworów.  

Gen NF-1 jest jednym z najczęściej ulegających mutacji 
genów u człowieka. Wystąpienie choroby w 50% przypad-
ków to wynik odziedziczenia mutacji po chorym rodzicu – 
przybiera wówczas postać niemozaikową, a defekt gene-
tyczny przekazywany jest dalszym pokoleniom [3, 4, 5].  
W populacji ogólnej NF1 występuje z częstością 1 na 
3000–4000 tysiąca osób bez różnic etnicznych czy też ra- 
sowych [6, 7]. Do rozpoznania choroby upoważnia stwier-
dzenie co najmniej 2 spośród 7 kryteriów diagnostycznych 
przyjętych przez National Institutes of Health [7, 8]: 

1. Obecność na skórze ponad 5 plam café-au-lait  
o średnicy równej lub większej niż 5 mm przed okresem 
dojrzewania i 15 mm po okresie dojrzewania. 

2. Dwa lub więcej nerwiakowłókniaki lub 1 nerwia-
kowłókniak splotowaty. 

3. Piegi w okolicach pachowych i pachwinowych. 
4. Glejak nerwu wzrokowego. 
5. Dwa lub więcej guzki Lischa. 
6. Wyróżniająca się anomalia kostna (dysplazja skrzy-

deł kości klinowej), ścieńczenie warstwy korowej kości 
długich (z lub bez stawów rzekomych). 

Rozpoznanie NF-1 u krewnych pierwszego stopnia 
na podstawie powyższych kryteriów. 

Przedstawione objawy mogą pojawić się w każdym 
stadium rozwoju osobniczego, najczęściej jednak poja-
wiają się w wieku dziecięcym i nie zawsze dają pełny 
obraz kliniczny [1]. 

 
 

Cel pracy  
 
Przedstawienie istoty pielęgnowania osoby chorej na 

neurofibromatozę typu 1 obejmujących biologiczne, psy-
chologiczne oraz społeczne potrzeby pacjenta. Zwiększenie 
świadomości personelu medycznego na temat wybranej 
jednostki chorobowej. 

 
 

Materiał i metody 
 
Metody pozyskiwania danych o pacjencie obejmują 

analizę dostępnej dokumentacji medycznej oraz poszerzony 
wywiad wraz z  kwestionariuszem wywiadu przeprowa-
dzonym z opiekunem pacjenta. W gromadzeniu danych 
zostały wykorzystane metody służące do pozyskiwania 
wiedzy pielęgniarskiej, w których zakres wchodzi wywiad, 
obserwacja, badania fizykalne. Na badanie uzyskano zgodę 
komisji bioetycznej o nr 260/2012. 

 
 

Opis przypadku 
 
Chłopiec przyszedł na świat w 36 tygodniu ciąży 26 

lutego 2003 roku o godzinie 8.25. Jest dzieckiem z V 
ciąży, porodu III. Urodził się cięciem cesarskim z powo-
du obrzęku nóg matki o nieznanej etiologii. W chwili 
urodzenia parametry antropometryczne wynosiły: waga 
– 3200 g, wzrost – 55 cm, obwód klatki piersiowej – 32 
cm, a głowy – 35 cm. Dziecko posiadało cechy wcze-
śniactwa. W skali Apgar chłopiec otrzymał 9 punktów. 
Utrata jednego punktu spowodowana była brakiem na-
pięcia mięśni kończyn dolnych. Pierwsza hospitalizacja 
dziecka odbyła się w 5 miesiącu życia z powodu skazy 
białkowej, która objawiała się biegunkami z domieszką 
krwi. Modyfikacja diety dziecka oraz dołączenie do 
żywienia preparatu bezmlecznego spowodowały ustą-
pienie objawów. Rozwój psychomotoryczny do tego 
czasu nie odbiegał od normy. Około drugiego roku życia 
zachowanie dziecka uległo zmianie. Pojawiły się epizo-
dy napadów padaczkowych, w których chłopiec zastygał 
w bezruchu z pojawiającymi się stereotypami rąk oraz 
automatyzmami oralnymi, nie reagując na żadne polece-
nia. Następowało przy tym obfite ślinienie. Po 3–4 minu-
tach objawy ustępowały. Około 4. roku życia dziecko 
zostało poddane kompleksowej diagnostyce przez  neu-
rologa. Podczas badania dostrzeżono zmiany typu CAL 
oraz piegi w okolicach dołów pachowych i pachwin.  
W związku z epizodami padaczkowymi poddano dziec-
ko badaniu EEG, w którym stwierdzono prawostronne 
zmiany świadczące o ogniskach padaczki. Na podstawie 
badania i wywiadu z matką dziecka stwierdzono, iż cier- 
pi ono na padaczkę mimiczno-kloniczną. W związku  
z obecnością plam o zabarwieniu kawy z mlekiem jak  
i piegów w okolicach dołów pachowych, odkrytych 
podczas badania neurologicznego, poddano dziecko dal- 
szej diagnostyce w kierunku NF-1. 

