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WSTĘP

Przed współczesną medycyną stawianych jest obecnie wiele wyzwań. Na-
uki medyczne wciąż wzbogacają się o nowe odkrycia, a to co jeszcze kilka lat 
temu wydawało się fantazją naukową, dziś coraz częściej staje się rzeczywisto-
ścią. Obecna medycyna opiera się już nie tylko na osiągnięciach z dziedziny 
biologii, farmakologii czy chemii, ale coraz częściej bazuje na wykorzystaniu 
wiedzy z zakresu biotechnologii, a nawet fizyki kwantowej do walki z drę-
czącymi współczesne społeczeństwa chorobami. Co więcej, stało się faktem, 
że dalszy rozwój ,,medycyny przyszłości’’ oparty będzie na znacznie bardziej 
interdyscyplinarnym podejściu, angażującym w proces diagnostyki i leczenia 
najnowsze rozwiązania technologiczne. Nanotechnologia, telemedycyna, czy 
wykorzystanie aplikacji mobilnych, to tylko niektóre z gałęzi nauki coraz czę-
ściej wdrażane do systemu opieki zdrowotnej. Implementacja rozwiązań z dzie-
dziny e-medycyny do krajowych rozwiązań systemów ochrony zdrowia staje 
się nieodzownym elementem świadczeń zdrowotnych, powodując szybszy 
przepływ danych i obniżenie kosztów konsultacji. Tym samym, coraz więcej 
uwagi poświęca się również właściwej organizacji służby zdrowia, jej finanso-
waniu i zarządzaniu, jako systemowi będącemu kluczowym elementem odpo-
wiedzialnym za efektywny proces leczenia pacjenta.

Według najnowszych trendów, coraz popularniejsze staje się holistycz-
ne traktowanie zdrowia jako wypadkowej wielu czynników, tj. odpowiedniej 
diety, stylu życia, świadomości działań profilaktycznych, a także skutecznej 
diagnostyki i opieki medycznej w przypadku ewentualnego rozwoju stanu 
patologicznego. W związku z wieloaspektowością wyzwań stawianych przed 
współczesną medycyną, niniejsza monografia ma na celu przybliżenie proble-
matyki ochrony zdrowia z perspektywy naukowej, finansowej i logistycznej.

Mam nadzieję, że to opracowanie stanie się interesującą i wartościową 
pozycją godną polecenia przedstawicielom wielu profesji zajmujących się te-
matyką szerokorozumianych nauk o zdrowiu.

Dr n. farm. Magdalena Kusaczuk
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Katarzyna Antosik1

CZY SENIORZY 
POTRZEBUJĄ SUPLEMENTACJI? 

Streszczenie: Wraz z wiekiem obserwuje się pogorszenie funkcji po-
znawczych oraz obniżenie zdolności do przyswajania przez organizm 
składników odżywczych. Dieta seniorów jest monotonna i nieuroz-
maicona, w związku z czym są oni szczególnie narażeni na niedobory 
żywieniowe. Uzupełnienie diety osób starszych o preparaty zawierające 
różne składniki odżywcze może poprawić stan zdrowia i komfort ży-
cia. W rozdziale przedstawiono dane na temat roli suplementów diety  
w uzupełnianiu niedoborów żywieniowych u osób w wieku geriatrycz-
nym. Zaprezentowano wyniki badań własnych oraz innych autorów, 
wskazując na częste spożywanie suplementów przez seniorów. Suple-
menty diety nie są konkurencją dla prawidłowo zbilansowanej diety 
seniora, stanowią jedynie szansę uzupełnienia ewentualnych niedo-
borów składników odżywczych. Produkty te są często używane przez 
pacjentów w niekontrolowany sposób, bez konsultacji ze specjalistą. 
Ponadto, obserwuje się bardzo niski stopień świadomości żywieniowej 
osób starszych, dlatego ważne jest prowadzenie edukacji na temat zasad 
prawidłowego odżywiania oraz skutków ubocznych niewłaściwego sto-
sowania suplementów diety.

Słowa kluczowe: Seniorzy, niedobory żywieniowe, suplementacja diety.

Orcid: 0000-0001-7159-4254.

1  dr hab. Katarzyna Antosik prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedl-
cach, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
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Wstęp 

Z najnowszych, dostępnych wyników badań, opracowanych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny wynika, że udział osób starszych w populacji mieszkań-
ców Polski systematycznie rośnie2.  Na koniec 2018 r. osoby w wieku 60 
lat i więcej stanowiły blisko 25% ogółu ludności i według prognozy GUS,  
w 2050 r. populacja osób w tym wieku stanowić będzie około 40% społeczeń-
stwa. Obserwowana od kilku lat silna presja zmiany stylu życia, wynikająca 
z potrzeby poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz wywierana przez inne 
czynniki społeczno-kulturowe, m.in. przekazy medialne czy reklamę, dotyka 
również osoby starsze, które niestety rzadko wskazują na dobry lub bardzo 
dobry stan swojego zdrowia. W 2018 r. jedynie 1,9% osób w wieku 60 lat 
i powyżej uznało swój stan zdrowia jako bardzo dobry, a odpowiedź dobry 
wskazało 23,8% seniorów3. 

Niewątpliwie, istotną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywają zwyczaje 
żywieniowe, które są ściśle powiązane z procesami starzenia się organizmu. 
Sposób żywienia osób starszych bardzo często nie odpowiada racjonalnym 
zasadom, powodując zaburzenia odżywiania oraz nasilenie występowania cho-
rób dietozależnych. Prawidłowo zbilansowana i urozmaicona dieta, dostarcza-
jąca wszystkich niezbędnych składników odżywczych, może pomóc seniorom 
cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata i uchronić przed niedożywie-
niem. Należy jednak pamiętać, ze wraz z procesem starzenia się organizmu 
dochodzi do zmniejszonego przyswajana witamin i składników mineralnych 
z pożywienia oraz zwiększonego zapotrzebowania na te składniki. U osób  
w wieku senioralnym, u których istnieje ryzyko wystąpienia niedoborów po-
szczególnych składników odżywczych, związanych ze stanem fizjologicznym 
lub współistniejącymi schorzeniami, uzasadnione wydaje się być stosowanie 
suplementów diety4. Decyzję o wprowadzeniu suplementacji należy podjąć 
wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem, ponieważ zarówno nie-
dobory jak i nadmiary makro- i mikroskładników w diecie mogą doprowadzić 
do wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.

2  Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby 
-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html, (12.02.2020).
3  Ibidem.
4  K. Antosik, K. Kurowska, M. Kobylińska, E. Krzęcio-Nieczyporuk, D. Gugała, A. De-
cyk, Skład ciała oraz wybrane aspekty dotyczące zwyczajów żywieniowych osób po 60. roku życia,  
[w:] red. M. Wysokiński, Z. Sienkiewicz, W. Fidecki, Medyczno-społeczne aspekty starości, War-
szawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2019, s. 39-54.
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Celem niniejszego rozdziału jest analiza znaczenia prawidłowego odży-
wiania osób  w podeszłym wieku i uzupełniania codziennej diety w skład-
niki odżywcze oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z niedoborów 
żywieniowych.

Zachowania żywieniowe seniorów

Kluczową kwestią dla zdrowego starzenia się jest prawidłowe odżywia-
nie. Z wiekiem następuje bowiem zmniejszenie zapotrzebowania na energię  
i tłuszcz, a wzrasta zapotrzebowanie na pełnowartościowe białko, wapń, wita-
minę D, kwas foliowy oraz witaminy B6 i B12, które powinny być dostarczone 
z pożywieniem5. Niestety, zmiany fizjologiczne związane z procesem starzenia, 
spowolnienie metabolizmu oraz przewlekłe choroby mogą stanowić bariery 
dla spożywania różnorodnych pokarmów o dużej zawartości składników od-
żywczych. Częściej, niż w młodszej populacji, występują także u osób starszych 
choroby żołądkowo-jelitowe, które zmniejszają wchłanianie wielu składników 
odżywczych. Ponadto, samotność i izolacja społeczna oraz sytuacja materialna 
seniorów także przyczyniają się do nieprawidłowego odżywiania. Najczęściej 
popełnianymi, przez osoby starsze, błędami żywieniowymi są: monotonna die-
ta, nieprawidłowa liczba posiłków i nieregularne ich spożywanie, niska wartość 
odżywcza posiłków oraz zbyt wysoki udział soli, cukru i tłuszczu w diecie6. Do-
datkowo, seniorzy zgadzają się z wieloma, funkcjonującymi w społeczeństwie 
stereotypami, które nie zawsze są zgodne z aktualną wiedzą żywieniową7.

Takie zachowania są niebezpieczne, bowiem wraz ze starzeniem się orga-
nizmu wzrasta skłonność do utraty beztłuszczowej masy ciała, przyrostu tkan-
ki tłuszczowej i odkładania się triglicerydów w tkance innej niż tłuszczowa,  
a wzrost trzewnej tkanki tłuszczowej może dodatkowo zwiększyć oporność na 
insulinę i związane z tym ryzyko choroby8.

Ponadto, wiele oznak starzenia się, takich jak zmęczenie, bóle migrenowe, 

5  M. Szmidt, D. Granda, A. Broda, A. Brzozowska, Rola warzyw i owoców w diecie osób star-
szych, „Kosmos Problemy Nauk Biologicznych” 2019, nr 68 (2), s. 293-301.
6  M. Tańska, Zasady żywienia ludzi starszych w ogólnej profilaktyce chorób dietozależnych 
[w:]  red. M. Podgórska, Żywienie a środowisko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 
Gdańsk 2016, s. 51-59.
7  A. Rybowska, Powszechne przekonania dotyczące wybranych zachowań żywieniowych w opinii 
konsumentów 65+, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika 
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2016, 114, s. 45-55.
8  P. JafariNasabian, J.E. Inglis, W. Reilly, O.J. Kelly, J.Z. Ilich, Aging human body: changes in 
bone, muscle and body fat with consequent changes in nutrient intake, „Journal of Endocrinology” 
2017, nr 234(1), 37–51.
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zaburzenia równowagi i koncentracji, czy też problemy ze skórą i włosami 
mogą być objawami deficytów żywieniowych. Nie należy także zapominać  
o aktywności fizycznej i kondycji psychicznej seniorów, ponieważ badania 
wykazały, że ryzyko demencji starczej spada nawet o 30% kiedy osoby starsze 
są aktywne, rozwiązują łamigłówki, grają na instrumentach czy uczą się języ-
ków obcych9.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wszystkich niezbędnych 
makro- i mikroskładników z dietą, warto rozważyć przyjmowanie tych skład-
ników w postaci suplementów diety pamiętając, żeby nie traktować tych pro-
duktów jako złoty środek na wszelkie dolegliwości, a stosować tylko w uzasad-
nionych sytuacjach jako uzupełnienie posiłków. Same preparaty skierowane 
do seniorów nie wystarczą bowiem, aby pokryć odpowiednie zapotrzebowania, 
a nadmiar witamin i składników mineralnych z takich produktów może być 
niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie w przypadku przyjmowania większej 
ilości różnych leków. W takiej sytuacji najlepiej dobrać dawkę poszczególnych 
składników pod kontrolą lekarza. Niestety badania wskazują, że decyzja o roz-
poczęciu suplementacji przez osoby starsze jest podejmowana najczęściej pod 
wpływem reklam telewizyjnych, znajomych lub pracownika apteki10.

Częstotliwość stosowania suplementów diety  
u osób w podeszłym wieku 

Suplementy diety są skoncentrowanym źródłem witamin, składników 
mineralnych bądź innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny 
fizjologiczny (np. enzymy, probiotyki, zioła), przeznaczonych do uzupełnie-
nia diety i są dostępne w różnej formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: 
kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem oraz 
butelek z kroplomierzem11. Suplementy diety to środki spożywcze podlega-
jące prawu żywnościowemu a nie farmaceutycznemu, nie są zatem lekami  
i nie mogą być stosowane w leczeniu chorób12. Badania wykazały natomiast, 

9  A.R. Sutin, Y. Stephan, A. Terracciano, Psychological well – being and risk of dementia, „In-
ternational Journal of Geriatric Psychiatry” 2018, nr 33(5), s.743–747.
10  R.W. Wójciak, A. Cisek-Woźniak, E. Tomczak, The characteristic of dietary supplementa-
tion among elderly women, „Journal of Medical Science” 2019, nr 88 (1), s. 26-33.
11  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jedn. Dz. 
U. z 2018 r., poz.1541), art. 3 ust. 3 pkt. 39, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia.
12  H. Bojarowicz, P. Dźwigulska, Suplementy diety. Część I. Suplementy diety a leki – porówna-
nie wymagań prawnych, „Hygeia Public Health” 2012, nr 47, s. 427–432.



13

CZY SENIORZY POTRZEBUJĄ SUPLEMENTACJI?

że reklama wielu suplementów diety wykracza poza warunki przewidziane dla 
żywności i może kształtować u konsumentów mylne przekonanie o ich skutecz-
ności w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości13. Chociaż skuteczność wielu 
suplementów jest wątpliwa i nie została potwierdzona badaniami klinicznymi, 
popularność tych produktów na całym świecie stale rośnie. W Polsce, blisko 
80% społeczeństwa deklaruje zażywanie preparatów uzupełniających dietę14.

Z prowadzonych przez wielu autorów badań wynika, że seniorzy bardzo 
chętnie sięgają po różnego rodzaju suplementy diety. W badaniach własnych, 
przeprowadzonych w 2018 roku wśród 120 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wykazano, że aż 62,5% osób po sześćdziesiątym roku życia korzystało 
z takich środków spożywczych, a najczęściej przyjmowanymi przez nich su-
plementami były preparaty witaminowe, w tym witamina D3+K2, witamina 
D, wapń, magnez oraz witamina C15. Częściej po suplementy diety sięgały ko-
biety. Z kolei w innych badaniach stwierdzono, że 30% seniorek przyjmowało 
witaminę C, a około 23% witaminę A, PP oraz witaminy z grupy B16. Wśród 
starszych mężczyzn natomiast 16% suplementowało witaminę C, 15% wita-
minę E oraz, podobnie jak seniorki, witaminy z grupy B. Ponadto, mężczyźni 
i kobiety w wieku senioralnym deklarowali uzupełnianie swojej diety takimi 
składnikami mineralnymi jak wapń, magnez, cynk, żelazo i miedź. W innych 
badaniach, aż 65% ankietowanych osób po 65 roku życia przyznała, że stosuje 
suplementację głównie  w celu poprawy pracy serca i układu krążenia, ale także 
wspomagająco stan wzroku i skóry17.

Na rynku pojawiają się różne suplementy opóźniające proces starzenia. 
Analiza porównawcza składu wybranych preparatów przeznaczonych dla osób 
w starszym wieku dowiodła, że wskazanie najbardziej odpowiedniego suple-
mentu nie jest prostym zadaniem, bowiem producenci nie zawsze uwzględnia-
ją zmieniające się wraz z wiekiem dzienne zapotrzebowanie na poszczególne 

13  R. Wierzejska, Czy reklama suplementów diety jest obiektywnym źródłem informacji o ich 
wpływie na zdrowie? Analiza reklam radiowo-telewizyjnych w świetle przepisów prawa żywnościo-
wego, „Wiadomości Lekarskie” 2016, t. 69, nr 1, s.14-18.
14  E. Wawryk-Gawda, B. Budzyńska, M. Lis-Sochacka, P. Chylińska-Wrzos, M. Zarobkie-
wicz, B. Jodłowska-Jędrych, Dietary supplements – Consumer assessment based on questionnaire 
survey, „Przegląd Epidemiologiczny” 2018, nr 72 (1), s. 111–120.
15  K. Antosik, K. Kurowska, M. Kobylińska, E. Krzęcio-Nieczyporuk, D. Gugała, A. Decyk, 
Skład ciała oraz…, op. cit., s. 39-54.
16  J. Kałuża, O. Januszko, E. Trybalska, L. Wądołowska, M.A. Słowińska, A. Brzozowska, 
Suplementacja diety witaminami i składnikami mineralnymi a umieralność w grupie osób starszych, 

„Przegląd Epidemiologiczny” 2010, nr 64, s. 557-563.
17  P. Misztal-Okońska, M. Młynarska, M. Goniewicz, D. Ceglińska, Polypharmacy among 
adults aged over 65 years, „Journal of Education, Health and Sport” 2017, nr 7(8), s. 267 279.
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witaminy i składniki mineralne18. Poza tym, różnorodność składu takich 
preparatów, obejmująca także inne związki biologicznie czynne, które mogą 
wchodzić w interakcje z lekami, zwraca uwagę na zasadność lub brak potrzeby 
ich spożywania. Należy także wybrać odpowiednią formę suplementu (płynny 
roztwór szybciej wniknie do krwiobiegu) oraz sięgać po te preparaty, które 
zawierają najlepiej przyswajalne postacie związków. 

Zgodnie z najnowszym raportem Global Council on Brain Health 
(GCBH) Amerykańskiego Stowarzyszenia Osób Emerytowanych, suple-
menty, które mają na celu zachowanie lub poprawę pamięci i zdolności po-
znawczych, nie są warte tylu pieniędzy, które seniorzy wydają na nie każdego 
roku19. Autorzy raportu twierdzą, że istnieje zbyt mało dowodów naukowych 
potwierdzających wpływ suplementów diety na poprawę funkcji mózgu,  
w tym oleju rybnego, kwasów tłuszczowych omega-3 (DHA - kwas dokoza-
heksaenowy i EPA – kwas eikozapentaenowy), miłorzębu japońskiego (gink-
go biloba) i kofeiny u wszystkich osób starszych. Wyjątek stanowią seniorzy 
z niedoborami witamin lub składników odżywczych, szczególnie witaminy 
B12, kwasu foliowego i witaminy D, ponieważ są one związane z zaburzenia-
mi neurodegeneracyjnymi w procesie starzenia się. GCBH rekomenduje, aby 
niezbędne dla zdrowia mózgu składniki odżywcze dostarczać ze zrównowa-
żonej diety, a nie z suplementów, bowiem w kilku badaniach wykazano, że 
osoby jedzące tłuste ryby i owoce morza, bogate w kwasy DHA i EPA, mają 
mniejsze ryzyko utraty pamięci i zdolności logicznego myślenia oraz rozwoju 
choroby Alzheimera, natomiast korzyści te nie są tak widoczne przy spożywa-
niu wyłącznie suplementów kwasów tłuszczowych omega-3.

Jak wynika z kolei z badań przeprowadzonych wśród japońskich pen-
sjonariuszy domów opieki, których średni wiek wynosił 90 lat, wzbogacanie 
diety w DHA daje korzystne rezultaty w przypadku osób z demencją star-
czą. Stwierdzono bowiem, że suplementacja DHA w dawce 1720 mg/d przez 
cały rok hamowała pogarszanie się zdolności poznawczych i łagodziła objawy 
apatii u badanych osób20. Inni badacze natomiast wykazali, że stosując su-
plementację 480 mg DHA i 720 mg EPA przez 6 miesięcy, można uzyskać 

18  G. Duda, A. Saran, Preparaty witaminowo-mineralne przeznaczone dla osób w starszym 
wieku, „Gerontologia Polska” 2009, t.16, nr 3, s. 106-113.
19  A. Abell, Brain health supplements may not be worth the millions spent, „Pharmacy Today” 
2019, t.25, nr 9,  s. 24.
20  M. Hashimoto, S. Kato, Y. Tanabe, M. Katakura, A.A. Mamun, M. Ohno, S. Hossain,  
K. Onoda, S. Yamaguchi, O. Shido, Beneficial effects of dietary docosahexaenoic acid intervention 
on cognitive function and mental health of the oldest elderly in Japanese care facilities and nursing 
homes, „Geriatrics and Gerontology International” 2017, nr 17, s. 330–337.
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poprawę funkcji kognitywnych u seniorów z łagodnymi zaburzeniami21. Ist-
nieją także badania dowodzące niepożądanego wpływu nadmiernej suplemen-
tacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3 w procesie starzenia, 
polegającym na zaburzaniu metabolizmu kwasu arachidonowego, będącego 
kluczowym składnikiem fosfolipidów błon komórek nerwowych22.

Znaczenie suplementów diety w żywieniu seniorów

Starzenie się organizmu jest procesem, w którym dochodzi do utraty gę-
stości mineralnej kości oraz spadku masy mięśniowej i siły, co wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem upadków i złamań u osób starszych23. Ważną rolę w za-
pobieganiu osteosarkopenii odgrywają czynniki żywieniowe, a w szczególności 
odpowiednie spożycie białka, wapnia, magnezu i witaminy  D oraz aktywność 
fizyczna. U osób w podeszłym wieku częściej występują także choroby prze-
wlekłe, co może prowadzić do strat białka w organizmie, poprzez katabolizm 
wynikający z zaostrzenia choroby, utraty apetytu lub pozostawania przez dłuż-
szy okres czasu w łóżku24. W związku z powyższym zwraca się uwagę na zwięk-
szone zapotrzebowanie na białko w tej grupie wiekowej. Większość ekspertów 
wskazuje, że zalecane dzienne spożycie białka dla osób starszych, wynoszące  
1 – 1,5 g/kg masy ciała, jest optymalnym poziomem aby zachować wraz z wie-
kiem beztłuszczową masę ciała25. 