W badaniu okulistycznym stwierdzono w lewym oku 
obecność trzech plamek Lischa. Tomografia kompute-
rowa z użyciem środka kontrastującego oraz rezonans 
mózgu wykazały obecność guza zlokalizowanego w 
lewym płacie skroniowym o wielkości 3 cm. 

Postawiona diagnoza, mówiąca o tym, iż dziecko cierpi 
na NF-1, pozwoliła na zakwalifikowanie go na badania 
genetyczne. Wstępny wynik badań wykazał, iż mutacja 
genu wystąpiła spontanicznie. Dziecko w wieku 8 lat zosta-
ło również poddane badaniom psychologicznym, w których 
stwierdzono zespół Aspergera. Obecnie chłopiec choruje na 
alergię pokarmową, która objawia się nietolerancją produk-
tów mlecznych i poddana jest dalszej diagnostyce. 

Dziecko w wieku 9 lat zostało skierowane na neuro-
logiczne badanie kontrolne oraz TK w celu oceny roz-
woju guza.  

Stan biologiczny chłopca: skóra czysta, pokryta pla-
mami typu CAL oraz piegami w okolicach dołu pachowego 
i pachwin. Chłopiec ma otyłość, potwierdzone jest to 
wskaźnikiem BMI wynoszącym 25,3 (< 97 centyla) przy 
wzroście 150 cm i wadze 57 kg. Dokonane pomiary para-
metrów życiowych: ciśnienie tętnicze krwi – 110/80 mm/Hg, 
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tętno – 72 uderzenia/min, ilość oddechów 14/min. Chłopiec 
często skarży się na uporczywe bóle głowy o charakterze 
pulsującym, które trwają kilka godzin i nie ustępują po 
podaniu paracetamolu. Również u chłopca zdarzają się 
wymioty o nie poznanej dotąd przyczynie oraz biegunki 
po spożyciu produktów z zawartością mleka. Chłopiec 
uskarża się na ból kręgosłupa spowodowany skoliozą. 

Stan psychospołeczny dziecka: chłopiec unika kon-
taktu, trudno uzyskać od niego informacje dotyczące 
dolegliwości, często stara się zmienić temat lub konfabu-
luje. Widoczny opóźniony rozwój psychomotoryczny. 
Czas wolny spędza przed komputerem lub telewizorem. 
Przy mamie czuje się pewnie, odpowiada pojedynczymi 
słowami, pytany o zainteresowania odpowiada o kosmo-
nautyce, jest bardzo zainteresowany tą tematyką. Wyko-
nuje przy tym niezdarne i źle skoordynowane ruchy. 

Stan socjoekonomiczny: bardzo dobry. Rodzice chłopca 
posiadają wykształcenie średnie. Ojciec chłopca zajmuje się 
prowadzeniem firmy, matka zaś zajmuje się domem. 
Mieszkają w domu jednorodzinnym, w mieście oddalonym 
od miejsca hospitalizacji o 50 km. Obydwoje rodzice palą 
nałogowo papierosy. Zarówno matka, jak i ojciec dziecka 
wykazują duże zainteresowanie chorobą dziecka. Jednak ze 
względu na zobowiązania zawodowe ojca, to matka prze-
bywa cały czas z dzieckiem podczas hospitalizacji. Jest 
nastawiona pozytywnie do choroby chłopca, wykazuje się 
dużą wiedzą na temat schorzenia jej syna. Ma bardzo dobry 
kontakt z chłopcem, otacza go dużą troską. Współpracuje  
z personelem medycznym oraz stara się towarzyszyć syno-
wi w czasie prowadzonych czynności. Rodzina stara się 
spędzać jak najwięcej czasu z chłopcem przeznaczając go 
na wspólne gry i zabawy.  