Najlepszym rozwiązaniem jest rekompensowanie strat białka dietą, nato-
miast obserwowane wraz z wiekiem słaba zdolność żucia, problemy z zębami  
i trudności z połykaniem, są przyczyną unikania produktów bogatych w białko, 
takich jak np. mięso czerwone26. W takim przypadku można rozważyć podaż 

21  Y. Bo, X. Zhang, Y. Wang, J. You, H. Cui, Y. Zhu, W. Pang, W. Liu, Y. Jiang, Q. Lu, 
The n-3 polyunsaturated fatty acids supplementation improved the cognitive function in the Chinese 
elderly with mild cognitive impairment: A double-blind randomized controlled trial, „Nutrients” 
2017, nr 9, E54.
22  T. Kawabata, S. Hirota, T. Hirayama, N. Adachi, Y. Kaneko, N. Iwama, K. Kamachi,  
E. Araki, H. Kawashima, Y. Kiso, Associations between dietary n-6 and n-3 fatty acids and arachi-
donic acid compositions in plasma and erythrocytes in young and elderly Japanese volunteers, „Lipids 
in Health and Disease” 2011, nr 10, s. 138.
23  G. Crepaldi, S. Maggi, Sarcopenia and osteoporosis: a hazardous duet, „Journal of Endocri-
nological Investigation” 2005, nr 28, s. 66–68.
24  M. Jarosz, J. Charzewska, Z. Chwojnowska, B. Wajszczyk, Białka, [w:] red. M. Jarosz, Nor-
my żywienia dla populacji Polski, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017, s. 48.
25  J. Bauer, G. Biolo, T. Cederholm, M. Cesari, A.J. Cruz-Jentoft, J.E. Morley, S. Phillips,  
C. Sieber, P. Stehle, D. Teta, R. Visvanathan, E. Volpi, Y. Boirie, Evidence - based recommenda-
tions for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study 
Group, „Journal of the American Medical Directors Association” 2013, nr 14(8), s. 542–59.
26  K.M. Appleton, Barriers to and facilitators of the consumption of animal-based protein-rich 
foods in older adults, „Nutrients” 2016, nr 8, s.187.
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doustnych suplementów białkowych (np. leucyna, HMB, serwatka), które 
dostarczą wysokiej jakości białek kompletnych, aczkolwiek wymagane jest po-
twierdzenie skuteczności tej suplementacji w badaniach klinicznych27. Warto 
również podkreślić, że nadmiar białka może być szkodliwy, dlatego przyjmo-
wanie tego makroskładnika w postaci suplementów powinno być prowadzo-
ne wyłącznie pod kontrolą, uwzględniającą czynność nerek i wątroby.

Ponadto, osoby starsze bardzo często ograniczają lub wykluczają z diety 
mleko i produkty nabiałowe, co w konsekwencji może doprowadzić do wystą-
pienia niedoborów nie tylko białka, ale także wapnia, który wraz z witaminą 
D są niezmiernie ważne dla układu kostno–stawowego i nerwowego. Istnie-
je szereg badań potwierdzających rolę suplementacji witaminy D i wapnia  
w zmniejszaniu ryzyka upadków, złamania w obrębie biodra, czy też innych 
złamań28. Niedobór wit. D może także odgrywać istotną rolę w rozwoju cho-
rób metabolicznych, układu krążenia, nowotworów czy chorób z autoagresji. 

Aktualne zalecenia dotyczące spożycia wapnia u osób starszych wynoszą 
1000 – 1200 mg/dzień29. Niestety badania wskazują, że spożycie tego składni-
ka w Polsce kształtuje się na poziomie około 60% ilości zalecanych30. Podob-
nie spożycie wapnia u starszych mężczyzn i kobiet we Włoszech jest także niż-
sze niż zalecane i wynosi około 750 mg/dzień31. Powyższe rezultaty wskazują, 
że suplementacja około 500 mg wapnia dziennie może być wystarczającym  
i bezpiecznym uzupełnieniem diety seniora, aczkolwiek w każdym przypad-
ku należy skonsultować dawkę z lekarzem, w celu wyeliminowania ryzyka 
hiperkalcemii i jej konsekwencji w postaci choroby nerek, zwapnienia naczyń 
czy zaburzeń wchłaniania innych składników mineralnych. W celu optymal-
nego wchłaniania jelitowego zaleca się suplementację węglanu lub cytrynia-
nu wapnia w trakcie posiłku, których z kolei nie należy przyjmować razem  
 

27  M. De Rui, E.M. Inelmen, S. Pigozzo, C.Trevisan, E. Manzato, G. Sergi, Dietary strategies 
for mitigating osteosarcopenia in older adults: a narrative review, „Aging Clinical and Experimen-
tal Research” 2019, nr 31, s. 897–903.
28  H.P. Hirschfeld, R. Kinsella, G. Duque, Osteosarcopenia: where bone, muscle, and fat col-
lide, „Osteoporosis International” 2017, nr 28, s. 2781–2790; M. Chakhtoura, N. Chamoun, 
M. Rahme, G.E. Fuleihan, Impact of vitamin D supplementation on falls and fractures-A critical 
appraisal of the quality of the evidence and an overview of the available guidelines. „Bone” 2020, 
nr 131, s. 115112.
29  A. Wojtasik, M. Jarosz, K. Stoś, Składniki mineralne, [w:] red. M. Jarosz, Normy żywienia 
dla populacji Polski, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017, s. 203 - 237.
30  Ibidem.
31  E.M. Inelmen, G.F. Gimenez, M.R. Gatto, F. Miotto, G. Sergi, T. Marccari, A.M. Gon-
zalez, S. Maggi, S. Peruzza, C. Pisent, G. Enzi, Dietary intake and nutritional status in Italian 
elderly subjects, „The Journal of Nutrition, Health and Aging” 2000, nr 4, s. 91–101.
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z takimi lekami jak lewotyroksyna czy tetracyklina, aby uniknąć interakcji 
między nimi32.

W Polsce, niedobór witaminy D dotyczy większej liczby seniorów i jest 
spowodowany głównie zmniejszoną ekspozycją na słońce oraz niewystar-
czającym jej spożyciem z dietą. Badania, przeprowadzone wśród 3500 osób  
w wieku 65 lat i więcej, wykazały średnie stężenie witaminy D w tej grupie na 
poziomie 20,5 ng/ml. U ponad 80% mężczyzn i 90% kobiet odnotowano war-
tości poniżej zalecanych - 30 ng/ml33. Autorzy stwierdzili także, że niedobór tej 
witaminy wiąże się ze stopniem niepełnosprawności badanych osób. Z kolei, 
na podstawie badań kohortowych ZHPS34, w ramach których oceniono stan 
zdrowia ponad 8,5 tysiąca osób po 60 r.ż., stwierdzono że u osób suplemen-
tujących regularnie witaminę D z wapniem rzadziej diagnozowano depresję35. 
Ponadto, odpowiednie stężenie witaminy D wpływa na funkcje poznawcze  
i działanie mózgu oraz prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
i hormonalnego36. W świecie nauki nadal trwają dyskusje nad koniecznością 
uzupełniania witaminy D u seniorów. W Polsce, zalecenia żywieniowe Insty-
tutu Żywności i Żywienia dla osób starszych zwracają uwagę na konieczność 
codziennej suplementacji witaminy D w tej grupie w dawce 2000 j.m./dobę, 
przez cały rok, a nie tylko w okresie jesienno - zimowym37. 

Instytut Integracji Medycyny podaje natomiast, że wyniki badań kli-
nicznych dotyczących efektów stosowanej suplementacji wit. D są niespójne,  
a istotny jej wpływ obserwuje się głównie u osób z potwierdzonym niedobo-
rem tej witaminy38. Według teorii naukowców z Université Grenoble Alpes, to 
nie stężenie witaminy D we krwi, ale jej zasoby tkankowe determinują skutki 

32  J.A. Sunyecz, The use of calcium and vitamin D in the management of osteoporosis, „Therapeu-
tics and Clinical Risk Management” 2008, nr 4 (4), s. 827–36.
33  M. Wyskida, A. Owczarek, A. Szybalska, A. Brzozowska, I. Szczerbowska, K. Wieczorows-
ka-Tobis, M. Puzianowska-Kuźnicka, E. Franek, M. Mossakowska, T. Grodzicki, A. Więcek, 
M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek, Socio-economic determinants of vitamin D deficiency 
in the older Polish population: results from the PolSenior study, „Public Health Nutrition” 2018,  
nr 21, s. 1-9.
34  ZHPS - Zhejiang Major Public Health Surveillance Program.
35  M.N Wu, F. He, Q.R. Tang, J. Chen, X. Gu, Y.J. Zhai, F.D. Li, T. Zhang, X.Y. Wang,  
J.F. Lin, Association between Depressive Symptoms and Supplemental intake of Calcium and 
Vitamin D in Older Adults, „The Journal of Nutrition, Health and Aging” 2020, nr 24(1),  
s. 107-112.
36  A. Szustecka, Witamina D w diecie seniora, „Journal of Nutrilife” 2020, 04, http://www.
NutriLife.pl/index.php ?art=285, (05.05.2020).
37  M. Jarosz, Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszym, 
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-ak 
tywnosci-fizycznej-dla-osob-w-wieku-starszym, (20.02.2019).
38  Witamina D: Nie tylko krew, Instytut Integracji Medycyny, https://integmed.pl/ 
2020/02/28/15085/, (28.02.2020).
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działania tej witaminy39. Jednocześnie należy dokładnie ustalić jaką dawkę 
trzeba uzupełniać, bowiem przedawkowanie nie jest obojętne dla zdrowia, 
szczególnie u osób starszych, obciążonych różnymi jednostkami chorobowymi.

Oprócz wapnia i witaminy D, w homeostazie mineralnej organizmu  
i kości bierze udział również magnez, który ponadto odgrywa istotną rolę  
w regulacji ciśnienia krwi, co ma szczególne znaczenie w przypadku seniorów, 
u których bardzo często występuje nadciśnienie tętnicze40. Zalecane dzienne 
spożycie magnezu dla osób w starszym wieku wynosi 320 mg u kobiet i 420 
mg u mężczyzn41. Spożywanie magnezu w ilościach naturalnie występujących 
w żywności nie powoduje żadnych skutków niepożądanych, natomiast warto 
kontrolować jego podaż w produktach wzbogacanych czy suplementach die-
ty, ponieważ nadmierna dawka soli magnezu może wywołać m.in. biegunki, 
odwodnienie, hipokalemię, zaburzenia snu, trudności w oddychaniu czy też 
osłabienie mięśniowe.

W diecie seniorów, szczególnie tych z chorobą Alzheimera, obserwuje 
się zbyt niski poziom witaminy C, która ma terapeutyczne działanie w sy-
tuacjach stresu oksydacyjnego42. Większe spożycie tej witaminy z żywnością  
i suplementami diety może zatem opóźniać demencję oraz postępujący wraz 
z wiekiem spadek funkcji poznawczych. Według naukowców z Uniwersytetu 
w Kopenhadze zapotrzebowanie na witaminę C jest szczególnie zwiększone 
u osób z chorobami układu krążenia, cukrzycą, nowotworami i sepsą oraz 
u palaczy tytoniu43. W związku z powyższym osoby starsze, które boryka-
ją się z tymi schorzeniami lub nadużywają papierosów, powinny zwiększyć  
w diecie udział witaminy C. Z dotychczasowych badań wynika, że im więk-
sza jest dawka witaminy C, tym wchłanianie z przewodu pokarmowego jest 
słabsze, a max. jej stężenie we krwi po podaniu doustnym obserwuje się po 
ok. 3 godz. Dlatego też rozsądnym wydaje się przyjmowanie 1g witaminy  
C w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zamiast pięciu tabletek 
po 200 mg, aczkolwiek nie powinno się wprowadzać takiego postępowania 

39  T. Chabrol, D. Wion, Randomized clinical trials of oral vitamin D supplementation in need 
of a paradigm change: The vitamin D autacoid paradigm, „Medical Hypotheses” 2020, nr 134, 
s. 109417.
40  K. Wyskida, J. Chudek, Suplementacja doustna magnezu – wskazania, przeciwskazania, 
sytuacje niejednoznaczne, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 03, s. 12-17.
41  A. Wojtasik, M. Jarosz, K. Stoś, Składniki mineralne …, op. cit., s.211.
42  I. Wawer, Dietetyczne niedobory mikroskładników i suplementacja w chorobach neurologicz-
nych, „Neurologia Praktyczna” 2017, nr 6, s. 5-8.
43  J. Lykkesfeldt, P. Tveden-Nyborg, The pharmacokinetics of vitamin C, „Nutrients” 2019, 
nr 11, s. 2412; doi:10.3390/nu11102412.
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rutynowo 44. Należy podkreślić, że najlepszym źródłem witaminy C nie są su-
plementy, a dieta bogata w warzywa i owoce. 

W żywieniu osób starszych na szczególną uwagę zasługuje witamina 
B12, której dzienne zapotrzebowanie jest wprawdzie na takim samie pozio-
mie jak u dorosłych poniżej 60 r. życia, ale u seniorów zaburzone jest wchła-
nianie tej witaminy z żywności45. Konsekwencjami niedoboru witaminy B12  
u osób w wieku podeszłym są zaburzenia hematologiczne, neurologiczne  
i gastroenterologiczne46. Produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają witami-
nę B12 związaną z białkiem, a trawienie wymaga uwolnienia jej przez kwas sol-
ny i proteazę żołądkową. Niestety u osób starszych często występuje zakażenie 
Helicobacter pylori powodując zapalenie błony śluzowej żołądka, które z kolei 
zaburza wchłanianie tej witaminy47. W związku z powyższym zaleca się uzupeł-
nianie diety seniora witaminą B12 w suplementach oraz żywności wzbogaconej 
(napoje sojowe, płatki zbożowe), w której witamina ta jest już w postaci wolnej. 

U osób starszych, z uwagi na błędy w odżywianiu oraz zmiany zacho-
dzące w przewodzie pokarmowym i upośledzone wchłanianie, zasadne wydaje 
się być także suplementowanie diety kwasem foliowym. Niedobór folianów  
w organizmie może być bowiem podłożem licznych schorzeń dotykających 
osoby starsze, w tym choroby serca i naczyń krwionośnych, choroby ukła-
du nerwowego oraz nowotwory i reumatoidalne zapalenie stawów, a ponad-
to może skutkować wzrostem stężenia homocysteiny we krwi, która potęguje 
procesy miażdżycowe48. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że witaminy 
z grupy B powinny być przyjmowane kompleksowo, ponieważ takie postę-
powanie zachowa równowagę między tymi, wzajemnie uzupełniającymi się 
składnikami49.

Jak już wspomniano, zarówno rodzaj, jak i ilość spożywanych posiłków 
ma wpływ na jakość życia osób w wieku geriatrycznym. Biorąc pod uwagę 
związek między otyłością a przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca 

44  Ibidem.
45  A.C. Ellis, Nutrition and healthly aging, [w:] red. P.P. Coll, Healthly Aging, A Complete 
Guide to Clinical Management, Springer, Cham 2019, s. 263-274.
46  M. Mziray, P. Domagała, R. Żuralska, M. Siepsiak, Witamina B12 – skutki niedoboru, za-
sadność terapii i suplementacji diety u osób w wieku podeszłym, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 
2016, nr 3 (48), s. 295-301.
47  N.R. Baker, K.K. Blakely, Gastrointestinal disturbances in the elderly, „Nursing Clinics of 
North America” 2017, nr 52(3), s. 419–31.
48  M. Mziray, M. Siepsiak, R. Żuralska, P. Domagała, Znaczenie kwasu foliowego w diecie osób 
starszych. Zasadność suplementcji żywności, „Pielęgniarstwo Polskie” 2017, nr 2 (64), s. 293-299.
49  M.G. Soni, T.S. Thurmond, E.R. Miller, T. Spriggs, A. Bendich, S.T. Omaye, Safety of 
Vitamins and Minerals: Controversies and Perspective, „Toxicological Sciences” 2010, nr 118(2), 
s. 348-55.
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typu 2, niewydolność serca, zapalenie stawów czy nadciśnienie tętnicze, wy-
daje się być zasadna kontrola masy ciała u osób starszych. Żeby wykluczyć 
niebezpieczeństwo utraty masy mięśniowej i kostnej, odchudzanie seniorów 
powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami dietetyka. Uwzględnienie bardziej 
agresywnych metod redukcji masy ciała u osób starszych, poza dietą i ak-
tywnością fizyczną (stylem życia), należy oceniać indywidualnie dla każdego 
przypadku50. Strategie profilaktyczne mające na celu utrzymanie prawidłowej 
masy ciała we wczesnym wieku dorosłym mogą zapobiec problemom związa-
nym z otyłością w późniejszym okresie życia. Na rynku istnieje dużo, różnych 
suplementów ułatwiających redukcję masy ciała, zawierających m.in. błonnik 
pokarmowy, L-karnitynę, chrom, chitosan, kofeinę, ekstrakty z zielonej kawy 
i herbaty, czy sprzężony kwas linolowy, aczkolwiek brak jest w chwili obec-
nej silnych dowodów naukowych, które potwierdziłyby, że stosowanie tych 
preparatów, bez wprowadzenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, 
przyniesie efekt w postaci redukcji masy ciała51. Brakuje także dowodów na 
skuteczność interwencji farmakologicznych i operacji bariatrycznych w tera-
pii otyłości osób w starszym wieku. Badania leków ułatwiających odchudzanie 
poprzez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy czy utrudnianie wchłaniania 
tłuszczu w jelicie cienkim, w dużej mierze wykluczyły osoby starsze, dlatego 
też trudno jest określić ich bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie popula-
cyjnej52. Podobnie niewiele badań oceniało operacje bariatryczne u seniorów, 
w tym ilość powikłań pooperacyjnych. 

Osoby starsze bardzo często narzekają na problemy z wypróżnieniem, 
wynikające ze zmniejszonej czynności ruchowej przewodu pokarmowego.  
Z przewlekłymi zaparciami związane jest stosowanie diety o niskiej zawar-
tości błonnika pokarmowego oraz brak aktywności fizycznej, w związku  
z czym zmiana stylu życia powinna być skuteczną interwencją w tych przy-
padłościach. W przypadku braku możliwości dostarczenia błonnika pokar-
mowego z żywnością można zastosować błonnik w formie suplementu bądź 
w produktach specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jednocześnie należy 
pamiętać o odpowiednim spożyciu płynów oraz stopniowym zwiększaniu 
spożycia błonnika celem uniknięcia wzdęć i innych dolegliwości żołądkowo 

50  A.C. Ellis, Nutrition and healthly aging, [w:] , red. P.P. Coll, Healthly Aging, A Complete 
Guide to Clinical ManagementSpringer, Cham 2019, s. 263-274.
51  M. Maszewska, A. Florowska, J. Pękul, Suplementy wspomagające odchudzanie, „Przemysł 
Spożywczy” 2019, t. 73, nr 4, s. 16-21.
52  A.P. Herrera, S.A. Snipes, D.W. King, I. Torres-Vigil, D.S. Goldberg, A.D. Weinberg, 
Disparate inclusion  of older adults in clinical trials: priorities and opportunities for policy and 
practice change, „American Journal of Public Health” 2010, nr 100 (Suppl 1), s. 105–12.
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- jelitowych53. Ważnym aspektem dotyczącym problemów zdrowotnych osób 
starszych jest dysbioza jelitowa. Wraz z procesem starzenia się następuje 
zmiana w mikroflorze jelitowej w taki sposób, że liczba korzystnych bakterii 
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium zmniejsza się, wzrastają natomiast 
szkodliwe Clostridium i Enterobacteriaceae, co może intensyfikować procesy 
gnilne54. Zaburzenia równowagi składu mikrobioty jelitowej, które mogą być 
efektem przyjmowania antybiotyków, prowadzą do spadku systemu odporno-
ściowego człowieka55. Najlepszym rozwiązaniem problemu z dysbiozą wydaje 
się być dieta obejmująca pokarmy zawierające naturalne probiotyki, takie jak 
kefiry, jogurty, czy kiszona kapusta lub ewentualna suplementacja preparatami 
pre– i probiotycznymi. Nieliczne badania wskazują, że suplementy zawierające 
probiotyki przynoszą znaczną poprawę w zaparciach u osób starszych56. Ze 
względu na deklarowane korzyści zdrowotne warto zwrócić uwagę na całkowi-
tą liczbę żywych bakterii w dostępnych na rynku probiotycznych suplemen-
tach diety. 

Nie sposób również nie wspomnieć o suplementach opóźniających ozna-
ki starzenia się skóry, wpływające na stan włosów i paznokci, wspomagające 
prawidłowy proces widzenia, czy też wpływające na narządy ruchu. Suplemen-
ty wspomagające zdrowe starzenie się zawierają przede wszystkim antyoksy-
danty – substancje chroniące organizm przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników, neutralizując ich działanie lub usuwając je z organizmu57. Do grupy 
silnych przeciwutleniaczy zalicza się witaminy A, E i C, polifenole, cynk, ma-
gnez i selen oraz lecytynę i koenzym Q10. Istnieją dowody potwierdzające 
korzystne oddziaływanie tych substancji, dostarczanych w sposób naturalny 
z żywnością, na opóźnianie oznak starzenia się skóry, na zmniejszenie ryzyka 
chorób sercowo – naczyniowych lub ryzyka zgonów z powodu tych chorób58. 