W związku z wymiotami o nieznanej etiologii, 
dziecko układane jest w łóżku w pozycji bezpiecznej, 
półwysokiej na prawym boku. Podawane są mu płyny 
często lekko schłodzone, ale w niewielkich ilościach. 
Chłopiec chętnie pije podawane płyny. Poinstruowana 
mama dba o higienę jamy ustnej chłopca, stosując środki 
do utrzymania czystości jamy ustnej. Pościel zmieniana 
jest w zależności od zaistniałej potrzeby. Dziecko pod-
czas pobytu w szpitalu skarżyło się na uporczywe bóle 
głowy. Ocena natężenia bólu za pomocą wzrokowo-
analogowej skali VAS: 5. Podano chłopcu paracetamol, 
jednak po godzinnej ocenie bólu po podaniu leku nasile-
nie bólu oceniane przez chłopca wskazało na 7. Zapew-
niono dziecku atmosferę spokoju i bezpieczeństwa, sto-
sowano zimne okłady na czoło, które spowodowały 
złagodzenie dolegliwości.  

Podczas wykonywanych badań cały czas przebywała 
z dzieckiem matka. O wszelkich podjętych czynnościach 
była informowana matka oraz jej dziecko. W badaniu 
TK nie stwierdzono zmiany wielkości guza. 

Podczas hospitalizacji dziecko było szczególnie ob-
serwowane pod kątem wystąpienia napadu padaczkowe-
go, który wg matki mimo stosowania leków przeciwpa-
daczkowych nadal się pojawiały. Dziecko regularnie 
otrzymywało Karbamazepinę (Neurotopretard) w dawce 
300 mg zażywanych dwa razy dziennie, epizodów napa-

du padaczkowego nie stwierdzono. Ze względu na sto-
sowane leczenie obserwowano dziecko pod kątem wy-
stąpienia objawów niepożądanych (senność, zaburzenia 
czynności serca i układu krążenia, zaburzenia funkcji 
nerek, uszkodzenie wątroby, objawy ze strony układu 
pokarmowego: wymioty, zaparcia, biegunki). 

Starano się nawiązać kontakt z dzieckiem stosując 
zasady prawidłowej komunikacji zgodnej ze specyfiką 
choroby Aspergera. Wypowiadanie prostych poleceń 
oraz mobilizowanie dziecka do współpracy spowodowa-
ło, iż komunikacja stała się efektywniejsza i dziecko 
starało się wypełniać polecenia. Próbując nawet samemu 
nawiązać kontakt z członkami personelu medycznego. 

 
 

Omówienie  
 
Specyfika schorzenia jakim jest neurofibromatoza 

typu 1 wymaga udzielania profesjonalnych świadczeń 
pielęgnacyjnych opierających się na kompleksowym 
planie pielęgnowania. Praca z dzieckiem cierpiącym na 
tę nieuleczalną chorobę nakłada ogrom problemów pie-
lęgnacyjnych przed personelem medycznym, jak i w 
późniejszym czasie, przed rodziną pacjenta. Czynności 
pielęgniarskie powinny być dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb małego pacjenta. Możliwe jest to dzięki 
holistycznej koncepcji, która uwzględnia biologiczno-
psychologiczno-społeczne, jak również duchowe aspekty 
życia człowieka. Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działalności edukacyjnej. Edukacja rodziny 
pacjenta powinna obejmować dostarczenie wiedzy na 
temat choroby, jak również kształtować umiejętności 
niezbędne do realizowania opieki w domu pacjenta. 
Działania podejmowane przez personel medyczny w 
opisanym przypadku dziecka cierpiącego na chorobę 
Recklinghausena mają na celu służenie poprawie jakości 
życia chorego oraz jego najbliższych. Łagodząc lub 
niwelując dolegliwości powodujące dyskomfort w życiu 
codziennym osoby cierpiącej na tę nieuleczalną chorobę. 