53  V.C. Costilla, A.E. Foxx-Orenstein, Constipation: understanding mechanisms and manage-
ment, „Clinics in Geriatric Medicine” 2014, nr 30(1), s. 107–15.
54  M. Kumar, P. Babaei, J. B. Nielsen, Human gut microbiota and healthy aging: recent devel-
opments and future prospective, „The Journal of Nutrition, Health and Aging” 2016, nr 4 (1),  
s. 3–16.
55  K. Ciemniak, P. Maciejewska, J. Cielecka-Piontek, J. Kobus-Cisowska, J. Soporowski,  
D. Szymanowska, Wpływ preparatu probiotycznego na dysbiozę u osób starszych, „Acta Scientarum 
Polonorum Biotechnologia” 2017, nr 16 (1-4), s. 93-100.
56  M.I. Martinez-Martinez, R. Calabuig-Tolsa, O. Cauli, The effect of probiotics as a treatment 
for constipation in elderly people: a systematic review, „Archives of Gerontology and Geriatrics” 
2017, nr 71, s. 142–9.
57  D. Kubicz, I. Majchrzyk, B. Wizner, Czy można zapobiec starzeniu się? Skrót aktualnej 
wiedzy na temat skuteczności najpopularniejszych strategii anti-aging w ocenie amerykańskiego Na-
tional Institute on Aging (NIA), „Geriatria i Opieka Długoterminowa” 2016, nr 3, s. 1-5.
58  H. Bojarowicz, P. Dźwigulska, Suplementy diety. Część II. Wybrane składniki suplementów 
diety oraz ich przeznaczenie, „Hygeia Public Health” 2012, nr 47(4), s. 433-441.



22

KATARZYNA ANTOSIK

Nie potwierdzono natomiast korzystnego oddziaływania suplementów diety 
zawierających antyoksydanty, i dlatego nie powinno się zalecać rutynowego 
przyjmowania substancji przeciwutleniających w formie preparatu59.

W przypadku suplementów wpływających na stan skóry, włosów i pa-
znokci, warto zwrócić uwagę na preparaty nazywane nutrikosmetykami, które 
zawierają składniki o działaniu kosmetycznym i pielęgnacyjnym, ale dostarcza-
ne są do organizmu drogą pokarmową60. W tej grupie suplementów, oprócz 
witamin A, E i C, witamin z grupy B, cynku, krzemu, peptydów, lipidów, 
aminokwasów, probiotyków, inuliny czy niezbędnych nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, stosuje się także olej z nasion ogórecznika lekarskiego, aloes 
zwyczajny, skrzyp polny, ekstrakty z zielonej herbaty i z guarany61. Substancje 
te wykazują działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, łagodzące, uszczelnia-
jące naczynka, wygładzające oraz regeneracyjne62. Przed ich zastosowaniem 
należy jednak zapoznać się ze składem takiego preparatu i zwrócić uwagę, czy 
jego działanie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych. 

Negatywnym skutkom działalności w organizmie wolnych rodników za-
pobiega także witamina E, a jej przeciwutleniające działanie spowalnia proces 
starzenia się skóry i zapewnia jej odpowiednie nawilżenie, wygładzenie i uję-
drnienie. Ponadto, witamina ta przyśpiesza proces gojenia się ran i wykazuje 
zdolność penetracji w głąb bariery lipidowej komórek skóry63.

Odpowiednio zbilansowana dieta wprawdzie nie cofnie wad wzro-
ku, ale może hamować starzenie się narządu wzroku. Antyoksydanty, takie 
jak β-karoten, likopen, kryptoksantyna, luteina i zeaksantyna czy witamina  
E oraz witamina A i B2, to substancje odpowiedzialne za prawidłowy proces 
widzenia64. Doskonałym źródłem tych składników są owoce, szczególnie ja-
godowe oraz warzywa, takie jak marchewka, pomidory, brokuły, brukselka, 
kukurydza, jarmuż, szpinak, papryka, czy natka pietruszki, ale także żółtko 

59  D. Kubicz, I. Majchrzyk, B. Wizner, Czy można zapobiec …, op. cit., s. 1-5.
60  S. Grzyb, J. Grzyb, J. Klonowska, Nutrikosmetyki jako suplementy diety i ich działanie,  
[w:]  red. K.L. Krzystyniak, J. Klonowska, Nowe trendy w dietetyce, Wyższa Szkoła Inżynierii  
i Zdrowia w Warszawie, Warszawa 2019, s. 80 – 89.
61  B. Szyszkowska, C. Lepecka-Klusek, K. Kozłowicz, I. Jazienicka, D. Krasowska, The in-
fluence of selected ingredients of dietary supplements on skin condition. „Postępy Dermatologii  
i Alergologii” 2014, nr 31(3), s. 174- 181.
62  D.M. Palmer, J.K. Silverman, Oxidative damage, skin aging, antioxidants and a novel anti-
oxidant rating system, „Journal of Drugs in Dermatology” 2010, nr 9, s. 11-5.
63  B. Milanovic, Witamina E – co kryje świat tokoferoli?, „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” 
2016, nr 3, s. 112-116.
64  H. Bojarowicz, P. Dźwigulska, Suplementy diety…, op. cit., s. 437; J. Kotwas, Składni-
ki pokarmowe wpływające na stan narządu wzroku, „Ophthatherapy” 2017, t. 4, nr 2 (14),  
s. 117-120.
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jaj, produkty mleczne, tran, wątróbka i drożdże. Ważnym elementem diety 
jest także żywność bogata w kwasy omega-3 i omega-6, które oprócz właści-
wości wspomagających pracę układu sercowo-naczyniowego, nawilżają także 
oczy. Osoby z objawami zespołu suchego oka powinny zatem uwzględnić  
w jadłospisach tłuste ryby, oleje, pestki nasion, orzechy i awokado65. W przy-
padku konieczności uzupełnienia diety należy zastosować odpowiednie pre-
paraty, aczkolwiek istnieją dowody, że suplementacja ww. antyoksydantami 
powinna obejmować przede wszystkim osoby z uszkodzoną siatkówką, ze słabą 
ostrością widzenia i podrażnionymi spojówkami, ślepotą zmierzchową oraz  
z postępującą wraz z wiekiem degeneracją plamki żółtej66. Powstawaniu zmian 
w rogówce może także zapobiec spożywanie wyciągu z borówki czernicy.

Generalnie, wiele antyoksydantów zawartych w żywności, jak i suplemen-
tach diety, takich jak polifenole, flawonoidy, karotenoidy i witaminy, wykazu-
je zdolność hamowania aktywności enzymów odpowiedzialnych za tworzenie 
wolnych rodników, powodując tym samym zmniejszenie ilości enzymów roz-
kładających włókna kolagenowe, wzmocnienie elastyczności skóry i ograni-
czenie występowania zmarszczek oraz hamowanie procesów degeneracyjnych 
wzroku67.

U osób w podeszłym wieku często diagnozuje się zwyrodnienie stawów, 
spowodowane stanami zapalnymi chrząstki. Wśród suplementów diety od-
budowujących narząd ruchu najczęściej wymienia się chondroitynę, glukoza-
minę oraz metylosulfonylometan68. Przeprowadzona w 2018 roku metaana-
liza 30 badań wykazała, że chondroityna jest skuteczna w łagodzeniu bólu  
i usprawnianiu funkcji stawów, a glukozamina zatrzymuje degenerację chrząst-
ki, stymuluje jej regenerację oraz zmniejsza sztywność stawów69. Inne badania 
wskazują natomiast, że suplementacja samą chondroityną i glukozaminą nie 
zmniejsza bólu kolan związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów, który 
może wynikać także z niedoboru magnezu, a szczególnie jeśli osoby realizują 

65  J. Kotwas, Składniki pokarmowe…, op. cit., s. 117-120.
66  H. Bojarowicz, P. Dźwigulska, Suplementy diety…, op. cit., s. 437.
67  S. Grzyb, J. Grzyb, J. Klonowska, Nutrikosmetyki jako…, op. cit., s.80-89.
68  K. Stuber, S. Sajko, K. Kristmanson, Efficacy of glucosamine, chondroitin, and methylsulfo-
nylmethane for spinal degenerative joint disease and degenerative disc disease: a systematic review, 

„Journal of the Canadian Chiropractic Association” 2011, nr 55(1), s. 4755.
69  Zhu X., Sang L., Wu D., Rong J., Jiang L., Effectiveness and safety of glucosamine and chon-
droitin for the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials, „Journal 
of Orthopaedic Surgery and Research” 2018, t. 6, nr 13(1), s. 170.
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dietę z niskim udziałem błonnika pokarmowego70. Uzupełniając swoją die-
tę ww. suplementami należy pamiętać o ewentualnych przeciwskazaniach, 
ponieważ np. siarczan glukozaminy nie jest wskazany dla osób z cukrzycą, 
która jest jednostką chorobową bardzo często występującą w populacji osób 
starszych71.

Seniorzy bardzo chętnie sięgają także po naturalne, ziołowe suplementy 
diety, które są szeroko przez nich stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, 
nawet bez konsultacji z lekarzem. Obecne w roślinach i w substancjach z nich 
wyizolowanych, związki czynne wykazują przede wszystkim działanie wzmac-
niające układ odpornościowy w stanach osłabienia72. Należą do nich m.in.: 
flawonoidy, terpeny, saponiny, alkaloidy i garbniki, antocyjaniny, katechiny. 
Z uwagi na niskie stężenia, substancje roślinne zawarte w tych suplementach 
najczęściej nie wykazują silnego działania farmakologicznego, aczkolwiek brak 
wiedzy na temat tych produktów i interakcji z lekami, wątpliwa ich jakość 
oraz brak badań naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa ich 
stosowania mogą wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta. Dla 
przykładu wyciąg z dziurawca hamuje działanie leków antydepresyjnych  
i nasercowych, żeń-szeń hamuje działanie leków odwadniających, a miłorząb 
z kolei nasila działalnie leków przeciwzakrzepowych73. Ponadto przeprowa-
dzone w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że suplementy ziołowe są 
zanieczyszczone, nieprawidłowo nazwane i sprzedawane w niebezpiecznych 
dawkach, co jest podstawą do rozważenia przez amerykańską Agencję Żyw-
ności i Leków (FDA) rozszerzenia przepisów dotyczących tych produktów74.

Równie niebezpieczne jest stosowanie, bez żadnej kontroli, suplementów 
diety podczas leczenia chorób nowotworowych. Istnieją badania wskazujące, 
że przyjmowanie w formie suplementów takich przeciwutleniaczy jak witami-
na A, C i E oraz karotenoidy i koenzym Q10, zarówno przed chemioterapią, 
jak i podczas leczenia, związane jest ze zwiększonym ryzykiem nawrotu raka 

70  A. Shmagel, N. Onizuka, L. Langsetmo, T. Vo, R. Foley, K. Ensrud, P. Valen, Low 
magnesium intake  is associated with increased knee pain in subjects with radiographic knee os-
teoarthritis: data from the Osteoarthritis Initiative, „Osteoarthritis and Cartilage” 2018, t. 26,  
nr 5, s. 651–658.
71  K. Stuber, S. Sajko, K. Kristmanson, Efficacy of glucosamine..., op. cit., s. 47-55.
72  M. Jarosz, K. Wolnicka, Suplementy diety a leki, [w:] red. M. Jarosz, Praktyczny Podręcznik 
Dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2010, s. 529-537.
73  M. Biercewicz, J. Szrajda, B. Haor, K. Kędziora-Kornatowska, Polipragmazja istotnym 
zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku podeszłym, „Problemy Pielęgniarstwa” 2012,  
nr 20 (1), s. 103.
74  J.N. Wright, Herbal supplements: perceptions, risks and need for improved regulation, „Senior 
Projects Fall” 2019, s. 28.
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piersi, a w mniejszym stopniu ze śmiercią pacjenta75. Suplementowanie wita-
miną B12, zarówno przed, jak i podczas chemioterapii było istotnie związane  
z gorszym ogólnym przeżyciem, a stosowanie żelaza przed i podczas leczenia 

- z nawrotem choroby. Z wynikami przeżycia nie wiązało się natomiast przyj-
mowanie multiwitamin. Działanie antynowotworowe wykazuje natomiast ak-
tywna forma witaminy D – 1,25(OH)2D, aczkolwiek mechanizmy ochronne 
dotyczące hamowania procesu inwazji i powstawania przerzutów czy angioge-
nezy, zostały stwierdzone jedynie w modelach zwierzęcych76. W związku z po-
wyższym, u osób z chorobą nowotworową, zaleca się ostrożność w stosowaniu 
suplementów diety w sposób niekontrolowany.

Występujące u osób w wieku senioralnym zaburzenia sensoryczne, obej-
mujące zmiany w odczuwaniu smaku i zapachu spożywanych produktów żyw-
nościowych, mogą być skutkiem przyjmowanych przez nich leków. Wpraw-
dzie zmniejszone odczucie smaku może być związane z niedoborem cynku, to 
jednak nie ma naukowych dowodów, które potwierdzałyby stosowność suple-
mentacji cynkiem w celu poprawy smaku u osób, u których nie potwierdzono 
niedoborów tego składnika77. Zamiast sięgać po preparaty zwiększające ape-
tyt, można zadbać o atrakcyjność posiłków lub wprowadzić większą ilość ziół  
i przypraw oraz owoców, aby poprawić smak potrawy.

Podsumowanie

Liczba osób w wieku senioralnym stale rośnie, co stanowi poważne wy-
zwanie dla zdrowia publicznego. Stylem życia, w tym aktywnością fizyczną 
oraz sposobem odżywiania pracujemy na swój stan zdrowia w starości. Po-
trzeby żywieniowe osób w starszym wieku wynikają przede wszystkim z wielu 
zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie, w tym zmian w składzie 
ciała, ale są również uwarunkowane chorobami współistniejącymi oraz różny-
mi czynnikami psychospołecznymi. Starsi ludzie są bardziej podatni na oste-
osarkopenię, stanowiącą poważne wyzwanie zdrowotne z powodu większego 

75  Ch.B. Ambrosone, G.R. Zirpoli, A.D. Hutson, W.E. McCann, S.E. McCann, W.E. Bar-
low, K.M. Kelly, R. Cannioto, L.E. Sucheston-Campbell, D.L. Hershman, J.M. Unger, H.C.F. 
Moore, J.A. Stewart, C. Isaacs, T.J. Hobday, M. Salim, G.N. Hortobagyi, J.R. Gralow, G.T. 
Budd, K.S. Albain, Dietary supplement use during chemotherapy and survival outcomes of patients 
with breast cancer enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial (SWOG S0221), „Journal of 
Clinical Oncology” 2020, t. 38, nr 8, s. 804-814.
76  D. Feldman, A. V. Krishan, S. Swami, E. Giovannucci, B. J. Feldman, The role of vitamin 
D in reducing cancer risk and progression, „Nature Reviews Cancer” 2014, nr 14, s. 342-357.
77  M.O. Little, Updates in nutrition and polypharmacy, „Current Opinion in Clinical Nutri-
tion and Metabolic Care” 2018, nr 21, s. 4–9.
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ryzyka upadków i złamań. W celu zachowania dobrego samopoczucia oraz 
przeciwdziałania spadkowi masy kostnej i mięśniowej w starszym wieku, na-
leży przede wszystkim stosować odpowiednie strategie żywieniowe, a w razie 
potrzeby uzupełniać dietę o niedoborowe składniki odżywcze. Warto jednak 
pamiętać, że suplementy diety nie podlegają kontroli FDA pod kątem bezpie-
czeństwa, jakości i skuteczności przed ich sprzedażą. Bezpieczeństwo stosowa-
nia suplementów utrudniają również różne działania niepożądane, tendencja 
do „samoleczenia”, równoczesne stosowanie wielu preparatów, bądź ich nie-
właściwe stosowanie oraz interakcje z lekami lub innymi suplementami do-
stępnymi bez recepty. Niezbędna jest zatem edukacja osób starszych w zakresie 
prawidłowego odżywiania oraz właściwego uzupełniania diety suplementami.
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DO SENIORS NEED SUPPLEMENTATION?

Summary: With age, cognitive decline and a decrease in the body’s 
ability to absorb nutrients is observed. The diet of seniors is monot-
onous and not varied, and therefore they are particularly vulnerable 
to nutritional deficiencies. Supplementing the diet of the elderly with 
preparations containing various nutrients can improve health and com-
fort of life. The chapter presents data on the role of dietary supplements 
in supplementing nutritional deficiencies in people of geriatric age. The 
results of own research and of other authors were presented, pointing to 
frequent consumption of supplements by seniors. Dietary supplements 
are not a competition for a properly balanced senior diet, they are only 
a chance to supplement any nutrient deficiencies. These products are 
often used by patients in an uncontrolled manner without consulting 
a specialist. In addition, a very low level of nutritional awareness of the 
elderly is observed, so it is important to educate about the principles 
of proper nutrition and side effects of improper use of dietary supple-
ments.

Keywords: Seniors, nutritional deficiencies, dietary supplementation.
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WYSOKA JAKOŚĆ 
USŁUG MEDYCZNYCH 

JAKO ŹRÓDŁO 
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

PLACÓWKI MEDYCZNEJ 

Streszczenie: Pozycja rynkowa placówki medycznej kształtowana jest 
przez różne czynniki. W pracy omówiono zagadnienia związane z za-
rządzaniem jakością usług medycznych oraz podjęto próbę określenia, 
w jaki sposób wysoka jakość świadczonych usług medycznych wpły-
wa na wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotów z branży medycznej. 
Analizując czynniki wpływające na konkurencyjność, można postawić 
hipotezę, że wysoka jakość udzielanych usług medycznych wzmacnia 
pozycję rynkową świadczeniodawcy, a efektywne wykorzystanie instru-
mentów i modeli z obszaru zarządzania, prowadzi do zdobycia przewagi 
konkurencyjnej. Niniejsza praca koncentruje się na analizie dostępnych 
materiałów. 

Słowa kluczowe: Zarzadzanie jakością usług zdrowotnych, jakość, 
konkurencyjność, ochrona zdrowia. 

Wstęp 

O miejscu placówki medycznej na rynku usług zdrowotnych decydują 
różne czynniki. Niewątpliwie jednym z obowiązków kadry zarządzającej pod-
miotem leczniczym jest określenie jakości wykonywanych tam procedur me-
dycznych. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie roli zarządzania ja-
kością usług medycznych w procesie podnoszenia konkurencyjności placówki 

1  Mgr, Doktorant, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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medycznej. Efektywne wykorzystanie instrumentów i modeli z obszaru za-
rządzania jakością usług, prowadzi m.in. do podwyższenia konkurencyjności 
placówki medycznej o charakterze rynkowym. Szczególnie istotne, zarów-
no z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia, wydaje się ukazanie  
w tym rozdziale istoty zarządzania jakością usług medycznych. Praca powstała 
na podstawie analizy dostępnych materiałów z zakresu: zarządzania oraz eko-
nomii zdrowia i opieki zdrowotnej.

Analizując dostępne doniesienia naukowe można stwierdzić, że wysoka 
jakość świadczonych usług zdrowotnych należy do głównych czynników pro-
wadzących do rozwoju placówki medycznej lub utrzymania jej wysokiej pozy-
cji na rynku, a określenie jakości udzielanych tam świadczeń pomaga w pro-
cesie zarządzania oraz może prowadzić do ich udoskonalenia. Na rynku usług 
medycznych wyróżniają się te placówki, które podejmują działania zmierza-
jące do bycia bardziej konkurencyjnymi, chociażby przez podnoszenie jako-
ści. Encyklopedia zarządzania definiuje konkurencję jako: „proces, w którym 
podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, 
poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej 
dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w opar-
ciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury 
rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele 
konkurencji, do których zaliczamy konkurencję monopolistyczną oraz kon-
kurencję oligopolistyczną”2.

Część teoretyczna rozdziału

Zdrowie w każdej grupie społecznej traktowane jest jako wartość prio-
rytetowa o charakterze uniwersalnym, jest bardzo cennym bogactwem społe-
czeństwa oraz poszczególnych osób, stanowiąc państwową i narodową wartość, 
a system ochrony zdrowia, poprzez politykę publiczną państwa oraz wprowa-
dzanie przemyślanych i uzasadnionych zmian, powinien stać na jak najwyż-
szym poziomie3. Od kilkunastu lat można zauważyć istotne przekształcenia na 
rynku usług medycznych. Zmiany te obejmują placówki sektora publicznego 
oraz niepublicznego. Wśród zależności, które zachodzą między danymi ele-
mentami systemu w obszarze finansowania, należy wyróżnić dwa typy relacji: 

2  Konkurencja, https://mfiles.pl/pl/index.php/konkurencja, (15.06.2020).
3  M. Majewska, Czynniki warunkujące zdrowie w świetle polityki zdrowia publicznego realizo-
wanej w supozycjach narodowego programu zdrowia, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-
dowska” 2010, nr 16, s. 325-329.
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bezpośrednie finansowanie przez świadczeniobiorcę oraz finansowanie świad-
czeń w obszarze ochrony zdrowia przez płatnika. W Polsce w systemie out of 
pocket dominuje forma zapłaty za świadczenia w całości4. 