Matka dziecka została poinformowana o konieczno-
ści zgłaszania się z dzieckiem na badania obrazowe TK. 
Zwrócono jej również uwagę na konieczność częstego 
mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, w związku z tym 
została wyedukowana w jaki sposób posługiwać się 
ciśnieniomierzem elektrycznym. Kolejnym aspektem, 
który został poruszony, była otyłość dziecka, zalecono 
przede wszystkim ograniczenie spożywania cukrów 
prostych oraz tłuszczu, podkreślając jak ważny jest spo-
sób przygotowania potraw oraz jak aktywność fizyczna 
dostosowana do schorzenia dziecka może wpłynąć na 
obniżenie wagi dziecka oraz poprawę sprawności psy-
cho-motorycznej. W związku z wadą postawy chłopca, 
zalecono skorzystanie z usług poradni wad postawy. 
Matka chłopca starała się w aktywny sposób uczestni-
czyć w czasie hospitalizacji dziecka. Brak zmian w ob-
razie TK wzbudził nadzieję w kobiecie na lepsze roko-
wanie choroby. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU 
 
 
 
Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu powstało w 1998 roku. Inicjatorami powstania Towarzystwa była grupa entuzja-

stów nauk o zdrowiu i promocji zdrowia pod kierunkiem dr hab. Marii Danuty Głowackiej.  
 

Towarzystwo powołano w celu inspirowania, popierania i popularyzowania rozwoju nauk o zdrowiu oraz promocji zdro-

wia. W zatwierdzonym statucie Towarzystwa przedstawiono środki umożliwiające realizację wyżej wymienionych celów, do 

których zalicza się działalność naukową, popieranie działalności wydawniczej, popieranie badań naukowych, organizowanie 

wymiany naukowej z zagranicą, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów, dofinansowywanie uczestnictwa 

członków w innych konferencjach, sympozjach i seminariach. Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w działalności 

naukowej, badawczej i publikacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu.  
 

Towarzystwo dofinansowuje uczestnictwo swoich członków w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie,  

a także współuczestniczy w organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu konferencjach i sympozjach. Zgodnie  

z prawem o działalności stowarzyszeń i towarzystw, PTNoZ składa na bieżąco sprawozdania finansowe i podatkowe 

oraz organizuje walne zebrania członków Towarzystwa, zatwierdzając sprawozdania i oceniając działalność statutową. 

W roku bieżącym Towarzystwo jest głównym organizatorem m.in. konferencji „Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych 

u dzieci w młodszym wieku szkolnym” i „Ochrona Zdrowia Społecznego”. Zgodnie z uchwałą podjętą na walnym 

zebraniu planowane jest wydawanie zeszytów naukowych Towarzystwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań 

tel. (0-61) 655-92-50, fax. (0-61) 655-92-51, e-mail: ptnoz@poczta.onet.pl 
NIP: 781-16-48-520, REGON: 639578796, KRS: 0000074710 

BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664 
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POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK O ZDROWIU 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
 

Imię i nazwisko 
 

 
 

 
Adres zamieszkania 

 
 

 
 

Miejsce pracy, stanowisko 
 

 
 

 
Ukończona uczelnia/szkoła, kierunek, specjalność 

 
 
      Uzyskany tytuł/stopień/zawód           Data urodzenia 
 
 
               Telefon kontaktowy       E-mail 

 
 

Proszę o przyjęcie mnie do Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. 
Zapoznałem/am się ze statutem Towarzystwa. 

Zobowiązuję się do aktywnej współpracy w realizacji celów Towarzystwa  
i regularnego opłacania składek członkowskich. 

 
 
 

 
                          Data                     Podpis 
 
 
 
 
 

 
Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań 

tel. (0-61) 655-92-50, fax. (0-61) 655-92-51, e-mail: ptnoz@poczta.onet.pl 
NIP: 781-16-48-520, REGON: 639578796, KRS: 0000074710 

BZ WBK 60 1090 1346 0000 0001 1347 1664 
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu 

zaprasza do udziału w XXXVI edycji 

 

 

PODYPLOMOWEGO STUDIUM ZARZĄDZANIA 
W OPIECE ZDROWOTNEJ 

 
 

- jednego z najlepszych w rankingach szkół menedżerów zdrowia. 
 
 
 
 
Studium jest propozycją dla osób z wyższym wykształceniem, pracujących w podmiotach organizacyjnych 
służby zdrowia lub planujących karierę zawodową w tych strukturach. 
 
Kadrę dydaktyczną tworzą wysokiej klasy wykładowcy akademiccy i specjaliści, których celem jest przeka-
zanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności w zakresie: zarządzania, prawa w ochronie zdrowia, ubezpie-
czeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu w jednostkach organizacyjnych 
opieki zdrowotnej. 
 
Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, trwają od listopada  2013 do listopada 2014. 