W naszym kraju dostęp do usług medycznych jest bezpłatny5, pomimo 
tego świadczeniobiorcy coraz częściej decydują się na pokrycie kosztów z wła-
snej kieszeni. W ochronie zdrowia sukcesywnie wzrastają wydatki ponoszone 
przez pacjentów, którzy coraz częściej decydują się na pokrycie kosztów za 
udzielone świadczenia w prywatnym gabinecie lekarskim czy klinice. Głów-
nym czynnikiem, który determinuje taki stan, jest bardzo długi czas oczekiwa-
nia na wizytę u lekarza specjalisty świadczącego usługi w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz niski poziom oferowanych świadczeń przez placówki 
publiczne. Społeczeństwo coraz częściej korzysta z usług prywatnych, w ogól-
nym mniemaniu lepszych6. Niezależnie od zauważalnego wzrostu zapotrzebo-
wania na świadczenia udzielane w sektorze medycznym, konkurencyjne oto-
czenie ochrony zdrowia wymusza na świadczeniodawcy wykonywanie usług 
zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie. Budowanie wysokiej pozycji 
podmiotu wiąże się z pozyskaniem uznania i zaufania świadczeniobiorców, co 
w przyszłości ma bezpośredni wpływ na zyski osiągane przez dany podmiot go-
spodarczy. Satysfakcja pacjenta z usługi zdrowotnej kształtowana jest poprzez 
różne czynniki, do których m.in. należą: dostępność do świadczeń, przebieg 
wizyty lekarskiej oraz poprawa stanu zdrowia7.

Konkurencyjność placówek medycznych

Termin „konkurencja” pochodzi od łacińskiego słowa concurrentia. 
Oznacza rywalizację w osiąganiu wyznaczonego celu przez kilka podmiotów 
oferujących ten sam (lub podobny) produkt lub usługę. Głównym celem 
placówek medycznych jest przejęcie określonych rynków zbytu8. W obecnej 
rzeczywistości rynkowej trudno jest znaleźć placówkę medyczną, która nie 

4  M. Kolwitz, Polski system ochrony zdrowia- perspektywy i możliwości zastosowania systemów 
ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej  
w Szczecinie” 2010, nr 56(3), s. 131-143.
5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997), poz. 483, art. 
68. Ustawa z dnia 27sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1373 z późn. zm.).
6  K. Ryć, Z. Skrzypczak, Ochrona zdrowia i gospodarka. Dylematy zarządzania, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa 2006.
7  K. Szczerbińska, Jakość opieki zdrowotnej [w:] red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś,  
C. Włodarczyk, Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków 2001, s.141-142, 177.
8  H. Mruk, Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych, Wolters Kluwer SA, 
Warszawa 2015, s. 35.
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posiada konkurencji. Udzielający świadczeń medycznych, nawet jeśli jest mo-
nopolistą, nigdy nie działa w oderwaniu od konkurencji i nie może zakładać, 
że konkurencja się nie pojawi. Konkurencyjność staje się jednym z ważniej-
szych wyznaczników oceny funkcjonowania i pozycji rynkowej, a także jest 
postrzegana jako determinanta rozwoju9. Powodzenie rynkowe inwestycji  
w obszarze ochrony zdrowia jest bezpośrednio powiązane z prawidłowo prze-
prowadzoną analizą rynku (należy już na etapie planowania dopasować takie 
kryteria porównawcze, aby uzyskać informacje pozwalające na opracowanie 
planu działania, mającego za zadanie zwiększenie przewagi konkurencyjnej).

Przemiana systemu politycznego oraz ekonomicznego w 1989 roku do-
prowadziła do znacznych zmian we wszystkich dziedzinach życia gospodarcze-
go10. Elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce wolnoryn-
kowej jest jego konkurencyjność11. Urynkowienie systemu ochrony zdrowia 
oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie w sektorze usług medycznych wy-
musiło na placówkach zmianę podejścia do zarządzania12. „Wraz z wszystkimi 
zmianami zachodzącymi na polskim rynku usług zdrowotnych pojawiło się 
zjawisko budowania konkurencyjności oraz kształtowania atrybutów prze-
wagi konkurencyjnej placówek świadczących usługi zdrowotne. Szczególnie  
w sektorze prywatnych usług zdrowotnych, gdzie podaż przewyższa popyt, 
podejmuje się działania służące wzmocnieniu pozycji rynkowej i większej dba-
łości o pacjenta, który stał się źródłem przychodów”13. 

Konkurencyjność na rynku usług medycznych spowodowana jest rosną-
ca liczbą prywatnych placówek leczniczych. Kadra zarządzająca oraz lekarze, 
w szczególności ci praktykujący prywatnie, zauważają, że w warunkach kon-
kurencji na rynku usług zdrowotnych same umiejętności medyczne mogą być 
niedostateczne, aby pozyskać oraz utrzymać pacjentów. Placówki medyczne 
coraz częściej szukają narzędzi pozwalających na wyróżnienie się na tle innych 

9  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębior-
stwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002. 
10  E. Kemicer- Chmielewska, B. Karakiewicz, Kształtowanie wizerunku placówek ochrony 
zdrowia na rynku usług medycznych, „Annales Academiae Medicae Stetinensis” 2010, nr 56,2, 
s. 114-117.
11  W. Machel, P. Walentynowicz, Wykorzystanie analizy KCS w procesie podnoszenia konku-
rencyjności małego przedsiębiorstwa na przykładzie Busprstige Premium Sp. z o.o., „Zarządzanie  
i Finanse. Journal of Management and Finance” 2018, nr 16, s. 165.
12  D. Rozpędowska-Matraszek, Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - analiza regionalna, „Studia Ekonomiczne” 2014, 
nr 199, s. 250-251.
13  B. Nowatorska- Romaniak, Marketing Usług Zdrowotnych, Wolters Kluwer SA, Warszawa 
2013, s.7. 



39

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH ...

podmiotów14. Wśród korzyści, jakie niesie za sobą usługa medyczna można 
wyróżnić: poprawę stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, zniesienie bólu, 
ratowanie życia, profilaktykę zdrowotną oraz eliminację ryzyka, niepokoju  
i stresu15.

Do czynników wpływających na konkurencyjność placówki na rynku, 
można zaliczyć: wysoki poziom udzielanych świadczeń medycznych, cenę oraz 
unikalną ofertę. Wszystkie te elementy wzmacniają przewagę konkurencyjną 
podmiotu oraz wpływają na wizerunek świadczeniodawcy. Rynek usług me-
dycznych jest wymagający, ponieważ subiektywnej ocenie podlegają działania 
mające ścisły związek ze zdrowiem i życiem człowieka. Pacjent decyduje się na 
korzystanie z usług w danej placówce na podstawie własnych doświadczeń lub 
opinii innych interesariuszy. Do kryteriów, które podlegają ocenie przez pa-
cjentów oprócz wcześniej wymienionych, można zaliczyć: wszystkie działania 
rynkowe, markę placówki, promocję oraz zakres świadczonych usług. Budo-
wanie zaufania wśród pacjentów, które jest oparte na pozytywnej opinii po wy-
konanych świadczeniach medycznych oraz wzbudzanie pozytywnych emocji, 
pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Wysoka jakość świadczonych usług medycznych w podmiotach leczni-
czych jest jednym z kluczowych elementów pozwalającym osiągnąć przewagę 
konkurencyjną16. „Konkurencja pomiędzy świadczeniodawcami może kon-
centrować się na: konkurencji na rynku, konkurencji o rynek, a także konku-
rencji porównawczej (benchmarkowej)”17. Analizując rynek opieki zdrowotnej 
można stwierdzić, że dominującą formą konkurencji pomiędzy usługodawca-
mi jest konkurencja o rynek (pomiędzy świadczeniodawcami oferującymi te 
same usługi)18. Konkurencja porównawcza (benchmarkowa) jest „procesem 
identyfikacji i zrozumienia najlepszych praktyk i procesów zarządzania oraz 
ich przejmowania od innych światowych organizacji w celu wspomagania swo-
jej organizacji w poprawie efektywności działania”19.

14  A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych- od budowania wizerunku placówki 
do zadowolenia klienta, CeDeWu, Warszawa 2019, s.5-15.
15  J. Hołub-Iwan, Usługi medyczne [w:] red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 
Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005, s.419. 
16  E. Kemicer- Chmielewska, B. Karakiewicz, Kształtowanie wizerunku placówek ochrony …, 
op. cit., s. 114-117.
17  J. Szewczyk, Konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 
2017, nr 2 (51), s. 249-250.
18  Ibidem, s. 249. 
19  A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, Ośro-
dek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000, s.121.
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Istotnym wydarzeniem zmieniającym rynek świadczeń medycznych  
finansowanych ze środków publicznych, było umożliwienie świadczeniobiorcy 
wyboru miejsca udzielania usługi20. Po wprowadzeniu tego zapisu w Ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
zarządzający zaczęli zwracać uwagę na opinie swoich klientów/pacjentów.  
W trosce o uzyskanie odpowiedniej liczby pacjentów, placówki medyczne 
muszą dopasowywać się do zmieniającego się otoczenia rynkowego, który 
jest wyznaczany przez imperatyw konkurencji i jakości. Dokładna analiza 
potrzeb i zachowań świadczeniobiorców jest niezbędna do dostosowania po-
ziomu świadczonych usług. Nadrzędnym celem pozytywnego spostrzegania 
danej placówki medycznej przez pacjenta/klienta jest pozyskiwanie nowych 
świadczeniobiorców oraz zatrzymaniu osób, które korzystały z usług danego 
podmiotu w przeszłości lub są pod jego stałą kontrolą. Pozytywny wizerunek 
placówki medycznej może niwelować drobne niedociągnięcia świadczenio-
dawcy, które mogą wystąpić podczas udzielania usługi medycznej21. 

Analizując czynniki wpływające na konkurencyjność można postawić 
hipotezę, że wysoka jakość usług medycznych wzmacnia pozycję rynkową 
świadczeniodawcy.

Jakość usług medycznych

Trudno jest jednoznacznie określić definicję jakości. Według PN-EN 
9000:2001 „Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości speł-
nia wymagania”, Platon definiował ją jako „pewien stopień doskonałości”,  
a Crosby jako „zgodność z wymaganiami”22. Brak jednoznacznej definicji 
jakości może prowadzić do licznych nieporozumień. Jakość w rozumieniu 
transcendentnym uwzględnia dotychczasowe rozwiązania oraz znajdujące się 
na rynku produkty o takim samym lub podobnym spektrum zastosowania.  
O osiągnięciu jakości transcendentnej możemy mówić, jeżeli dany produkt 
lub usługa przekracza obowiązujące standardy23.

„Podążanie za jakością rozumianą transcendentnie podczas świadczenia 
usług oznacza bezbłędność oraz mistrzostwo realizacji usługi, niemniej nie 

20  Ustawa z dnia 27sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1373 z późn. zm.).
21  L. Gracz, J. Świderska, Kreowanie wizerunku placówki medycznej a jej konkurencyjność 
na rynku usług zdrowotnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 73, 
s.359-365. 
22  Definicje jakości, https://centrum.jakosci.pl/podstawy-jakosci,definicja-jakosci.html, 
(25.05.2020).
23  W. Urban, Zarządzanie Jakością Usług”, PWN, Warszawa 2018, s.9.
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chodzi tu jedynie o usługi bezusterkowe, ale również o ich ciągłą poprawę. 
Perfekcyjność i mistrzostwo przy świadczeniu usług wymaga odpowiednich 
kwalifikacji wykonawców, ale ma również głęboki sens moralny związany  
z osobistą misją realizowaną przez personel oraz firmę świadczącą usługi”24. 

Na jakość usługi ma wpływ wiele zmiennych, a każda z nich może wywie-
rać inne doznania. Odczucia klientów mają bezpośredni wpływ na ocenę oraz 
kształtują postrzeganie produktu/usługi w kategoriach atrakcyjności25. Jakość 
usług w placówce medycznej może być oceniana z kilku perspektyw. D. Kur-
pas i A. Steciwko wyróżnili trzy perspektywy (pacjenta, personelu medycznego 
i zarządzających placówką medyczną), które są ze sobą ściśle powiązane26. 

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) definiuje usługę me-
dyczną jako „dowolną usługę zdrowotną27 realizowaną w obszarze medycy-
ny”28. Od wielu lat, przedstawiciele różnych zawodów sprawujący opiekę nad 
chorym, a w szczególności lekarze, starają się zapewnić świadczenia medyczne 
na jak najwyższym poziomie. Usługodawcy na rynku opieki zdrowotnej mają 
świadomość, że od ich umiejętności zależy życie i zdrowie człowieka. Temat 
wykonywanej pracy oraz jej jakości poruszany jest np. w przysiędze Hipokra-
tesa czy późniejszej etyce lekarskiej. Dopiero w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych ubiegłego stulecia kraje europejskie zainteresowały się problematyką 
jakości w usługach medycznych. Konkurencyjne otoczenie spowodowało, że 
aby przetrwać na rynku, podmioty medyczne muszą wdrożyć ostatni, najbar-
dziej kompleksowy stopień wdrażania jakości - zarządzanie przez jakość29.

„Istnieje duża różnorodność rozumienia i definiowania pojęcia jakości  
w usługach medycznych, przy czym najczęściej spotykane opinie odzwierciedla-
ją punkt widzenia klienta, dla którego ważny jest końcowy wynik leczenia oraz 
punkt widzenia zarządzającego opieką zdrowotną. Znaczenie przypisywane 

24  Ibidem, s.10.
25  Ibidem, s.25.
26  M.Z. Wiśniewska, Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa 
2018, s. 43.
27  Usługa zdrowotna wg definicji OSOZ to „świadczenie zdrowotne złożone z określonej 
Procedury Zdrowotnej oraz Niezmienników Przekształceń, niezbędnych do zrealizowania 
danego Świadczenia Zdrowotnego. Usługa Zdrowotna jest złożeniem Procedury Zdrowotnej  
i Niezmienników Przekształceń. Usługa Zdrowotna jest jakościowo-ilościowym standardem 
złożonym z czynności, materiałów i urządzeń (środków trwałych) niezbędnych do osiągnięcia 
założonego celu. Usługa Zdrowotna ma wymiar kosztowo-czasowy. Usługi Zdrowotne dzielą 
się na - Usługi Medyczne i Usługi Farmaceutyczne”.
28  Wybrane definicje systemu OSOZ, https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/definicje, 
(25.05.2020).
29  M. Dobska, K. Rogoziński, Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych, 
[w:] red. M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, 
Warszawa 2012, s. 261-266.
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pojęciu jakości zależy od tego, jakiej grupy interesów dana osoba reprezen-
tuje środowisko (zawodowe, ubezpieczeniowe, władze pacjentów) i cechuje 
się dużą subiektywnością”30. W literaturze przedmiotu znajdujemy obszary, 
które są oceniane podczas pomiaru jakości. R.J Maxwell wyróżnił sześć za-
kresów wpływających na postrzeganie i ocenę jakości (dostępność, równość, 
adekwatność, akceptacja, efektywność i skuteczność) a Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia sprecyzowało trzy (relacje interpersonalne, 
warunki bytowe oraz procedury)31. 

Oceniając jakość w systemie ochrony zdrowia, który stanowi specyficzną 
i bardzo wymagającą gałąź gospodarki, powinno się uwzględniać strefy me-
dyczne oraz pozamedyczne, ponieważ każda z nich wpływa na ocenę świad-
czeniobiorcy. Największy wpływ na kształt usługi medycznej ma strefa: opieki 
medycznej, informacyjna, techniczna oraz marketingowa32.

Wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej 
w danej placówce leczniczej wpływa na wzrost wydatków. Zapewnianie wy-
sokiej jakości oferowanych i świadczonych usług wiąże się z pozyskiwaniem 
certyfikatów i akredytacji oraz licencji33. Wygląd budynków, wysokospecjali-
styczna wiedza i wykwalifikowana kadra to elementy bezpośrednio odnoszące 
się do jakości. Jakość jest również często postrzegana w kategoriach różne-
go rodzaju współczynników (umieralności w szpitalu, błędów popełnionych 
przez lekarzy czy powtórnej hospitalizacji). Dzięki stosowaniu przyjętych 
metod, placówki medyczne powinny nieustannie kontrolować jakość udziela-
nych świadczeń. Aby móc podnosić jakość świadczonych usług medycznych, 
zarządzający powinni dokonać analizy pozwalającej ustalić aktualny stan jako-
ści. W sytuacji wystąpienia problemów należy wdrożyć plan naprawczy, które-
go celem będzie uzyskanie oczekiwanej jakości34.

Zarządzanie jakością usług medycznych

Proces świadczenia usługi medycznej i pobytu pacjenta w placówce 
jest wypadkową działań wielu osób: lekarzy, diagnostów, kadry pielęgniar-
skiej, pracowników administracyjnych, pracowników ekonomicznych, służb 

30  Ibidem, s.262.
31  Ibidem s. 263.
32  K. Opolski, E. Szemborska, Sfery zarządzania jakością w służbie zdrowia, Antidotum 1997, 
s. 45.
33  S. Folland, A. C. Goodman, M. Stano, Ekonomia Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2010, s. 40.
34  Ibidem, s.534.
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technicznych i innych35. Wdrażanie systemów zarządzania jakością prowadzi 
do poprawy oraz zwiększenia bezpieczeństwa świadczeniobiorców. Światowa 
Organizacja Zdrowia określiła cechy jakości usług, które decydują o jej powo-
dzeniu. Do tej grupy zaliczamy: skuteczność, efektywność, dostępność, ukie-
runkowanie, sprawiedliwość i bezpieczeństwo36.

Aby móc wprowadzać udoskonalenia w podmiocie, zarządzający muszą 
posiadać rzetelne informacje od pacjentów o ich potrzebach oraz o poziomie 
zaspokojenia ich oczekiwań. Dopiero po zebraniu danych od tej grupy intere-
sariuszy możliwe jest określenie co powinno ulec poprawie. 

Zarządzanie jakością usług medycznych jest procesem wieloetapowym 
i skomplikowanym. W systemie ochrony zdrowia największą uwagę należy 
zwrócić na kontakt usługowy. Podnoszenie jakości w placówkach medycznych 
świadczy o profesjonalizmie oraz chęci wykonania usługi na jak najwyższym 
poziomie. Wykorzystywane w podmiocie systemy zarządzania jakością są sku-
tecznym narzędziem minimalizującym zagrożenia oraz mającym wpływ na 
zdrowie i życie pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia jako główny płatnik  
w polskim systemie ochrony zdrowia premiuje placówki podczas oceny ofert 
za posiadanie wybranych certyfikatów z zakresu zarządzania jakością. 

Jak podaje Wiśniewska, Total Quality Management (TQM), czyli kom-
pleksowe zarządzanie jakością w odniesieniu do placówek medycznych, po-
winno być rozumiane jako:

−„Total (kompleksowe), czyli objęcie systemem zarządzania jakością całe-
go pomiotu medycznego, wszystkich jego pracowników z kadrą zarządzającą 
na czele, oraz możliwości zastosowania go we wszystkich rodzajach świadczo-
nych usług i realizacji procesów opieki medycznej.

−Quality (jakość usług medycznych, jakość zarządzania), czyli spełnienie 
wymagań wszystkich interesariuszy - wewnętrznych i zewnętrznych, na czele  
z pacjentem, w sposób ich zadowalający. 

−Management (zarządzanie), które oznacza, że jakość to sposób zarządza-
nia placówką medyczną; to podejście służące rozwiązywaniu problemów i osią-
gania poprawy poprzez systematyczne dążenie do coraz wyższej jakości pracy 
i jej efektów”37.

35  E. Wichrowska, Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2019, s. 223.
36  Quality of Care. A process for making strategic choices in health system, World Health Orga-
nization, Geneva 2006, s. 9-10.
37  M.Z. Wiśniewska, Jakość usług medycznych.., op. cit., s. 59. 
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Osiągnięcie założonych parametrów jakości w placówce medycznej jest 
możliwe przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa. Brak kadry zarządzającej, 
która rozumie istotę kompleksowego zarządzania jakością przekłada się na 
liczne problemy, które można zaobserwować w wielu obszarach funkcjono-
wania podmiotu świadczącego usługi medyczne38.

Zakończenie

Jakość udzielanych usług w systemie ochrony zdrowia pełni kluczową 
rolę w kształtowaniu wizerunku firmy. Funkcjonowanie podmiotów medycz-
nych w gospodarce wolnorynkowej wpłynęło na zmianę podejścia do pacjenta, 
a nasycenie rynku usług medycznych (w niektórych specjalizacjach/zakresach) 
wymusiło na placówkach podjęcie działań, które wzbudzą pozytywne emocje 
u świadczeniobiorcy. 

Na rynku usług medycznych wyróżniają się te placówki, które podejmu-
ją działania zmierzające do bycia bardziej konkurencyjnymi, chociażby przez 
podnoszenie jakości. Jakość stała się skutecznym narzędziem w walce konku-
rencyjnej pomiędzy różnymi usługodawcami, ale także nadzieją dla pacjentów 
na leczenie w lepszych i bezpieczniejszych warunkach39.

Wysoka jakość usług medycznych stanowi najskuteczniejszy element  
w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej. Podmioty funkcjonujące po stro-
nie podaży świadczeń leczniczych mogą osiągnąć założone wskaźniki finanso-
we poprzez wdrożenie procesów z zakresu zarządzania jakością usług medycz-
nych i kontroli, która służy wykrywaniu błędów oraz w kolejnym kroku ich 
skutecznej eliminacji. Podmioty świadczące usługi medyczne coraz częściej 
postrzegają pacjenta jako klienta usług, od którego zależy sukces rynkowy 
placówki. 

38  Ibidem, s. 70. 
39  K. Hoffman, Rozwój badań nad jakością usług medycznych, Nowiny Lekarskie 2008,  
s. 251–254.
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HIGH QUALITY OF MEDICAL SERVICES AS A SOURCE 
OF AN ADVANTAGE FOR A COMPETITIVE  

MEDICAL FACILITY

Summary: The position of a medical facility in the market is shaped by 
various factors. This paper discusses issues related to the management 
of the quality of medical services and attempts to determine how the 
high quality of medical services provided contributes to strengthen-
ing the market position of medical entities. Having analysed factors 
affecting competitiveness, it can be hypothesized that the high quality 
of medical services provided strengthens the service provider’s market 
position, and the effective use of management instruments and models 
leads to a competitive advantage. This paper focuses on the analysis of 
available materials.

Keywords: Managing the quality of medical services, quality, compet-
itiveness, healthcare. 
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Dominika Bebel1

TELEMEDYCYNA 
SZANSĄ NA POPRAWĘ 

FUNKCJONOWANIA POLSKIEGO 
SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Streszczenie: Telemedycyna stanowi jedną z najszybciej rozwijających 
się gałęzi medycyny, a nowoczesne technologie są coraz częściej wy-
korzystywane w codziennej praktyce lekarskiej. Telemedycyna pozwala 
na podjęcie działań na rzecz pacjenta niwelując barierę, jaką stanowi 
odległość między lekarzem a świadczeniobiorcą oraz w znacznym stop-
niu przyspiesza dostęp do diagnostyki i specjalistycznych usług medycz-
nych. Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania tą formą udzie-
lania świadczeń, która łączy ze sobą elementy informatyki, medycyny 
oraz nowych technologii. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie 
korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań telemedycznych w systemie 
opieki zdrowotnej. Niniejszy rozdział koncentruje się na analizie do-
stępnych materiałów. 

Słowa kluczowe: Telemedycyna, zdalna opieka medyczna, nowe tech-
nologie w ochronie zdrowia.

Wstęp

Polski system opieki zdrowotnej od wielu lat zmaga się z licznymi pro-
blemami. Rosnące potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, nie-
dobory kadry medycznej oraz niedostateczne finansowanie świadczeń to klu-
czowe elementy wpływające negatywnie na ogólną sytuację ochrony zdrowia2. 

1  Mgr, Doktorantka Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2  State of Health in the EU Polska Profil systemu ochrony zdrowia 2019, https://www.oecd.org/
poland/Polska-Profil-systemu-ochrony-zdrowia-2019-Launch-presentation.pdf, (10.06.2020). 
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Istniejąca potrzeba usprawnienia funkcjonującego obszaru opieki medycznej 
wymusza wdrażanie nowych rozwiązań lub intensyfikację dotychczasowych 
dobrych praktyk w celu uzyskania zamierzonych efektów. Analizując powyż-
sze, należy wdrażać innowacyjne rozwiązania, wykorzystujące zaawansowane 
technologie z zakresu: medycyny, informatyki oraz telekomunikacji do co-
dziennej praktyki lekarskiej. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowa-
nie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań telemedycznych w procesie 
diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczym.

Telemedycyna

Telemedycyna stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi me-
dycyny, a nowoczesne technologie są coraz częściej wykorzystywane w co-
dziennej praktyce lekarskiej3. Istnieje wiele definicji telemedycyny. Większość 
z nich podkreśla, że obejmuje ona nowe osiągnięcia technologiczne oraz do-
stosowuje się do dynamicznie zmieniających się potrzeb świadczeniobiorców. 
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje ją jako „świadczenie usług zdro-
wotnych, w przypadku których odległość jest czynnikiem kluczowym, przez 
pracowników służby zdrowia, korzystających z technologii informacyjno- 
komunikacyjnych w celu wymiany ważnych informacji na temat diagno-
zy, leczenia i zapobiegania chorobom, urazom, badań i oceny oraz kształ-
cenia pracowników służby zdrowia, w celu polepszenia zdrowia jednostek  
i społeczności”4.

Rozwój telemedycyny związany jest ze zmianą w sposobie jej postrzega-
nia i funkcjonowania. Wcześniej ta forma udzielania świadczeń była wyko-
rzystywana do nieskomplikowanych zadań, obecnie traktowana jest na równi 
ze świadczeniami wykonywanymi stacjonarnie. Początki telemedycyny sięgają 
lat 60. XX wieku. W tym czasie utworzono satelitarną sieć telekomunikacyjną, 
łączącą amerykańskie bazy wojskowe ze specjalistycznymi ośrodkami medycz-
nymi w kraju. Wojsko jako pierwsze przyczyniło się do rozwoju nowocze-
snych technologii i urządzeń, które dziś umożliwiają leczenie na odległość5. 
W Polsce telemedycyna zaczęła rozwijać się w 2001 roku. Utworzenie Sekcji 

3  Telemedycyna w Polsce. Możliwości i szanse rozwoju, http://paga.org.pl/upload/source/rapor-
ty/2016_ 11_25_telemedycyna_04_www.pdf, (10.06.2020). 
4  Telemedicine. Opportunities and developments in Member States. Report on second global sur-
vey on eHealth 2009, Global Observatory for eHealth Series 2, s. 8-9, https://www.who.int/goe/
publications/goe_telemedicine _2010.pdf, (10.06.2020). 
5  Historia telemedycyny, http://www.telemedycyna.ur.edu.pl/index.php?k=historia, 
(10.06.2020). 
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Telemedycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w znacznym stopniu 
wpłynęło na rozwój idei telemedycyny w naszym kraju. Pionierami w wyko-
rzystaniu telemedycyny na świecie są Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.

Nadrzędnym celem telemedycyny jest poprawa wyników zdrowotnych 
poprzez zapewnienie wsparcia klinicznego osobie, która nie znajduje się  
w tej samej lokalizacji z pracownikiem medycznym udzielającym świadczenie, 
wykorzystując przy tym różne rodzaje technologii informacyjno-komunika-
cyjnych6. Wraz z narastającymi problemami w systemach opieki zdrowotnej 
większości państw oraz z rozwojem technologicznym, pojawiło się przekona-
nie, że usługi zdalne powinny być powszechnie wykorzystywane w sektorze 
opieki zdrowotnej. Rozwój i znaczenie usług telemedycznych systematycznie 
rośnie. Wśród korzyści jakie niesie ze sobą zastosowanie telemedycyny można 
wymienić podwyższenie komfortu pacjenta, skrócenie czasu oczekiwania na 
wybrane świadczenie medyczne oraz redukcję kosztów.

Dostępne na rynku technologie wspomagające komunikację pomiędzy 
pacjentem a innym przedstawicielem zawodu medycznego (np. lekarzem, pie-
lęgniarką) są obecnie na wysokim poziomie. Wśród narzędzi wspierających 
obszar telemedycyny można wyróżnić m.in.: ”szybkie systemy komunikacji, 
technologie ubieralne (wearables), np. zegarek z pulsometrem, oraz rozwinięte 
urządzenia medyczne, jak stacje domowe ze zdalnie podłączonymi urządzenia-
mi, takimi jak: waga, ciśnieniomierz, holtery EKG, zdalne KTG, stetoskop, 
analizator oddechu, rejestrator medyczny z transmisją online, mobilny aparat 
do telerehabilitacji lub telediagnostyki”7. W wielu opracowaniach podkreśla 
się, że telemedycyna jest obszarem, który nieustannie się doskonali. Jest to 
związane z rozwojem nowych technologii.

Aby móc uznać usługę za telemedyczną, musi ona mieć charakter świad-
czenia zdrowotnego. Do usług e-zdrowia, które nie mają charakteru świadcze-
nia zdrowotnego zaliczamy m.in. „wystawianie e-recepty, umawianie online 
na wizyty lekarskie, teletransmisję przebiegu zabiegu chirurgicznego w celach 
edukacyjnych, prowadzenie portalu internetowego o tematyce zdrowotnej, 
administrowanie aplikacją mobilną służącą do oceny ryzyka zachorowań na 
określoną jednostkę chorobową w oparciu o wypełnioną przez użytkownika  
 

6  Telemedicine. Opportunities and developments in Member States. Report on second global …, 
s. 9, https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf, (10.06.2020). s. 9 
(10.06.2020). 
7  Pacjent w cyfrowym świecie, https://www.ican.pl/b/pacjent-w-cyfrowym-swiecie/PHI-
demvLZ, (10..07.2020). 
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ankietę, czy oferowanie aplikacji pozwalającej na monitorowanie stylu życia 
(…)”8.

Do grupy świadczeń telemedycznych (posiadających charakter świadcze-
nia zdrowotnego) zaliczamy m.in: telediagnostykę, telekonsultację, teleope-
rację i telemonitoring. Każdy z wyżej wymienionych obszarów telemedycyny 
stanowi element wspomagający efektywność opieki medycznej. 

Telediagnostyka pozwala na natychmiastową komunikację oraz wymia-
nę zgromadzonych danych. Podczas procesu telediagnostyki pacjenta, lekarz 
stawia diagnozę na podstawie dostępnych danych medycznych (analogowych, 
cyfrowych, obrazowych czy dźwiękowych), które zostały przesłane za pomocą 
sieci telekomunikacyjnych i/lub teleinformatycznych. Doskonałym przykła-
dem zastosowania telediagnostyki w obszarze ochrony zdrowia jest kardio-
logia (telediagnostyka kardiologiczna)9. Na rynku usług medycznych coraz 
powszechniejsze stają się telekonsultacje wykorzystujące podobnie jak teledia-
gnostyka nowoczesne narzędzia komunikacyjne. Od 2015 roku płatnik pu-
bliczny (Narodowy Fundusz Zdrowia) finansuje telekonsultacje kardiologicz-
ne oraz geriatryczne. Zgodnie z Zarządzeniem, telekonsylium kardiologiczne 
(kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego) 
obejmuje: zdalny wywiad, zdalną analizę zapisu EKG, zdalną interpretację ba-
dań dodatkowych oraz ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego. Te-
lekonsylium geriatryczne (geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzę-
tu telemedycznego) dotyczy osób po 65 roku życia i obejmuje: zdalny wywiad, 
zdalną analizę zapisu EKG, zdalną analizę badań diagnostycznych, zdalną 
analizę leczenia farmakologicznego oraz optymalizację leczenia10. Teleopera-
cje należą do specjalistycznej formy telemedycyny, które są przeprowadzane 
przy pomocy robota chirurgicznego, sterowanego przez chirurga zdalnie11.

8  D. Gęsicka, Usługi medyczne jako usługi społeczeństwa informacyjnego [w:] red. I. Lipowicz, 
G. Szpor, M. Świerczyński, Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo i informatyka, Wolter Kluwer, 
Warszawa 2019, s.77. 
9  R. Zajdel, A. Krakowiak, J. Zajdel, Analiza podstaw legalności telekonsultacji i telediagnostyki 
w codziennej praktyce klinicznej. Czy wolno konsultować pacjentów przez telefon? Część 1, „Medy-
cyna Pracy” 2010, nr 2, s. 157-158.
10  Zarządzenie Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 
września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, https://www.nfz.
gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-632015dsoz,6410.html, 
(10.06.2020).
11  T. Haidegger, J. Sándor, Z. Benyó, Surgery in Space: The Future of Robotic Telesurgery, 

„Surgical Endoscopy” 2010, nr 25 (3), s.681-690.
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Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań 
telemedycznych

Mając na uwadze liczne korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań te-
lemedycznych w codziennej praktyce diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczej, 
należy dążyć do zharmonizowanych działań na rzecz jej upowszechniania. 
Uwzględniając liczne problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wyko-
rzystanie możliwości, jakie daje świadczenie usług medycznych „na odległość” 
wydaje się być istotne. Skomplikowane otoczenie regulacyjne, niska świado-
mość społeczna oraz niedostateczne finansowanie ze strony płatnika publicz-
nego to główne czynniki wpływające negatywnie na jej rozwój12. 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
określa, że lekarz może orzekać o stanie zdrowia nie tylko po osobistym zba-
daniu, ale również po zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych: art. 42. „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, 
osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinfor-
matycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumenta-
cji medycznej tej osoby”13. 

Zarówno w Polsce, jak i na świecie popularność telemedycyny sukcesyw-
nie rośnie. Do korzyści płynących z zastosowania tej formy świadczenia usług 
zaliczamy: brak konieczności dojazdów do wybranych ośrodków medycznych 
oraz przyspieszenie procesu diagnostycznego14. 

Wyniki globalnego raportu firmy Cisco, opublikowane na konferencji 
Healthcare Information and Management Systems Society w 2013 (o doświad-
czeniach ukierunkowanych na opiekę zdrowotną), ukazały zmianę nastawienia 
konsumentów do telemedycyny. W tamtym czasie trzy czwarte responden-
tów15 zaaprobowało pomysł komunikowania się z lekarzami za pomocą tech-
nologii zamiast osobistego spotkania. W Chinach, Rosji i Meksyku prawie trzy 
czwarte respondentów określiło, że jest w stanie swobodnie komunikować się 
ze specjalistą za pomocą technologii wirtualnej (np. czat wideo, wiadomości 

12  M. Gąska, Telemedycyna a zrównoważony rozwój polskiego systemu opieki zdrowotnej [w:] red. 
J. Berezowski, H.A. Kretek, Zrównoważony Rozwój- Sustainable Development- Debiut Naukowy 
2016, Wydawnictwo PSWZ w Raciborzu, Racibórz 2017, s. 28.
13  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2015 poz. 
464, z późn. zm.).
14  M.M. Bujnowska-Fedak, P. Kumięga, B.J. Sapilak, Zastosowanie nowoczesnych systemów 
telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi, „Family Medicine & Primary Care Review” 2013, 
nr 3, s. 444.
15  Badaniem zostało objętych 1547 konsumentów z 10 krajów w różnych grupach wiekowych 
oraz środowisk. 
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tekstowe). Ponad 60 procent badanych z Niemiec, Japonii i Stanów Zjedno-
czonych zadeklarowało zadowolenie z pomysłu leczenia u specjalisty z wyko-
rzystaniem technologii wirtualnej. Aby uzyskać dostęp do opieki medycznej 
na najwyższym poziomie oraz wiedzy kluczowych specjalistów, ankietowani 
byli w stanie zrezygnować z wygody oraz ponieść koszty16. 

Telemedycyna umożliwia stałą opiekę (monitorowanie stanu zdrowia  
i/lub wyników badań) m.in. nad osobami z chorobami przewlekłymi oraz 
seniorami, którzy są bardzo wymagającą grupą odbiorców usług medycznych 
ze względu na potrzebę częstych kontroli i konsultacji. Telekonsultacje umoż-
liwiają dostęp do specjalistów z wybranego przez świadczeniobiorcę ośrodka, 
bez konieczności odbywania dalekiej podróży, co bezpośrednio przekłada się 
na ograniczenie kosztów ponoszonych przez pacjenta. Informatyzacja syste-
mu opieki zdrowotnej w Polsce dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwią-
zań, prowadzi do zwiększenia skuteczności opieki nad pacjentem. Jednym  
z elementów rozwoju e-zdrowia w naszym kraju jest upowszechnianie teleme-
dycyny. Wdrożenie e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunika-
cyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia skutkuje roz-
wojem gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych17.

Do korzyści będących następstwem informatyzacji opieki zdrowotnej  
(w tym również telemedycyny) zalicza się: „dostęp do wyników badań za 
pośrednictwem systemu telemedycznego wykluczający konieczność ich oso-
bistego odbioru, stały dostęp do własnej dokumentacji medycznej, prosty i 
szybki dostęp do diagnostyki i specjalistycznych usług medycznych, brak ko-
nieczności dojazdów do ośrodków medycznych, sprawne otrzymanie pomocy  
w nagłych wypadkach, możliwość skrócenia pobytu w szpitalu przez zapew-
nienie części świadczeń za pośrednictwem systemu telemedycznego, zwięk-
szenie nadzoru nad własnym stanem zdrowia przez aktywny udział pacjenta  
w procesie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, poczucie bezpieczeństwa i po-
prawa jakości życia, jakie daje stały nadzór medyczny, oraz korzyści edukacyj-
ne płynące z korzystania z baz danych systemów telemedycznych”18. 

16  Cisco Study Reveals 74 Percent of Consumers Open to Virtual Doctor Visit, https://newsroom.
cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1148539, (15.06.2020). 
17  Informatyzacja w ochronie zdrowia, https://www.gov.pl/web/zdrowie/informatyzacja- 
w-ochronie-zdrowia, (15.06.2020). 
18  M.M. Bujnowska-Fedak, P. Kumięga, B.J. Sapilak, Zastosowanie nowoczesnych systemów…, 
op. cit., s. 444.
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Należy podejmować działania usuwające bariery dla rozwoju telemedycy-
ny w Polsce m.in. poprzez wdrażanie kolejnych świadczeń telemedycznych do 
publicznego finansowania19.

Telemedycyna w dobie pandemii SARS-CoV-2

Pandemia koronawirusa uwydatniła potrzebę wspierania oraz wdrażania 
rozwiązań z obszaru telemedycyny. Wprowadzenie narzędzi w obszarze infor-
matyzacji systemu ochrony zdrowia przed zaistniałą sytuacją (e-zwolnienie, 
e-recepta, e-zlecenie) pozwoliło na uniknięcie całkowitego paraliżu systemu 
opieki zdrowotnej.

Rozszerzenie możliwości wykonywania określonych porad np. lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, czy wybranych świadczeń z zakresu ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej przy pomocy nowych technologii teleko-
munikacyjnych przez płatnika publicznego, umożliwiło sprawowanie opieki 
medycznej nad chorymi ograniczając potrzebę odbywania wizyty w placówce 
medycznej. Zarządzenie nr 85/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umowy w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowot-
ne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, umożliwia re-
alizację świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w ośrod-
ku/oddziale dziennym oraz ich finansowanie20.

Dzięki możliwościom, jakie daje telemedycyna (np. telekonsultacji) leka-
rze mogą udzielać pomocy pacjentom przebywającym na kwarantannie, bez 
potrzeby transportowania ich do specjalnie przygotowanych ośrodków me-
dycznych. Takie rozwiązanie przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów 
opieki nad pacjentem, który został objęty kwarantanną domową. Lęk spowo-
dowany pandemią, ograniczenia w przyjęciach do poradni oraz na hospitali-
zację doprowadziły do spadku liczby pacjentów zgłaszających się do placówek 
medycznych. Jest to szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do osób choru-
jących przewlekle.

19  M. Brożyna, S. Stach, Z. Wróbel, Rozwój telemedycyny w Polsce po wdrożeniu „Elektronicz-
nej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach medycz-
nych (P1) [w:] red. I. Lipowicz, G. Szpor, M. Świerczyński, Telemedycyna i E-zdrowie. Prawo  
i informatyka, Wolter Kluwer, Warszawa 2019, s. 102.
20  Zarządzenia Nr 85/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerw-
ca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie 
dzieci i dorosłych ze śpiączką.
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Telemedycyna z powodzeniem sprawdza się w czasie pandemii. Lekarze 
i pielęgniarki udzielający teleporad przyczyniają się do kontroli oraz poprawy 
stanu zdrowia pacjentów, ograniczając tym samym ewentualną transmisję wi-
rusa SARS-CoV-2. Możliwości jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, 
zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Zdrowia. Opracowany system infor-
matyczny pozwala na odbycie e-wizyty pacjenta, który nie może skontaktować 
się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub chce skonsultować 
niepokojące objawy lub złe samopoczucie, omówić wyniki badań, popro-
sić o receptę na leki, które stale przyjmuje w przewlekłej chorobie, zapytać  
o dawkowanie leku, otrzymać poradę medyczną czy otrzymać e-zwolnienie. 
Po wypełnieniu formularza online i zarejestrowaniu się na e-wizytę może od-
być ją przez Internet lub telefon. Aby skorzystać z e-wizyty na czacie, pacjent 
musi posiadać komputer z kamerą i głośnikiem21. 

Fundacja My Pacjenci opublikowała wyniki reprezentatywnego badania 
opinii dotyczącego doświadczeń i odczuć związanych z funkcjonowaniem sys-
temu ochrony zdrowia podczas pandemii. Celem badania było ustalenie, w ja-
kim zakresie pacjenci korzystają z systemu opieki zdrowotnej w przypadkach 
niezwiązanych z koronawirusem. Respondenci uważają, że dostęp do leka-
rza w sprawach niezwiązanych z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia jest 
utrudniony (80,6%), a 71,5% badanych nie korzysta (pomimo wskazania) ze 
świadczeń zdrowotnych ze strachu przed zakażeniem. 44,6% respondentów 
deklaruje, że rozumie sytuację, w jakiej się znaleźli i spokojnie czeka na moż-
liwość odbycia wizyty lub zabiegu. Wśród innych problemów pacjenci wy-
mieniają: brak możliwości skorzystania z zaplanowanych wizyt/badań/zabie-
gów, wydłużenie się kolejek oczekujących na świadczenie medyczne czy brak 
wsparcia osób bliskich podczas hospitalizacji22. W nawiązaniu do powyższego 
istnieje realna potrzeba wspierania rozwoju telemedycyny w naszym kraju. 