 

 

 

Nabór już trwa, zgłoszenia przyjmujemy pod adresem 

 

Szczegółowe informacje dotyczące studium zamieszczone są na stronie internetowej: 
http://ump.edu.pl 
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Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu 

oraz 

Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 

Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
 
 
 
 
 
 
 

serdecznie zapraszają 

na Konferencję Naukową 

 

pod Patronatem Honorowym 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Marka Woźniaka 

 

pt. „Człowiek w systemie ochrony zdrowia 

w kontekście szans i zagrożeń” 
 

Sala Sesyjna Urzędu Wojewódzkiego, Al. Niepodległości 18, Poznań 

 

Poznań,  6 grudnia 2013 r. 
 

I KOMUNIKAT 

Uczestnicy za udział w konferencji otrzymają 12 pkt. edukacyjnych 
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Człowiek w systemie ochrony zdrowia  

w kontekście szans i zagrożeń 

 
 

Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, pragną 

zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej człowiekowi w systemie ochrony zdrowia. 

Zobligowani do nieprzekraczania stawiających wysokie wymagania norm prawnych, nieustannie motywowani do 

podnoszenia standardów pomieszczeń, sprzętu medycznego, jak również podnoszenia kwalifikacji – własnych i na-

szych współpracowników – staramy się pamiętać, że wszystkie te nakłady i zabiegi służyć mają człowiekowi. 

Właśnie odnalezienie pacjenta w systemie ochrony zdrowia, pacjenta z jego potrzebami, tymi zdrowotnymi i tymi 

ludzkimi – wynikającymi z niekomfortowej sytuacji odcięcia od najbliższych i oddania się w ręce nieznanych profesjo-

nalistów – postawiliśmy sobie za cel naszych rozważań. Zdaję sobie sprawę, że jest to wyzwanie niełatwe, jednak przy 

założeniu, że swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się specjaliści z zakresu: organizacji ochrony zdrowia, ekono-

mii, prawa, czy psychologii, cel ten jesteśmy w stanie osiągnąć. 

 

Zapraszam Państwa do udziału w obradach. 

 
W imieniu Organizatorów 

 
dr hab. Maria Danuta Głowacka 

 
 
 
Problematyka: 

1. Choroba w różnych okresach rozwoju człowieka. 

2. Choroby cywilizacyjne: otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, uzależnienia. 

3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu zdrowia społeczeństwa (tutaj miejsce na omówienie 

programów zdrowotnych, działań edukacyjnych). 

4. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania realizacji obowiązków nałożonych na podmioty lecznicze i ich organy 

założycielskie. 

5. Varia. 
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Informacje dla uczestników: 

 
 

1. Obrady odbędą się w sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 18 

2. Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane i opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopi-

śmie naukowym „Pielęgniarstwo Polskie” (2 punkty MNiSW) lub monografii (4 punkty MNiSW). 

3. Przestrzeganie wymogów edytorskich jest koniecznym warunkiem dopuszczenia artykułu do recenzji. Teksty, 

w których wymogi edytorskie nie zostaną uwzględnione, nie będą przekazane do recenzji i druku.   

4. Artykuły w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: knoz@ump.edu.pl lub orgzarz@ump.edu.pl  

5. Opłata za udział w konferencji wynosi 300 zł (dla członków PTNoZ koszt wynosi 200 zł) i obejmuje udział  

w sesjach naukowych oraz materiały konferencyjne.  

6. Istnieje możliwość opublikowania artykułu bez udziału w konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). 

Opłata za publikację bez uczestnictwa wynosi 150 zł.  

Wniesienie opłaty konferencyjnej jest warunkiem udziału w konferencji. Opłata na konto: 

BZ WBK  60 1090 1346 0000 0001 1347 1664, z dopiskiem PTNoZ. 

 

 

Kalendarium 

 

1. Nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych do 31 sierpnia 2013 r. 

2. Ostateczny termin nadsyłania artykułów do 31 września 2013 r. 

3. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej do 31 września 2013 r. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Nazwisko:............................................................................................. 

Imię:...................................................................................................... 

Tytuł naukowy:…….............................................................................. 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
Ulica i nr domu:............................................................................................... 

Kod pocztowy:.................Miasto:................................................................... 

Telefon:..........................................................................................................  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………. 

Miejsce zatrudnienia:...................................................................................... 

........................................................................................................................ 

Forma uczestnictwa: 

  aktywna – prezentacja ustna 

  bierna 

  publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji 

                 

Tytuł referatu:  

................................................................................................................................................................... 