Zakończenie

Potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, niedobory kadry 
medycznej oraz niedostateczne finansowanie świadczeń to tylko część czyn-
ników, które wpływają negatywnie na ogólną ocenę systemu opieki zdrowot-
nej. Aby poprawić funkcjonowanie tego obszaru należy wdrażać innowacyjne 

21  E-wizyta dla pacjenta, https://pacjent.gov.pl/ewizyta (29.05.2020). 
22  Pacjenci w pandemii-jak Polacy odbierają funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia?- wy-
niki reprezentatywnego badania opinii, https://mypacjenci.org/pacjenci-w-pandemii-jak-polacy- 
odbieraja-funkcjonowanie-systemu-ochrony-zdrowia-wyniki-reprezentatywnego-badania-opi 
nii-czesc-1/ (29.05.2020). 
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rozwiązania. Rozwój e-zdrowia, w tym telemedycyny oraz korzyści, jakie niesie 
za sobą implementacja tych rozwiązań w Polsce (m.in. lepszy dostęp do opieki 
specjalistycznej, oszczędność czasu i pieniędzy pacjenta, obniżenie kosztów) 
stanowią potwierdzenie wysokiej efektywności połączenia zaawansowanych 
technologii z zakresu: medycyny, informatyki oraz telekomunikacji.

Skokowy wzrost popularności telemedycyny w czasie pandemii przyczy-
nił się do zmiany postrzegania tej formy udzielania świadczeń medycznych.  
W krótkim czasie oraz na szeroką skalę zostały wdrożone rozwiązania teleme-
dyczne wspomagające opiekę nad pacjentem. Obiecujące wyniki wykorzysta-
nia telemedycyny w czasie pandemii mogą przyczynić się do wdrożenia no-
wych rozwiązań organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce oraz 
do zwiększenia finansowania tego rodzaju świadczeń ze środków publicznych.
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TELEMEDICIN A CHANCE TO IMPROVE  
THE FUNCTIONING OF THE POLISH  

HEALTH CARE SYSTEM

Summary: Telemedicine is one of the fastest growing branches of med-
icine, and modern technologies are increasingly used in everyday med-
ical practice. Telemedicine allows for taking action towards the patient 
by eliminating the barrier between the doctor and the recipient and 
significantly speeding up access to diagnostics and specialized medical 
services. For several years there has been an increase in interest in this 
form of providing services combining elements of IT, medicine and 
new technologies. The purpose of this thesis is to present the benefits 
of implementing telemedicine solutions in the healthcare system. This 
chapter focuses on the analysis of available materials. 

Keywords: Telemedicine, remote medical care, new technologies in 
healthcare.
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SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE 
Z WDROŻENIA OUTSOURCINGU 

W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

Streszczenie: Outsourcing to rozwiązanie organizacyjne rozpowszech-
nione w różnych sektorach gospodarki. Celem niniejszego rozdziału 
jest zaprezentowanie szans i zagrożeń, jakie niesie za sobą wdrożenie 
outsourcingu w placówce medycznej. Outsourcing związany jest przede 
wszystkim z wydzieleniem pewnego rodzaju działalności i przekaza-
niem jej do realizacji podmiotowi zewnętrznemu. W ochronie zdrowia 
outsourcing stosuje się przede wszystkim po to, aby zracjonalizować 
finanse oraz podnieść jakość udzielanych świadczeń. Stosowanie out-
sourcingu generuje wiele korzyści, wśród których wymienia się między 
innymi: usprawnienie zarządzania placówką, obniżanie kosztów czy 
wzrost motywacji pracowników. Do zagrożeń wynikających z wdroże-
nia tego narzędzia można zaliczyć: konieczność zwolnień pracowników 
oraz zbytnią koncentrację na finansach, a nie na potrzebach świadcze-
niobiorców usług medycznych.

Słowa kluczowe: Outsourcing, outsourcing w placówce medycznej,  
zarządzanie placówką medyczną.

Wstęp

Istnieją wyraźne różnice między podstawowymi aspektami w zarządzaniu 
organizacją udzielającą świadczeń zdrowotnych a inną o charakterze nieme-
dycznym. Placówki medyczne są specyficznymi jednostkami, których kierowa-
nie uważane jest za szczególnie trudne ze względu na ich specyfikę. Głównym 
zadaniem kadry pracowniczej podmiotów medycznych jest ratowanie życia  

1  Mgr, Doktorantka Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2  Absolwentka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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i zdrowia pacjentów poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych. Personel 
musi cechować się doskonałym przygotowaniem do wypełniania powierzo-
nych mu zadań. Struktura placówek medycznych jest wielopłaszczyznowa,  
a jej poszczególne elementy są silnie ze sobą powiązane. 

Wiele placówek udzielających świadczeń w ramach hospitalizacji  
w związku ze zbyt niskimi nakładami (niska wycena procedur) oraz niewła-
ściwym zarządzaniem, zmaga się z problemami finansowymi (przyczyn należy 
się dopatrywać również w innych czynnikach). Dlatego wciąż poszukiwane 
są rozwiązania, które przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej placówek 
medycznych. Jednym z nich może być outsourcing, który uważany jest za sku-
teczne narzędzie służące nie tylko do poprawy sytuacji finansowej, ale także 
do wzrostu jakości świadczonych usług. Outsourcing stanowi jedną z kluczo-
wych koncepcji zarządzania. Jest powszechnie stosowany w różnych sektorach 
gospodarczych zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się3. 

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie szans i zagrożeń, jakie 
niesie za sobą wdrożenie outsourcingu w placówkach medycznych.

Pojęcie i istota outsourcingu

Termin outsourcing (skrót angielski od outside-resource-using) oznacza 
korzystanie z zasobów zewnętrznych. Nie ma on odpowiednika w języku pol-
skim. Czasami używa się do jego określenia pojęć takich jak wydzielenie lub 
wyodrębnienie, ale słowa te jako odpowiednik polski outsourcingu nie uzy-
skały powszechnej akceptacji. Outsourcing stwarza warunki do koncentra-
cji działalności na zasadniczych celach firmy. Partnerami outsourcingowymi 
mogą być zarówno organizacje wcześniej już istniejące, jak i funkcjonujące na 
rynku, a także takie, które zostały stworzone specjalnie, a nierzadko wydzielo-
ne z danej firmy do realizacji określonego zakresu funkcji. Forma organizacyj-
no-prawna partnerów może być różnorodna, wśród nich wymienia się bardzo 
często między innymi osoby fizyczne posiadające zdolność prawną, jednooso-
bowe przedsiębiorstwa prywatne, spółki jawne, spółki handlowe, fundacje, 
zakłady budżetowe itp. Outsourcing w zarządzaniu funkcjonuje jako jeden ze 
sposobów osiągania większej efektywności organizacji4.

3  Outsourcing w placówkach medycznych, https://serwiszoz.pl/obowiazki-i-odpowiedzialnosc-
-menedzera/ outsourcing-w-placowkach-medycznych-2409.html, (23.05.2020).
4  D. Kotlęga, P. Nowacki, D. Lewiński, R. Chmurowicz, S. Ciećwież, Outsourcing- teoria 
i zastosowanie w szpitalu klinicznym w Szczecinie na przykładzie usług transportu i utylizacji 
odpadów medycznych, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2011, s.93-96.
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W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji outsourcingu. M. Sharpe 
rozumie outsourcing jako przeniesienie na zewnętrznego dostawcę zadań, któ-
re nie należą do podstawowych działań realizowanych przez daną organizację. 
D. Lei i M. Hitt uznali outsourcing za współpracę danej firmy z innymi przed-
siębiorstwami, które mają charakter zewnętrzny wobec niej i którym powierza 
się zadania nie wchodzące w zakres działań podstawowych danego podmiotu. 
W polskiej literaturze jedną z najbardziej popularnych definicji outsourcin-
gu jest definicja M. Trockiego: „outsourcing to przedsięwzięcie polegające na 
wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego reali-
zowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom 
gospodarczym”5. M. Pańkowska zwróciła uwagę na złożoność koncepcji out-
sourcingu, identyfikując z nim między innymi działania takie jak: zdobywanie 
zewnętrznych sił wytwórczych, nie obciążanie własnych zasobów przez prze-
noszenie niektórych zadań na podmioty zewnętrzne, możliwość wykorzystania 
taniej siły roboczej6. Każda organizacja spełnia szereg różnych działań, spośród 
których można wyróżnić: należące do zadań podstawowych (czyli takie, któ-
rych wykonywanie jest niezbędne, aby uzyskać podstawowy cel organizacji, 
dla którego została ona powołana) oraz należące do zadań pomocniczych (czy-
li takie, które muszą zostać spełnione, aby zrealizowano podstawowe obsza-
ry działalności). Placówka medyczna jako organizacja wykonuje wiele zadań  
o różnym charakterze, a skupienie się na podstawowej działalności - czyli 
udzielaniu świadczeń medycznych, może pozwolić na poprawę ich jakości oraz 
może zmniejszyć koszty wynikające z działalności dodatkowej. Warto pod-
kreślić, że w Polsce prawo nie reguluje w sposób szczegółowy procesów zwią-
zanych z outsourcingiem, a wszystkie kwestie są wykazywane w zawieranych 
kontraktach7.

Ogólna koncepcja outsourcingu zakłada, że zawiera on cztery podstawo-
we elementy: podmiot outsourcingu, przedmiot outsourcingu, partnera i pro-
jekt outsourcingu. Za podmiot outsourcingu uznaje się organizację. Podejmu-
je ona decyzję o zastosowaniu lub odrzuceniu outsourcingu, która oparta jest 
na fachowej analizie. Funkcje działalności gospodarczej stanowią przedmiot 
outsourcingu. W celu określenia przez przedsiębiorstwo zadań, które mają 

5  M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 13.
6  M. Pańkowska, Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Akade-
mia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998, s. 26.
7  E. Marcinkowska, Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Oficyna Wolters Kluwer 
Business, Warszawa 2010, s. 9-10. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji …, op. cit., 
s. 13.
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zostać poddane outsourcingowi powinna zostać dokonana identyfikacja pod-
stawowych obszarów działalności, wśród której można wyróżnić działalność 
zasadniczą, pomocniczą i uboczną. Działalność zasadnicza to istota funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa, główny obszar działalności, w którym organiza-
cja ma przewagę konkurencyjną. Działalność pomocnicza to funkcje istotne  
z punktu widzenia strategicznego, które umożliwiają wykonywanie działal-
ności podstawowej, natomiast działalność o charakterze ubocznym nie ma 
znaczenia strategicznego8.

Rys historyczny

Ewolucja outsourcingu polegała na przekształceniu jego postrzegania  
i funkcjonowania - od nieskomplikowanych zadań biznesowych do uznania 
go jako metody strategii zarządzania. Outsourcing zaczął się rozwijać w la-
tach siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Był on przede 
wszystkim wykorzystywany do zlecania niewygodnych rodzajów działalno-
ści firmom zewnętrznym. Zazwyczaj dotyczył funkcji tj. sprzątanie, ochrona  
i inne funkcje pomocnicze. Nowe podejście do outsourcingu było ściśle zwią-
zane z rozwojem informatyzacji. Najpierw przedsiębiorstwa powierzały in-
nym firmom eksploatację zasobów informatycznych9. 

Wraz z rozwojem technologicznym pojawiło się przekonanie, że nie moż-
na być ekspertem w wielu różnych dziedzinach i zaczęto koncentrować się tyl-
ko na podstawowych zakresach działalności. Przedsiębiorstwa zaczęły zatem 
przenosić swoje działania pomocnicze na podmioty zewnętrzne. Pojawiło się 
wówczas wiele kwestii spornych, które nie dotyczyły już dylematu wyodręb-
niania i powierzania innym firmom zadań, ale głównie zagadnienia, które 
formy działalności mogą być powierzane partnerom. Powszechnie uznano, że 
zakres działań podstawowych powinien być realizowany wewnątrz organizacji, 
natomiast pozostałe mogą zostać wyodrębnione i poddane outsourcingowi. 
Według M. Alexandra i D. Younga podstawowy zakres działalności charakte-
ryzuje się tradycyjnym realizowaniem wewnątrz podmiotu, kluczową rolą dla 
prowadzenia działalności, stwarzaniem możliwości do rozwoju i bycia konku-
rencyjnym. Globalizacja, potrzeba redukcji kosztów, poszukiwanie większej 

8  Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-
-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/695777,Outsourcing-jako-metoda-zarzadzania-przed-
siebiorstwem.html, (25.06.2020). 
9  D. Nadolna, Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie, 

„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach” 2014, nr 202, s. 66-69.
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elastyczności to główne przyczyny rozwoju najnowszej formy outsourcingu, 
czyli outsourcingu strategicznego. Głównym założeniem outsourcingu stra-
tegicznego jest silna współpraca z firmami zewnętrznymi oraz dążenie do 
wspólnych korzyści. Outsourcing stwarza warunki do „pełnego wykorzystania 
inwestycji dostawców zewnętrznych, innowacji oraz profesjonalnych możliwo-
ści specjalistycznych, które byłyby za drogie lub niemożliwe do odtworzenia  
w warunkach wewnętrznych”10.

W ochronie zdrowia pionierami w wykorzystaniu outsourcingu były USA 
i Kanada. W polskim systemie ochrony zdrowia zainteresowanie nim wzrosło 
od roku 2001. Ogromny wpływ na ten fakt miały przekształcenia publicznych 
ZOZ w Samodzielne ZOZ, co zapoczątkowały zmiany gospodarczo-prawne 
na przełomie lat 1998/1999. Zmiany systemu finansowania szpitali z budże-
towego na ubezpieczeniowo-budżetowy doprowadziły do znacznych przeobra-
żeń w gospodarowaniu szpitalnymi finansami i spowodowały konieczność za-
stosowania innowacyjnych, wymagających mniejszych nakładów, alternatyw. 
Pozytywne doświadczenia związane z wdrożeniem outsourcingu w systemie 
szpitali sprawiły, że coraz większa liczba placówek medycznych decyduje się na 
jego zastosowanie, nie tylko w obrębie działalności pomocniczych, ale niekiedy 
także w działalności podstawowej11.

Cele i rodzaje outsourcingu

Cele jakim ma odpowiadać stosowanie outsourcingu mogą być różne. 
Można je podzielić na: cele strategiczne, cele rynkowe, cele ekonomiczne, cele 
organizacyjne oraz cele motywacyjne12. Za główny cel strategiczny outsourcin-
gu należy uznać skupienie się na obszarze działalności, która dla przedsiębior-
stwa ma najistotniejszy charakter, szczególnie z punktu widzenia jej dalszego 
rozwoju13. 

Celem zastosowania outsourcingu w placówkach medycznych jest mię-
dzy innymi racjonalizacja wydatkowania środków finansowych ponoszonych 
na utrzymywanie bazy i kadry oraz zwrócenie uwagi na fachowe wykonywanie 
działalności podstawowej - czyli podnoszenia jakości usług zdrowotnych14.

10  E. Marcinkowska, Outsourcing w …, op. cit., s. 11-12.
11  M. Kautsch, Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer 
Business, Warszawa 2010, s. 299-300. 
12  M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji …, op. cit., s. 52.
13  Outsourcing- pojęcie i podstawy stosowania tego rozwiązania, https://www.prawo.pl/kadry/
outsourcing-definicja-i-przyklady-stosowania,267510.html, (25.06.2020).
14  M. Kautsch, Zarządzanie w opiece …, op. cit., s. 93-96.
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Istnieje wiele klasyfikacji outsourcingu. Można wyróżnić następujące ro-
dzaje outsourcingu ze względu na:

−cel jakiemu ma służyć wyodrębnienie działalności (outsourcing: na-
prawczy, dostosowawczy i rozwojowy),

−rodzaj wydzielanych funkcji (pomocniczych, kierowniczych, podsta- 
wowych),

−zakres wydzielania (częściowy, całkowity, wydzielenie wewnętrzne),
−złożoność wydzielanych funkcji (pojedyncze, procesy, obszary funkcjo- 

nalne),
−trwałość wydzielenia (outsourcing: strategiczny, taktyczny), 
−postać pod jaką została podporządkowana wyodrębniona działalność 

(np. outsourcing: kapitałowy, kontraktowy)15.
Wydzielenie działalności niesie za sobą zmiany w formie podporząd-

kowania i oddziaływania. W zależności od tego wyróżnić można dwa pod-
stawowe rodzaje outsourcingu: outsourcing kontraktowy – polega na prze-
obrażeniu charakteru podporządkowania i oddziaływania z organizacyjnego 
na kapitałowy. Polega on w głównej mierze na wydzieleniu jakiegoś obsza-
ru działalności i przekazaniu go firmom zewnętrznym. Za jego podstawową 
zaletę należy uznać możliwość dokonania swobodnego wyboru wykonawcy,  
a także uproszczenie struktur organizacji. Wadą outsourcingu kontraktowego 
jest niewielka możliwość kontroli realizacji zadań powierzonych zewnętrzne-
mu podmiotowi. Outsourcing kapitałowy – zmiany w obszarze podporząd-
kowania i oddziaływania polegają na ich przekształceniach z „trybu” organi-
zacyjnego na właścicielskie. Wydzielony zakres działalności powierza się do 
realizacji organizacjom, które są powiązane ze zlecającym przedsiębiorstwem, 
a często zostały z niego wyodrębnione. Umożliwia to zatem znaczny nadzór 
nad działaniami wyodrębnionymi oraz pozwala także na uniknięciu zwolnień 
pracowniczych. Za wadę tego rodzaju outsourcingu należy uznać niemożność 
doboru organizacji, której wykonanie pewnych działań zostało zlecone16.

Specyfika outsourcingu w placówce medycznej

Podporządkowanie prawom wolnego rynku placówek medycznych oraz 
zwracanie większej uwagi na sytuację finansową podmiotu przyczyniło się do 
poszukiwania nowych, skutecznych metod zarządzania organizacją. W Polsce 

15  M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji …, op. cit., s. 60.
16  M. Trocki, Outsourcing – kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa, „Marketing 
i Rynek” 2001, nr 8.
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outsourcing często jest utożsamiany z narzędziem służącym do restrukturyzacji 
przedsiębiorstw17. 

Outsourcing stwarza szanse na efektywniejsze zarządzanie placówką 
świadczącą usługi medyczne. Dla takiego podmiotu wymierną zaletą stosowa-
nia outsourcingu jest zamiana kosztów stałych na koszty zmienne, co zwiększa 
możliwości oddziaływania na generowane koszty ogółem. Początkowo pro-
ces wydzielenia wybranych zakresów działalności przekazywanych do prac 
zewnętrznych miał zastosowanie w funkcjach pomocniczych. Od kilku lat 
obserwuje się wkraczanie outsourcingu na teren usług medycznych. Wprowa-
dzenie outsourcingu w opiece zdrowotnej często oznacza usprawnienie pracy, 
systemu organizacji i zarządzania poszczególnymi jednostkami. Każda zmiana 
w placówce medycznej powinna przede wszystkim służyć pacjentom, dlatego 
wszelkie przekształcenia muszą być społecznie akceptowane. Warto podkreślać 
także, że podmioty medyczne jako organizacje ponoszą szczególny rodzaj od-
powiedzialności, której głównym przedmiotem jest życie i zdrowie człowieka, 
stanowiące najważniejszą i najwyższą wartość18.

Przedmiotem outsourcingu w placówkach medycznych są obejmowane: 
działania podstawowe np. usługi pielęgniarskie, diagnostyka, apteki szpitalne 
oraz działania dodatkowe - usługi hotelowe, zabezpieczenia mienia, transport 
sanitarny, usługi pralnicze, kuchnia, konserwacja i zabezpieczenia, administra-
cja, recepcja oraz księgowość. Outsourcing stosowany jest także w obszarze 
informatycznym. W jego ramach wykonywane są zadania takie jak np. obsłu-
ga informacyjna pacjentów, obsługa korespondencji szpitala, obsługa systemu 
rozliczeń, weryfikacja uprawnień do leczenia itp. Outsourcing z wykorzysta-
niem Internetu może nieść ze sobą także zjawiska niekorzystne, do których 
należy zaliczyć np. skomplikowanie oceny rzetelności i fachowości propono-
wanych usług, ryzyko zahamowania rozwoju gospodarczego społeczności lo-
kalnych w sytuacji, gdy duża część usług jest realizowania głównie przez spe-
cjalistów spoza rejonów19.

Należy podkreślić, że placówki medyczne coraz częściej decydują się na 
objęcie tą formą działalności zakresu: finansów i księgowości, administracji 
czy działalności statystycznej. Podstawowym warunkiem wdrożenia outsour-
cingu w podmiocie jest zgoda kierownika placówki (w przypadku placówek 

17  D. Kotlęga, P. Nowacki, D. Lewiński, R. Chmurowicz, S. Ciećwież, Outsourcing- teoria…, 
op. cit., s. 93-96.
18  Czerw A., Religioni U., Kowalska M., Różnice w wykorzystaniu outsourcingu  
w publicznych i niepublicznych placówkach świadczących działalność leczniczą, „Problemy Higieny 
i Epidemiologii”, 2012 nr 3, s. 568-570.
19  M. Kautsch, Zarządzanie w opiece zdrowotnej…, op. cit., s. 300.
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publicznych organu założycielskiego) na wydzielenie danego obszaru działal-
ności, który będzie realizowany w ramach outsourcingu20. Wiele analiz jed-
noznacznie wskazuje, że wydzielenie danej działalności jest z ekonomicznego 
punktu widzenia w pełni uzasadnione i przynosi oczekiwane efekty. Elemen-
tem, który może wpływać na sukces przedsięwzięcia jest zaufanie pomiędzy 
podmiotem świadczącym usługi medyczne a firmą wykonującą prace. Waż-
ne, aby wykonywała ona swoją obowiązki zgodnie z przepisami, zapisami  
w umowie, prezentowała wysoką jakość oraz prowadzona przez nią działal-
ność nie miała negatywnych konsekwencji dla pacjentów i placówki. Decyzja 
o objęciu danej dziedziny outsourcingiem musi zostać poparta umową, która 
powinna zawierać informacje, takie jak: określenie stron umowy, opis przed-
miotu, zakres usługi, sposób wykonywania świadczeń, terminy wykonywania 
świadczeń, określenie wynagrodzenia, procedury wzajemnej współpracy stron, 
czas trwania umowy, sposoby rozwiązywania sporów, prawo właściwe i pod-
pisy stron21.