 

                                                                              Podpis 
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Wymogi edytorskie  
 
Redakcja przyjmuje prace oryginalne i poglądowe w języku polskim i angielskim. 
Prace należy przesyłać na adres Redakcji w formie elektronicznej, zapis w edytorze tekstu programu Word. Czcion-

ka Times New Roman 12.Tekst nie powinien być adiustowany. 
Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie Autorów, iż praca nie była drukowana wcześniej w innym czasopi-

śmie oraz zgodę kierownika jednostki na publikację. 
Pierwsza strona pracy powinna zawierać: 
• tytuł pracy w języku polskim i angielskim 
• imię i nazwisko Autora (Autorów) 
• afiliację Autora  
• nazwisko kierownika jednostki 
• streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia powinny mieć charakter strukturalny – zawierać cel, ma-

teriał i metody badań, wyniki oraz podsumowanie, nie powinny przekraczać objętością 200 słów  
• słowa kluczowe – nie więcej niż pięć. 
Prace podlegają dwóm recenzjom, przy czym Recenzenci nie znają nazwisk Autorów, ani też nazwy ośrodka, z któ-

rego praca pochodzi. Recenzenci decydują o dopuszczeniu pracy do druku oraz wskazują na konieczność dokonania 
poprawek jako warunek dopuszczenia do druku. Niedotrzymanie terminu nadesłania pracy wiąże się z niedopuszcze-
niem pracy do druku. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz po-
prawek wersji w języku angielskim – bez uzgodnienia z Autorem. 

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i mianow-
nictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście. 

Ryciny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z użyciem numeracji arabskiej. 
Tytuły w języku polskim i angielskim nad tabelami. 
Tabele powinny być oznaczone numerami rzymskimi bądź arabskimi. Szerokość tabeli nie powinna przekraczać  

8 cm lub 16 cm. 
Piśmiennictwo powinno być napisane na oddzielnej stronie – wg kolejności cytowania na stronach. Należy podać: 

kolejny numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, 
należy podać trzech pierwszych i dodać: „i wsp.”, tytuł pracy. Następnie: 

a. tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus), rok, tom, numer strony pierw-
szej i ostatniej, np.: Kowalski J., Nowak J., Nozologiczne aspekty bólów głowy, J. Med., 2007, 1, 12–27. 

b. tytuł książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej, np.: Pawlak P., Ży-
cie i umieranie, w: Gerontologia, Malinowski A. (red.), PWN, Warszawa 2007, 12–32. 

c. tytuł rozdziału cytowanej książki, nazwisko/nazwiska i pierwsze litery imion Autora/Autorów tegoż rozdziału, ty-
tuł książki, nazwisko i imię autora (redaktora) książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wydania, numer pierwszej  
i ostatniej strony cytowanego rozdziału. 

Kolejność piśmiennictwa w tekście należy wpisać w nawiasie kwadratowym 
Wymagania co do objętości prac 
Prace oryginalne: objętość prac nie może przekraczać 12–15 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, 

tekst właściwy oraz piśmiennictwo. 
Prace kazuistyczne: objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 3–4 stron, wliczając w to stronę tytuło-

wą, słowa kluczowe, streszczenie oraz piśmiennictwo. 
Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 15–20 stron. Sprawozdania ze zjazdów i re-

cenzje – 2 strony. 
Zjawiska „ghostwriting” oraz „ghost authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Aby przeciwdziałać przy-

padkom „ghostwriting” oraz „ghost authorship” Redakcja prosi autorów nadsyłanych prac o podanie informacji, jaki 
jest ich wkład w przygotowanie pracy. Informacja powinna mieć charakter jakościowy, tzn. autorzy zobowiązani są 
podać, czy ich wkład w powstanie publikacji polega na opracowaniu koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Autorzy 
są także proszeni o podanie źródeł finansowania badań, których wyniki są prezentowane w nadsyłanej pracy. Załączone 
do pracy oświadczenia powinny być podpisane przez poszczególnych autorów zgłaszanej pracy. 

Uwaga. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą przez Redakcję demaskowane, włącznie z powiadamia-
niem odpowiednich podmiotów. 