Skala outsourcingu w placówkach medycznych wzrasta. Najczęściej 
podmiotom zewnętrznym zlecane są usługi: utrzymania czystości, żywienia 
pacjentów, badań laboratoryjnych, remontowe, transportu sanitarnego oraz 
ochrony osób i mienia. 

Outsourcing -  
szanse i zagrożenia dla placówki medycznej

Stosowanie outsourcingu w ochronie zdrowia może przynosić efekty  
o charakterze długookresowym i krótkookresowym. Korzyści najczęściej ob-
serwuje się w obszarach takich jak obniżanie kosztów (np. płace pracowni-
cze, koszty wyposażenia, remonty, ubezpieczenia), sprawniejsze zarządzanie 
placówką (mniejszy „obszar” podlegający zarządzaniu, zwiększenie efektyw-
ności poszczególnych działów), możliwość uzyskania dodatkowych kosztów 
przychodów (generowane przez np. wynajem pomieszczeń), podnoszenie ja-
kości usług (nowe technologie, zdobywanie certyfikatów i akredytacji), part-
nerstwo dla inwestycji (możliwość wykroczenia poza zakres usług objętych 
outsourcingiem). Wśród innych korzyści można wymienić przede wszyst-
kim: sprawne i efektywne zarządzanie operacjami, ograniczenie zobowiązań 

20  A. Czerw, U. Religioni, M. Kowalska, Różnice w wykorzystaniu outsourcingu…., op. cit., 
s. 569-570.
21  M. Kautsch, Zarządzanie w opiece …, op. cit., s. 302-303. Procedury zawierania umów 
outsourcingowych, http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/Baza%20wiedzy/Pro 
cedury_zawierania_umow_outsourcingowych.pdf, (25.06.2020).
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długoterminowych, ograniczenie magazynowania materiałów, zwiększona 
motywacja do pracy pracowników wykonujących usługi zlecone.

Zastosowanie outsourcingu w placówce medycznej niesie za sobą również 
zagrożenia. Podczas wykonywania zleconych zadań przez firmę zewnętrzną 
może dojść do obniżenia jakości usług objętych outsourcingiem, co jest szcze-
gólnie groźne w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych. Nieprzemy-
ślane wydzielenie funkcji, może wiązać się z utratą dobrej opinii społecznej 
o danej placówce. Zmiany szczególnie mogą dotknąć pracowników, którzy 
przestają czuć stabilność swojego zatrudnienia. Szukanie partnerów oferują-
cych wykonanie zlecenia po bardzo niskich kosztach może przyczynić się do 
niefachowego wykonania usługi oraz zbytniej koncentracji na kwestiach finan-
sowych. Nadmierna liczba obszarów wydzielenia zamiast uprościć zarządzanie 
i organizację w pewien sposób wpływa na wzrost jej złożoności, tworząc czę-
sto skomplikowane sieci powiązań. Częste zmiany w organizacji zewnętrznej 
świadczącej dane usługi dla placówki medycznej mogą stanowić zagrożenie. 
Duża oferta firm może spowodować problemy z wyborem właściwej. Warto 
także zwrócić uwagę na metody kontroli, które w outsourcingu mogą zostać 
znacznie ograniczone. Należy także podkreślić, że nie wszystkie firmy ze-
wnętrzne znają specyfikę szpitala, przez co wykonywane działania mogą być 
niedostosowane do warunków w nim panujących (często związane jest to np. 
z firmami sprzątającymi, gdzie konieczna jest wiedza np. na temat zakażeń 
szpitalnych i mikroflory szpitala)22.

Zakończenie

Outsourcing to nowoczesna metoda stosowana przez wiele sektorów 
gospodarki, także przez placówki świadczące usługi medyczne, która pozwa-
la na zwiększenie efektywności zarządzania danym podmiotem leczniczym. 
Głównymi celami jej zastosowania w opiece zdrowotnej jest poprawa sytuacji  
finansowej oraz większa koncentracja na jakości świadczeń zdrowotnych. Out-
sourcing zakładów opieki zdrowotnej w Polsce zaczął się silnie rozwijać po 
reformie systemu opieki zdrowotnej w 1999 roku i stale poszerza on grono 
swoich zwolenników. Mimo wielu korzyści płynących z zastosowania outso-
urcingu np. ograniczenia kosztów czy sprawniejszego zarządzanie placówką, 
menadżerowie powinni ze szczególną uwagą dokonywać wyboru partnera 
outsourcingowego, aby nie doszło do pogorszenia jakości udzielanych tam 

22  M. Kautsch, Zarządzanie w opiece …, op. cit., s. 302-306.
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świadczeń. Przed wdrożeniem outsourcingu należy przeprowadzić wnikliwą 
analizę oraz rozważyć wszelkie za i przeciw pamiętając, że placówka medycz-
na jest specyficzną organizacją, w której nie zysk, a dobro pacjenta powinno 
liczyć się najbardziej.
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PROSPECTS AND HAZARDS RESULTING  
FROM IMPLEMENTING OUTSOURCING  

IN A MEDICAL FACILITY

Summary: Outsourcing is an organisational solution widespread in 
various sectors of the economy. The purpose of this chapter is to present 
the prospects and hazards that implementation of outsourcing entails 
in a medical facility. Outsourcing is primarily related to the assignment 
of a certain type of activity and its transfer to an external entity for 
implementation. In healthcare, outsourcing is used primarily to ra-
tionalise finances and improve the quality of services provided. The use 
of outsourcing generates many benefits, including: improving the man-
agement of a facility, reducing costs or increasing employee motivation. 
The risks resulting from the implementation of this tool include: the 
need to lay off employees and too much focus on finances instead of 
concentrating on the needs of medical service providers. 

Keywords: Outsourcing, outsourcing in a medical facility, medical fa-
cility management.
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ROLA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
W BADANIACH KLINICZNYCH 

Streszczenie: Badania kliniczne we współczesnym świecie stanowią waż-
ny element rozwoju medycyny, w szczególności w krajach rozwijających 
się oraz rozwiniętych. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie 
roli zarządzania projektami w badaniach klinicznych. Badanie kliniczne 
stanowi doskonały przykład projektu prowadzonego w branży medycz-
nej, dlatego do zarządzania nim można zastosować rożne metodologie  
z szerokim spektrum procesów i narzędzi badawczych. Prezentacja 
aspektów praktycznych oraz teoretycznych z obszaru zarządzania pro-
jektami oraz badań klinicznych, pozwala na postawienie tezy, że każde 
badanie kliniczne jest projektem. Omawiane zagadnienie ma charakter 
ogólny i koncentruje się na krytycznej analizie dostępnych materiałów. 

Słowa kluczowe: Badanie kliniczne, zarządzanie projektami, ochrona 
zdrowia, medycyna.

Wstęp 

Uwzględniając złożony i wielopłaszczyznowy charakter zarządzania ba-
daniami klinicznymi, ważne staje się dążenie do usprawniania wszystkich pro-
cesów oraz działań, które zostają podejmowane podczas jego realizacji. Celem 
niniejszego rozdziału jest przedstawienie roli zarządzania projektami w bada-
niach klinicznych. Ogólna wiedza oraz znajomość metodyk z tego obszaru za-
rządzania prowadzi do efektywniejszego przeprowadzenia badania klinicznego 
lub jego wybranej fazy.

Działalność operacyjna w branży medycznej najczęściej związana jest 
z bezpośrednim świadczeniem usług dla świadczeniobiorców, stanowiąc 

1  Mgr, Doktorantka Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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podstawę działalności publicznego systemu ochrony zdrowia. Dodatkowo,  
w branży Healthcare, znajdują się podmioty, których celem działalności pod-
stawowej jest produkcja oraz handel produktami leczniczymi i wyrobami 
medycznymi. Niezależnie od formy finansowania oraz rodzaju działalności 
operacyjnej, uczestnicy tej gałęzi gospodarki muszą być ukierunkowani na 
rozwój. Konkurencyjne otoczenie biznesowe oraz szybki postęp innowacji 
lekowych i technologicznych wymusza poszukiwanie nowych źródeł i form 
finansowania inwestycji2.

W związku z powyższym, funkcjonowanie podmiotów w sektorze me-
dycznym coraz częściej opiera się na realizacji projektów. Aby osiągnąć wy-
znaczone cele projektowe, konieczna jest realizacja niepowtarzalnego przed-
sięwzięcia o wysokiej złożoności, przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, 
z jasno określonymi ramami czasowymi. Uzyskanie rezultatów jest możliwe 
dzięki zaangażowaniu limitowanych środków (rzeczowych, ludzkich, finanso-
wych, informacyjnych). Działalność projektowa wiąże się z wysokim pozio-
mem ryzyka technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego3. Niezależnie od 
zmiennych (branży, kapitału, wielkości organizacji itd.) zarządzanie projekta-
mi staje się powszechne. Od kilku lat można zaobserwować duże zaintereso-
wanie tą dziedziną zarządzania.

Część teoretyczna artykułu

Badania kliniczne we współczesnym świecie stanowią ważny element roz-
woju medycyny. Niezależnie od spektakularnego rozwoju nauki w ostatnim 
dwudziestoleciu, nadal istnieją choroby, na które nie udało się opracować sku-
tecznej terapii. Chociaż rynek badań klinicznych w Polsce cały czas się rozwija, 
to nadal nie dorównujemy do średniej liczby projektów prowadzonych w tym 
obszarze w krajach wysoko rozwiniętych. Liderami w prowadzeniu badań kli-
nicznych na świecie są Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Następnie: Francja, 
Kanada, Hiszpania, Włochy, Japonia, Wielka Brytania oraz Holandia. Należy 
pamiętać, że nasz kraj posiada ogromny potencjał do rozwoju badań klinicz-
nych. Głównym czynnikiem, który determinuje taką pozycję jest: wielkość 
populacji, szeroko rozbudowana infrastruktura placówek medycznych, gdzie 
mogą być prowadzone projekty i wykwalifikowana kadra medyczna. W latach 

2   B. Bińczycki, M. Tyrańska, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w zarządzaniu operacyj-
nym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 7.
3   M. Trocki, Wprowadzenie do zarządzania projektami [w:] red. M. Trocki, Nowoczesne 
zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2012, s. 19-20. 
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2011-2014 w Polsce było prowadzonych 300-400 przedsięwzięć klinicznych. 
Obszarami medycyny, w jakich najczęściej dokonywano badań w tamtym 
okresie była: kardiologia, gastrologia, pulmonologia i reumatologia. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na stosunkowo wolny rozwój tego obszaru nauki,  
w porównaniu z liderami w branży są: długotrwałe i skomplikowane procedu-
ry administracyjne, które blokują możliwość rozwinięcia działalności na więk-
szą skalę. Prowadzenie badań klinicznych przyczynia się do uzyskania wymier-
nych korzyści dla szeregu beneficjentów. Głównymi są pacjenci, zyskując tym 
sposobem dostęp do innowacyjnych i perspektywicznych leków, szczegółowej 
diagnostyki oraz nowoczesnej aparatury medycznej. Kolejną grupą są lekarze, 
którzy mogą poszerzać swoją wiedzę, zapoznając się z najnowszymi standarda-
mi projektów medycznych. Trzecią grupą są szpitale, które bardzo często na 
użytek badań klinicznych są wyposażane w zaawansowane urządzenia diagno-
styczne i medyczne4.

Chcąc prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i zamknąć skomplikowa-
ny proces badania klinicznego lub jego wybranej fazy, należy wyjaśnić kilka 
kluczowych pojęć z obszaru badań klinicznych oraz zarządzania projektami. 
Nadrzędną zasadą wszystkich badań klinicznych jest ochrona praw każdego 
uczestnika5. 

Badanie kliniczne

Szacuje się, że kraje które przeznaczają znacznie większe środki na ochro-
nę zdrowia mają z reguły lepiej rozwinięty sektor farmaceutyczny, który ma 
duży wkład w tworzenie Produktu Krajowego Brutto (PKB) państwa. Na-
kłady na opiekę zdrowotną, w tym na badania kliniczne z punktu widzenia 
gospodarki powinny być postrzegane jako inwestycja, a nie koszt6. Przemysł 
farmaceutyczny należy do najsilniej regulowanych gałęzi gospodarki7.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceu-
tycznym, badaniem klinicznym jest „każde badanie prowadzone z udziałem 
ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych,  
w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych 

4   Badania kliniczne na świecie, http://komed-ck.pl/badania-kliniczne-na-swiecie/, 
(15.05.2020).
5   Zharmonizowane zasady ICH, https://www.gcppl.org.pl/Portals/2/advertisings/ICH_GCP_
E6_R2_Wersja_ polska_FINAL.pdf, (21.05.2020).
6   Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, http://ingos.pl/public/userfiles/pdf/Ra-
port_ Innowacyjnosc_w_sektorze_ochrony_zdrowia_w_Polsce_2016.pdf, (15.05.2020).
7   S. Folland, A.C. Goodman, M. Stano, Ekonomia Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Wydawnic-
two Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 632.
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produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych 
jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia 
wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej licz-
by badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo 
i skuteczność”8.

Kluczowym elementem w procesie badania i rozwoju nowych produk-
tów leczniczych są badania kliniczne. Badania kliniczne są przeprowadzane 
etapowo (fazy przeprowadzania badań klinicznych ilustruje tabela 1). Do 
planowania oraz prowadzenia badania klinicznego można zastosować rożne 
metodologie z szerokim spektrum procesów i narzędzi badawczych z zakre-
su zarządzania projektami. Warunkiem rozpoczęcia kolejnej fazy badania jest 
uzyskanie pozytywnego wyniku z poprzedniego etapu. Wyróżnia się cztery 
fazy badań klinicznych. Zasady przeprowadzania badań klinicznych są ściśle 
regulowane przez przepisy prawa9.

Gromadzenie oraz analiza danych naukowych jest elementarnym oraz 
niezbędnym etapem procesu ustalania zasadności finansowej danej metody 
leczenia ze środków publicznych. Badania kliniczne w Polsce są prowadzone 
przez interdyscyplinarne zespoły naukowców. Z reguły są to badania między-
narodowe. Aby móc przeprowadzić je w sposób zgodny z jednolitym stan-
dardem medycznym, etycznym, a także naukowym, na każdym etapie jego 
realizacji należy postępować zgodnie z międzynarodowymi zasadami Dobrej 
Praktyki Klinicznej10.

Tabela 1. Fazy badania klinicznego

Faza badania 
klinicznego

Liczba  
uczestników Cel

I faza Od 20 do 100
Określenie działań niepożądanych  
u zdrowych ochotników oraz określenie 
metabolizmu badanych cząsteczek.

II faza Od 100 do 500
Oznaczenie efektywności i bezpieczeństwa 
leku u pacjentów z daną chorobą.

8  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381), 
art. 2. 
9   Jak się prowadzi badania kliniczne, https://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/o-badaniach-

-klinicznych/podstawowe-informacje/jak-sie-prowadzi-badania-kliniczne/, (15.05.2020).
10   D. Kopciuch, Badania kliniczne w farmakoekonomice [w:] red. E. Nowakowska, Farma-
koekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, War-
szawa 2018, s. 293-294.
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III faza Od 1000 do 
5000

Oznaczenie efektywności proponowanego 
leku u pacjentów z daną chorobą w stosunku 
do dostępnych terapii oraz potwierdzenie 
bezpieczeństwa stosowania.

IV faza Trudne do 
oszacowania

Badania bezpieczeństwa po wydaniu  
pozwolenia (badania porejestracyjne), okre-
ślenie, czy produkt jest bezpieczny  
we wszystkich wskazaniach zalecanych przez 
producenta i dla wszystkich grup chorych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie 
Internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów11.

Przeprowadzanie badań klinicznych jest najważniejszym elementem 
w procesie opracowywania oraz dopuszczania do obrotu produktów leczni-
czych12. Faza przedklinicznych badań nad zwierzętami obejmuje testy toksycz-
ności i bezpieczeństwa13. Następnie należy złożyć wniosek o przeprowadzenie 
badania klinicznego. Po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie badania kli-
nicznego rozpoczyna się długi i złożony proces, który jest podzielony na fazy.  
W I fazie prowadzi się badania na małych grupach zdrowych ochotników. Faza 
II obejmuje kilkaset osób, a jej celem jest określenie efektywności i bezpie-
czeństwa leku u pacjentów z daną chorobą. Faza III obejmuje zazwyczaj kilka 
tysięcy osób. Badania III fazy z reguły są prowadzone w wielu ośrodkach, co 
pozwala na precyzyjniejsze ustalenie bezpieczeństwa i skuteczności. Celem ba-
dań III fazy jest oznaczenie efektywności badanego leku u pacjentów z dana 
chorobą w stosunku do dostępnych terapii oraz potwierdzenie bezpieczeństwa 
stosowania. Faza IV badania ma na celu określenie, czy produkt jest bezpiecz-
ny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wymienio-
nych grup chorych.

Badanie kliniczne jako projekt

Badania kliniczne stanowią doskonały przykład projektów prowadzo-
nych w branży medycznej, dlatego do zarządzania nimi można zastosować 
rożne metodologie. Przeprowadzając poszczególne etapy procesu badania 

11   Badania fazy IV, https://www.eupati.eu/pl/glossary/badania-fazy-iv/, (20.05.2020).
12   R. Stankiewicz, Badania kliniczne [w:] red. R. Stankiewicza, Instytucje rynku farmaceutycz-
nego, Wolters Kluwer SA, s. 58. 
13   Zharmonizowane zasady ICH, https://www.gcppl.org.pl/Portals/2/advertisings/ICH_
GCP_E6_R2_wersja _polska_FINAL.pdf, (22.05.2020).
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klinicznego realizujemy niepowtarzalne przedsięwzięcie o bardzo wysokiej 
złożoności. Do poprawnego przeprowadzenia wszystkich działań niezbędny 
jest interdyscyplinarny zespół badaczy oraz personelu pomocniczego. Projekty 
z obszaru badań klinicznych mają jasno określony początek i koniec działań,  
a uzyskanie rezultatów jest możliwe dzięki zaangażowaniu limitowanych 
środków (rzeczowych, ludzkich, finansowych, informacyjnych). Prowadzenie 
badań klinicznych wiąże się z wysokim poziomem ryzyka w zakresie organi-
zacji, techniki i ekonomii14. Nieodłączną częścią medycyny opartej na faktach 
jest systematyczna ocena technologii medycznych (leków, wyrobów medycz-
nych, testów diagnostycznych, urządzeń medycznych i sprzętu medycznego)15.  
Inwestycje w badania medyczne, w szczególności te z branży farmaceutycznej, 
odgrywają istotną rolę w poprawie naszego zdrowia oraz mają znaczny wkład 
w zwiększenie bogactwa kraju16.

Wysokie kwalifikacje zespołu oraz znajomość metodyk z obszaru zarzą-
dzania projektami i zasad prowadzenia badań klinicznych przyczyniają się do 
wyboru takiego schematu badania i takich metod badawczych, by pogodzić 
interes nauki z zasadami etycznymi i wymogami prawa. Przed rozpoczęciem 
projektu należy m.in. określić ogólną charakterystykę prowadzonego przez 
zespół badania, populację, badane interwencje medyczne, wybór narzędzi ba-
dawczych, określenie miary wyników czy ramy czasowe badania17.

Prowadzenie badań klinicznych przyczynia się do uzyskania wymiernych 
korzyści dla wielu beneficjentów. Głównymi są pacjenci, zyskując tym sposo-
bem dostęp do innowacyjnych leków, szczegółowej diagnostyki oraz nowocze-
snej aparatury medycznej. 

Badania kliniczne prowadzone w Polsce, są najczęściej badaniami mię-
dzynarodowymi, finansowanymi przez duże firmy farmaceutyczne. Na finan-
sowanie badań klinicznych przeznaczane są olbrzymie, wielomilionowe środki. 
W realizację badania klinicznego zaangażowane jest szerokie grono uczestni-
ków. Aby zapobiec niekorzystnym zjawiskom podczas planowania oraz prze-
prowadzania badania klinicznego (perspektywa sponsora) lub danej fazy bada-
nia (perspektywa firmy CRO) niezbędna jest profesjonalna wiedza z zakresu 

14   M. Trocki, Wprowadzenie do zarządzania…, op. cit., s. 19-20.
15   W. Masełbas, Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych 
[w:]  red. M. Jakubczyk, M. Niewada, Elementy oceny organizacji wyników i badań klinicznych, 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011, s. 10.
16   S. Folland, A.C. Goodman, M. Stano, Ekonomia Zdrowia…, op. cit., s. 184. 
17   W. Masełbas, Metodyka prowadzenia badania klinicznego [w:] red. M. Jakubczyk, M. Nie-
wada, Elementy oceny organizacji wyników i badań klinicznych, Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011, s. 19.
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zarządzania projektami. Likwidacja deficytu wiedzy z ww. obszaru przyczynia 
się do: prawidłowego rozeznania i uwzględnienia w projekcie istotnych potrzeb, 
prawidłowego zaplanowania i przygotowania organizacyjnego, skutecznej kon-
troli i koordynacji, uzyskania założonych rezultatów oraz prawidłowego rozli-
czenia projektu18. 