Przestrzeganie wymogów edytorskich jest warunkiem koniecznym do kolejnych etapów kwalifikacji pracy. 
Prace należy wysyłać na adres: knoz@ump.edu.pl lub orgzarz@ump.edu.pl 
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Informacja o nowym dziale „Prawo w Pielęgniarstwie” 

The information about the new chapter „The law in nursing” 
 
 
 

 
 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników 

oraz w trosce o ich pełną satysfakcję Redakcja Pielę-
gniarstwa Polskiego informuje, iż na łamach czasopisma 
został powołany nowy dział „Prawo w Pielęgniarstwie”. 
Będzie on poświęcony w całości problemom prawnym,  
z jakimi spotykają się zarówno pielęgniarki, jak i inne 
osoby związane zawodowo z ochroną zdrowia. Pragnie-
my przybliżyć naszym Czytelnikom podstawowe regula-
cje prawne mające zastosowanie w pielęgniarstwie, 
pomóc w odpowiedniej interpretacji przepisów oraz 
wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Dlatego też gorąco 
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapozna-
wania się z omawianymi kwestiami, a także zadawania 
pytań oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami i spo-
strzeżeniami. Współpracujący z nami prawnik oraz spe-

cjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia dołożą wszelkich 
starań, aby przedstawiane zagadnienia i odpowiedzi na 
Państwa pytania były rzetelne i w pełni zadowalające. 

Wierzymy, że poruszane tematy pomogą lepiej zro-
zumieć obowiązujące ustawodawstwo, pozwolą działać 
w granicach prawa oraz uchronią Państwa przed skut-
kami obowiązującej łacińskiej paremii ignorantia iuris 
nocet (nieznajomość prawa szkodzi). 

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres 
Redakcji Pielęgniarstwa Polskiego lub jzdano@ump.edu.pl. 
Odpowiedzi na Państwa pytania udzielać będzie prawnik – 
Joanna Zdanowska (pracownik naukowy Zakładu Organiza-
cji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar- 
cinkowskiego w Poznaniu). 

 



ZASADY RECENZJI NADSYŁANYCH PRAC DO PIELĘGNIARSTWA POLSKIEGO 
 
 

1. Autorzy, przysyłając pracę, wyrażają zgodę na proces recenzji. Wszystkie nadesłane prace są poddawane ocenie  
w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie przez Recenzenta. W przypadku recenzji negatywnej Autor jest 
informowany o wyniku recenzji. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do druku podejmuje redaktor naczelna  
w porozumieniu z Komitetem Naukowym. 

2. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac autorom. 
3. Redakcja stara się dbać o merytoryczną zawartość czasopisma, jednak za treść artykułu odpowiada Autor. Redakcja 

i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nierzetelności wynikające z naruszenia przez Autora pra-
cy praw autorskich. 

4. Recenzenci opiniują pracę uwzględniając jej wartość merytoryczną, wnioskowanie statystyczne, poprawność językową.  
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty pracy z uwzględnieniem uwag recenzenta dotyczących tabel, rycin, stylu 

pracy i błędów edytorskich. W niektórych wypadkach, kiedy prace wymagają znaczących poprawek odsyłane są do 
Autorów z prośbą o ich modyfikację.  

6.  Za opublikowanie pracy autorom nie są wypłacane honoraria. 
 
 
 

 

REVIEW SYSTEM OF THE POLISH NURSING 

 
 

1. By sending the article, authors automatically give the Editorial Board their permission to the reviewing process. All 
articles are firstly evaluated by the Editorial board and then by the Reviewer. If the evaluation is negative, the author 
is informed about the decision. The final decision about publication is made by the Editor – in – chief in agreement 
with The Scientific Committee.  

2. The Editorial Board does not send the articles back to authors.  
3. The Editorial Board makes every effort to maximize informative value of the journal but it is the author who is responsible 

for the contents. Neither the Editorial Board nor the Publisher bear responsibility for any dishonesty resulting from  
Author’s violation of copyright laws.  

4. Reviewers provide their opinion on the article’s scientific value, statistical reasoning and linguistic correctness.  
5. The Editorial Board reserves the right to correct the article with regard to reviewer’s remarks considering the tables, 

figures, writing style and editorial errors. In some cases, if major corrections are necessary, articles are sent back  
to their Authors.

6. Authors do not receive remuneration for the publication of their articles.  
 



 
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC 

 
„Pielęgniarstwo Polskie” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów 

i konferencji, recenzje z książek oraz opracowania z zakresu historii pielęgniarstwa w języku polskim oraz an-
gielskim. 

Prace należy przesyłać na adres redakcji w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz na nośniku elektronicz-
nym – CD lub dyskietka 3,5” zapisanym w edytorze tekstu program Word. Tekst nie powinien być adiustowa-
ny. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie Autorów, iż praca nie była drukowana wcześniej w innym 
czasopiśmie oraz zgodę kierownika jednostki na publikację.  

Do pracy należy na osobnej kartce dołączyć adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowy do 
Autora pracy. 

Pierwsza strona pracy powinna zawierać: 
• tytuł pracy w języku polskim i angielskim 
• Autora (Autorów) 
• afiliację Autora 
• nazwisko kierownika jednostki 
• streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia powinny mieć charakter strukturalny – zawierać  

w sobie cel, materiał i metody badań, wyniki oraz podsumowanie, nie powinny przekraczać objętością 200 słów 
• słowa kluczowe – nie więcej niż pięć. 
Prace podlegają dwóm recenzjom, przy czym recenzenci nie znają nazwisk autorów, ani też nazwy ośrodka,  

z którego praca pochodzi. Recenzenci decydują o dopuszczeniu pracy do druku oraz wskazują na konieczność 
dokonania poprawek jako warunek dopuszczenia do druku. Autorzy mają obowiązek ustosunkować się na piś- 
mie do poprawek oraz nanieść je w tekście w określonym przez redakcję terminie. Niedotrzymanie terminu 
wiąże się z niedopuszczeniem pracy do druku.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów 
oraz poprawek wersji w języku angielskim – bez uzgodnienia z Autorem. 

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią  
i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.  

Ryciny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z użyciem numeracji arabskiej.  
Tytuły w języku polskim i angielskim nad tabelami. 
Tabele powinny być oznaczone numerami rzymskimi bądź arabskimi. Szerokość tabeli nie powinna przekra-

czać 8 cm lub 16 cm.  
Piśmiennictwo powinno być napisane na oddzielnej stronie – wg kolejności cytowania na stronach. Należy 

podać: kolejny numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion (w przypadku, gdy jest więcej niż 
trzech autorów, należy podać trzech pierwszych i dodać: „i wsp.”, tytuł pracy. Następnie:  

a. tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus), rok, tom, numer strony 
pierwszej i ostatniej, np.: Kowalski J., Nowak J., Nozologiczne aspekty bólów głowy, J. Med., 2007, 1, 
12–27. 

b. tytuł książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej, np.: Pawlak 
P., Życie i umieranie, w: Gerontologia, Malinowski A. (red.), PWN, Warszawa 2007, 12–32. 

c. tytuł rozdziału cytowanej książki, nazwisko/nazwiska i pierwsze litery imion Autora/Autorów tegoż roz-
działu, tytuł książki, nazwisko i imię autora (redaktora) książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wy-
dania, numer pierwszej i ostatniej strony cytowanego rozdziału.  

Wymagania co do objętości prac 
Prace oryginalne: objętość prac nie może przekraczać 12–15 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszcze-

nie, tekst właściwy oraz piśmiennictwo. 
Prace kazuistyczne: objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 3–4 stron, wliczając w to stronę 

tytułową, słowa kluczowe, streszczenie oraz piśmiennictwo.  
Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 15–20 stron. Sprawozdania ze zjaz-

dów i recenzje – 2 strony. 
 

Zjawiska „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Aby przeciwdziałać przypad-
kom „ghostwriting” oraz „guest authorship” Redakcja prosi autorów nadsyłanych prac o podanie informacji, jaki jest 
ich wkład w przygotowanie pracy. Informacja powinna mieć charakter jakościowy – autorzy powinni podać, czy ich 
wkład w powstanie publikacji polega na opracowaniu koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Autorzy są także pro-
szeni o podanie źródeł finansowania badań, których wyniki są prezentowane w nadsyłanej pracy. Załączone do pracy 
oświadczenia powinny być podpisane przez poszczególnych autorów zgłaszanej pracy.  
Uwaga: Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą przez Redakcję demaskowane włącznie z powiadamianiem 
odpowiednich podmiotów. 
 
Adres Redakcji:  
Pielęgniarstwo Polskie, Wydział Nauk o Zdrowiu  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Smoluchowskiego 11 
60-179 Poznań  
e-mail: pielegniarstwo.polskie@ump.edu.pl 
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