Istnieje wiele rodzajów oraz kryteriów klasyfikowania projektów, m.in. 
według cech projektów oraz typów. Robert K. Wysocki przedstawił cztery 
kryteria klasyfikowania pod względem: „wielkości (kosztów, czasu trwania, 
zespołu, wartości biznesowej itd.), typu (nowe, podtrzymujące, aktualizujące, 
strategiczne, taktyczne, operacyjne), zastosowania (rozwój nowych produktów 
itd..) oraz złożoności i niepewności. Wszystkie projekty są niepowtarzalne,  
w pewnym stopniu niepodważalne są również modele najlepiej nadające się 
do zarządzania nimi (…). W zarządzaniu projektami podejście uniwersalne 
nigdy się nie sprawdzało i nie sprawdza. Zdecydowanie skuteczniejszym roz-
wiązaniem jest grupowanie projektów na podstawie podobieństw między nimi,  
a następnie korzystanie z metody zarzadzania projektami odpowiedniej dla da-
nego typu projektu”19. Wiedza z zakresu zarządzania projektami pozwala me-
nadżerowi na dobranie takiej metody, by móc skutecznie zarządzać projektem.

Im produkt leczniczy szybciej trafi na rynek, tym jest bardziej warto-
ściowy dla firmy. Konkurencyjne otoczenie wymaga od kierownika projektu 
umiejętności na najwyższym poziomie w celu osiągnięcia założonych celów 
budżetowych i wskaźników operacyjnych. Lista kompetencji, które powinien 
posiadać zarządzający badaniem klinicznym jest długa, a doświadczenie za-
wodowe jest poświadczeniem tego, że dana osoba potrafi wykorzystać swoją 
wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach. Wysokie kompetencje kie-
rownika projektu stanowią jeden z warunków poprawnego przeprowadzenia 
wszystkich procesów niezbędnych do uzyskania określonego celu. Menadże-
rowie badań klinicznych muszą posiadać wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ale 
również etyki oraz prawa. 

Najważniejszym czynnikiem sukcesu w obecnej ekonomii opartej na 
wiedzy jest przyciąganie, kształtowanie, wartościowanie i zatrzymywanie do-
brych pracowników. W zespole projektowym powinni znajdować się najlep-
si specjaliści. Dzięki nim kierownik projektu podnosi produktywność grupy, 
sprawnie przeprowadza wszystkie założone wcześniej etapy, a co najważniejsze 

18   M. Trocki, Wstęp [w:] red. M. Trocki, Zarządzanie projektami europejskimi, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2015, s. 12.
19   R.K. Wysocki, Efektywne zarzadzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014, 
s. 51-52.
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tworzy specyficzną kulturę, system wartości i klimat organizacyjny20. Kie-
rownik odpowiedzialny za przeprowadzenie badania klinicznego wykonuje 
zróżnicowane czynności i spełnia różne funkcje w toku realizacji projektu. 
Podstawą działania Project Managera badań klinicznych jest wiedza z obsza-
ru zarządzania oraz doskonała znajomość rynku farmaceutycznego. Oprócz 
wcześniej wymienionych kompetencji, musi on również szeroko w swej pracy 
uwzględnić związki, które mają charakter społeczny, kulturowy i obyczajowy. 
Dobrego Project Managera charakteryzuje umiejętność szybkiego reagowa-
nia na zmiany, gotowość do ryzyka, wytrwałość oraz upór w osiąganiu celów,  
a także gotowość do własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie. Myśląc 
strategicznie kierownik projektu dokonuje oceny zmieniających się potrzeb 
interesariuszy oraz zmieniających się wymagań społecznych, ekonomicznych 
czy prawnych21. 

Etapy projektu

Odpowiednio opracowana strategia zarządzania projektem oraz prawi-
dłowe wyznaczenie kierunku działania, powinno doprowadzić do uzyskania 
pożądanego rezultatu co do zakończenia projektu lub jego fazy22. Grupy 
procesów w ramach zarządzania projektami zostały pierwotnie zdefiniowane 
przez Instytut Zarządzania Projektami w standardowych wytycznych Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK). Informacje zawarte w ww. pod-
ręczniku stały się stosowaną na całym świecie normą dla praktyków zarządza-
nia projektami23. PMBOK w wersji szóstej definiuje 49 procesów realizowa-
nych w cyklu życia projektu podzielonych na 5 grup: procesy rozpoczęcia 
(inicjowania), procesy planowania, procesy realizacji, procesy monitorowania 
i kontroli oraz procesy zakończenia. Badania kliniczne to projekty o wysokiej 
złożoności, a rezultaty osiągnięte z jednego procesu bardzo często są wkładem 
dla kolejnych, niekoniecznie w ramach tej samej grupy procesów.

20   S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000, s. 8.
21   L. Swayne, W. Duncan, P. Ginter, Zarzadzanie strategiczne w ochronie zdrowia, Wolters 
Kluwer Polska SA, Warszawa 2012, s. 19. 
22   M. Wesołowska, Zarządzanie projektami na przykładzie konferencji naukowej [w:] red.  
M. Sołtysiak, M. Wesołowska, Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Mfiles.pl, Kraków 
2016, s.37-40.
23   R.K. Wysocki, Efektywne zarzadzanie…, op. cit., s. 103. 
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Rysunek 1. Model procesowy przebiegu projektu

Źródło: M. Trocki, P. Wyrozębski, Planowanie przebiegu projektów, Oficyna Wy-
dawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s.19.

Opracowywanie planu zarządzania projektem stanowi jeden z najistot-
niejszych elementów każdego projektu. Jak podaje PMBOK, jest to: „proces 
precyzowania, przygotowywania i koordynowania wszystkich planów pomoc-
niczych oraz łączenia ich w całościowy plan zarządzania projektem. Zintegro-
wane plany bazowe oraz plany pomocnicze można włączyć do planu zarządza-
nia projektem, który precyzuje przebieg kolejnych etapów projektu: realizacji, 
kontroli i monitoringu oraz zamykania. Stanowi on centralny dokument okre-
ślający podstawę wszystkich prac projektowych”24.

Inicjowanie projektu 

Należy zaznaczyć, że każdą fazę projektu w badaniu klinicznym moż-
na rozpatrywać z perspektywy firmy będącej sponsorem oraz firm, które 
wykonują na postawie zawartych umów, część lub całość projektu. Decyzja  
o podjęciu kolejnego badania klinicznego nad nową substancją znajduje się po 

24   A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition, Project Management 
Institute, USA 2013, s. 67.
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stronie firmy farmaceutycznej. To sponsor określa budżet oraz zespół. Firmy 
CRO (Contract Research Organizations) rozpoczynają projekt po otrzymaniu 
informacji z ramienia sponsora. Kolejnym krokiem jest inicjacja projektu we-
wnątrz firmy CRO. Na tym etapie firma CRO określa kierownika, zespół 
oraz budżet. Firma zewnętrzna na zlecenie sponsora może wykonać tylko wy-
brane zadania lub przeprowadzić całościowe wykonanie projektu25.

Planowanie przebiegu projektu

Planowanie stanowi jedną z głównych funkcji w zarządzaniu26. Prawi-
dłowe przeprowadzenie procesu planowania badania klinicznego zarówno  
z perspektywy sponsora, jak i firmy CRO, pozwala m.in. na rozpoznawanie  
i minimalizację ryzyk, śledzenie i pomiar stopnia realizacji badania w poszcze-
gólnych placówkach czy koordynację procesów.

Inaczej ujmując – plan jest wytyczną działania. Powinien mieć charakter: 
„informacyjny, ponieważ treścią planowania jest gromadzenie, przetwarzanie 
i wymiana informacji; przyszłościowy, ponieważ planowanie dotyczy przy-
szłych okoliczności; sprawczy, bowiem planowanie nie ogranicza się tylko do 
poznania przyszłości, ale implikuje jej zmiany oraz dotyczy aktywnego kształ-
towania w określonej dziedzinie; procesowy - planowanie przebiega bowiem 
w kolejnych, powiązanych ze sobą fazach, etapach i operacjach; racjonalny 

- planowanie opiera się na podejściu celowym, metodycznym”27.
W odniesieniu do badania klinicznego planując przebieg procesu należy 

założyć, że „uzyskane wyniki będą nie tylko rzetelne i wiarygodne (wiary-
godność wewnętrzna badania), ale również reprezentatywne dla całej popula-
cji osób z danym schorzeniem, które w przyszłości będą leczone przy użyciu 
testowanego produktu leczniczego (wiarygodność zewnętrzna). Oznacza to, 
że niepodważalne wyniki prawidłowo przeprowadzonego badania z udziałem 
kilkudziesięciu czy kilkuset osób przekładają się na całą populację chorych  
z daną chorobą”28. Na tym etapie, należy zaplanować: strukturę organizacyjną, 
terminy, zasoby oraz koszty  i budżetowanie projektu badania klinicznego.  
W trakcie planowania oraz realizacji badania klinicznego pomocne są kompu-
terowe narzędzia wspomagające pracę, np. oprogramowanie do zarzadzania 

25   E. Dynerowicz-Bal, I. Łagocka, Zarządzanie projektami [w:] red. T. Brodniewicz, Badania 
kliniczne, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 390. 
26   M. Trocki, Planowanie i organizacja wykonawstwa projektu [w:] red. M. Trocki, Nowocze-
sne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2012, s. 143.
27   Ibidem, s.143-144.
28   W. Masełbas, Metodyka prowadzenia…, op. cit., s. 20.
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projektami Microsoft Project. Podczas procesu planowania badania klinicz-
nego możemy opracować: listę strukturalną hierarchiczną, strukturę projektu 
w postaci schematu strukturalnego piramidowego, listę strukturalną koopera-
cyjną oraz strukturę kooperacyjną projektu. Następnie można przystąpić do 
scharakteryzowania czynności badania klinicznego w postaci tzw. pakietów 
roboczych oraz do planowania terminów projektu, w szczególności do 
określania czasów trwania poszczególnych czynności i określenia 
kamieni milowych projektu. 

Praca jest to zespół świadomych i celowych czynności człowieka29. Wyko-
rzystując zdolności umysłowe oraz siłę mięśni, człowiek wykonuje pracę. Gru-
pą czynników, niezbędną do wytwarzania dóbr i usług, są zasoby kapitałowe, 
czyli wszystkie dobra, które zostały wytworzone po to, aby móc je spożytkować 
do produkcji innych dóbr i usług30.

Pracę ludzką należy zaliczyć do grupy towarów specyficznych, o licznych 
cechach wyróżniających. Ludzie zatrudnieni w organizacji są najcenniejszym 
zasobem, ponieważ efektywność działań zaczyna się od produktywności jej 
pracowników31. Zasoby każdego projektu to wszelkiego rodzaju zasilenie, uży-
wane w celu osiągnięcia zamierzonych celów projektowych32.

W celu poprawnego przeprowadzenia projektu badania klinicznego nale-
ży opracować wstępną listę zapotrzebowania projektu na zasoby. 

Koszt jest definiowany jako wielkość nakładów zużytych do realizacji 
danego programu33. Z ekonomicznego punktu widzenia to wyrażone w pie-
niądzu, celowe zużycie różnych czynników34. Głównym celem procesu plano-
wania kosztów jest ocena  i skalkulowanie kosztów związanych z wykonaniem 
poszczególnych czynności w danym projekcie. Określenie budżetu polega na 
zbiorczej analizie oszacowanych kosztów dla poszczególnych czynności, które 

29   S. Krajewski, R. Milewski, Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii [w:] red. R. Milewski, 
E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005, s. 6. 
30   E. Nojszewska, Postawy ekonomii, WSIP, Warszawa 1999, s. 12.
31   G. Bartkowiak, Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi [w:] red.  
M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 
2012, s. 316. 
32   M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, Planowanie zasobów projektu [w:] red. M. Trocki, 
Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2012,  
s. 198.
33   E. Orlewska, Podstawy Farmakoekonomiki, Oficyna Wydawnicza Unimed, Warszawa 
1999, s. 24.
34   J. Suchecka, Ekonomia Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 
s.165.
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należy uzupełnić o stosowne rezerwy35. Przy planowaniu budżetu badania 
klinicznego należy określić typy kontraktów oraz sposoby rozliczeń badania 
klinicznego, koszty pośrednie, koszty własne, koszty ponoszone na wynagro-
dzenie osób zaangażowanych do projektu. Po przyjęciu zlecenia firma CRO 
poświęca dużo czasu na prace przygotowawcze m.in. do określenia wymagań 
dotyczących personelu oraz tworzenia planu zarządzania.

Prowadzenie projektu -  
koordynacja wykonawstwa

Koordynacja wykonawstwa projektu należy do grupy procesów zarząd-
czych w modelu realizacji projektów, który polega na śledzeniu rezultatów,  
w tym zgodności w odniesieniu do planów. W sytuacjach odstępstw od opra-
cowanych wcześniej planów należy podjąć interwencję36. Koordynacja wyko-
nawstwa projektu polega na nadzorowaniu, skupiając się na procesach regu-
lacyjnych lub tworzeniu odrębnych planów naprawczych. Autorzy, których 
obszarem badań naukowych jest zarządzanie projektami, niejednokrotnie 
podkreślali, że sterowanie wykonawstwa projektu jest procesem niedocenia-
nym, a decydenci najczęściej przypominają sobie o nim w sytuacji znacznego 
przekroczenia budżetu lub terminów. Prawidłowo przeprowadzane procesy 
sterowania projektu, w trakcie realizacji wszystkich zadań wykonawczych, 
przyczyniają się do zminimalizowania negatywnych skutków37. Nadrzędnym 
celem sterowania projektem badania klinicznego jest zapobieganie negatyw-
nym zjawiskom, w szczególności podczas procesu włączania pacjentów do 
badania klinicznego oraz likwidacji ewentualnych odchyleń pomiędzy wyko-
nywanymi zadaniami a planem projektu, który został przygotowany.

Realizacja badania klinicznego wymaga zaangażowania wielu jedno-
stek funkcjonalnych. Włączenie licznych zespołów wiąże się z koordynacją 
ich działań. Osobą odpowiedzialną za ten proces jest kierownik projektu. 
Przed rozpoczęciem badania klinicznego, aby uniknąć dodatkowych ryzyk, 
z każdą jednostką zaangażowaną do realizacji zadań należy ustalić: zakres  
 

35   M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, Planowanie kosztów i budżetowanie projektu [w:] red. 
M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 
Warszawa 2012, s. 214-220. 
36   M. Trocki, Sterowanie wykonawstwem projektu [w:] red. M. Trocki, Nowoczesne zarządza-
nie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2012, s. 236.
37   M. Wyrwicka, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2011, s. 58.
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wykonywanych działań, przedziały czasowe na przeprowadzenie poszczegól-
nych aktywności oraz dostępność członków zespołu38.

Zakończenie

Polska posiada ogromny potencjał do rozwoju i prowadzenia projektów 
z obszaru badań klinicznych. Inwestycje w badania medyczne, w szczególno-
ści te z branży farmaceutycznej, odgrywają istotną rolę w poprawie naszego 
zdrowia oraz mają znaczny wkład w zwiększanie bogactwa kraju. Badanie kli-
niczne jest doskonałym przykładem projektu w branży healthcare. W związku 
z powyższym do prawidłowego przeprowadzenia skomplikowanego procesu 
badania klinicznego można wykorzystywać rożne metodologie z szerokim 
spektrum procesów i narzędzi badawczych. Zaplanowanie składowych (m.in.: 
wykonawstwa projektu, struktury projektu, terminów projektu, zasobów pro-
jektu, kosztów i budżetowania) przyczynia się do ograniczenia ryzyk związa-
nych z prowadzeniem badania klinicznego. Podejmując się realizacji badania 
klinicznego, firmy muszą przeprowadzić wiele działań, które wcześniej zostają 
podzielone na etapy, wykazując tym samym złożoność procesu prowadzenia 
działań w tym obszarze nauki. Planowanie działań związanych z prawidłową 
realizacją badania klinicznego oraz opis procesów i ścieżek klinicznych, przy-
czynia się do prawidłowego przeprowadzenia badania oraz daje możliwo-
ści śledzenia i pomiaru realizacji postępów w zaangażowanych placówkach 
oraz koordynacji poszczególnych etapów. Nadrzędnym celem sterowania 
projektem badania klinicznego jest zapobieganie negatywnym zjawiskom,  
w szczególności podczas włączania pacjentów do badania oraz likwidacja 
ewentualnych odchyleń pomiędzy wykonywanymi zadaniami a planem pro-
jektu, który został przygotowany.

38   E. Dynerowicz-Bal, I. Łagocka, Zarządzanie projektami [w:] red. T. Brodniewicz, Badania 
kliniczne, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 397-402.
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THE ROLE OF PROJECT MANAGEMENT 
IN CLINICAL RESEARCH

Summary: Clinical research in the modern world is an important ele-
ment in the development of medicine, in particular in developing and 
developed countries. The purpose of this chapter is to demonstrate 
the role of project management in clinical trials. The clinical trial is 
an excellent example of a project carried out in the medical industry, 
therefore various methodologies with a wide spectrum of research pro-
cesses and tools can be used to manage it. The presentation of practical 
and theoretical aspects in the field of project management and clinical 
trials allows the thesis that each clinical trial is a project. The issue dis-
cussed is of general nature and focuses on a critical analysis of available 
materials. 

Keywords: Clinical trial, project management, health care, medicine.
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WYBORÓW ZDROWOTNYCH 
W PROMOWANIU SZCZEPIEŃ 

PRZECIWKO GRYPIE 

Streszczenie: Coroczne infekcje związane z wirusem grypy powodują 
obciążenie systemów opieki zdrowotnej oraz szereg negatywnych kon-
sekwencji społeczno-ekonomicznych. Skuteczną metodą zapobiegaw-
czą są szczepienia ochronne. Niestety, wskaźnik zaszczepienia w Polsce 
jest skrajnie niski, a eksperci wskazują na potrzebę intensyfikacji działań 
na rzecz upowszechnienia szczepień przeciw grypie. Współcześnie na 
zdrowotne wybory ludzi w coraz większym zakresie ma wpływ profesjo-
nalna wiedza naukowa. W dużym jednak zakresie postawy i zachowania 
zdrowotne kształtowane są przez tzw. systemy laickie oraz wiedzę po-
toczną, która nie zawsze jest zgodna z wykładnią medycyny i promocji 
zdrowia. Szczególną rolę w interwencjach na rzecz upowszechniania 
szczepień przypisać należy lekarzom rodzinnym jako darzonych zaufa-
niem autorytetom w sprawach zdrowia.

Słowa kluczowe: Grypa, szczepienia, lekarz rodzinny, podstawowa 
opieka zdrowotna, promocja zdrowia.
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Wstęp

Wirus grypy towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki na 
temat tej choroby odnajdujemy już w dziele Hipokratesa Corpus Hippocrati-
cum z V w. p.n.e.3. Współcześnie grypa na stałe wpisała się w naszą codzien-
ność, powracając regularnie co sezon epidemiczny, choć z różnym nasileniem. 
W społeczeństwie powszechnie panuje przekonanie o łagodności i nieinwazyj-
ności grypy, w rzeczywistości jednak, szczególnie niekontrolowana, jest choro-
bą groźną i niebezpieczną zwłaszcza dla osób o obniżonej odporności. Warto 
przypomnieć, że pierwsza, oficjalnie uznana przez naukowców pandemia gry-
py miała miejsce w drugiej połowie XVI w., następnie w wieku XVIII i XIX 
(odnotowano wtedy około milion ofiar śmiertelnych), zaś największe rozmia-
ry osiągnęła w latach 1918-1919. Wtedy to na grypę „hiszpankę” zachorowała  
⅓ populacji ogólnoświatowej, a ilość zgonów oszacowano na około 50-100 
milionów4. Współcześnie, dzięki osiągnięciom medycyny grypę można sku-
tecznie leczyć, zaś za najskuteczniejsze narzędzie w walce z tą chorobą uznaje 
się szczepienia ochronne. Niestety, wskaźnik zaszczepienia w wielu krajach, 
także w Polsce jest skrajnie niski, a eksperci wskazują na potrzebę intensyfika-
cji działań na rzecz upowszechnienia szczepień przeciw grypie. Współcześnie 
na zdrowotne wybory ludzi w coraz większym stopniu ma wpływ profesjonal-
na wiedza naukowa. W dużym jednak zakresie postawy i zachowania zdro-
wotne kształtowane są także przez tzw. systemy laickie oraz wiedzę potoczną, 
która nie zawsze jest zgodna z wykładnią medycyny i promocji zdrowia. 

Celem rozdziału jest krytyczna, oparta na wynikach badań naukowych 
refleksja nad możliwościami oraz barierami pełnienia przez lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej (POZ) jako autorytetów w sprawach zdrowia, roli 
liderów zdrowotnych w promowaniu szczepień przeciwko grypie.

Zdrowotne i społeczne konsekwencje grypy  
oraz znaczenie szczepień ochronnych

Coroczne infekcje związane z wirusem grypy powodują obciążenie syste-
mów opieki zdrowotnej, ale również szereg negatywnych konsekwencji spo-
łeczno-ekonomicznych na całym świecie. Grypa jest ostrą, infekcyjną chorobą 

3   G. Pappas, I. Kiriaze, M. Falagas, Insights into infectious disease in the era of Hippocrates, 
„International Journal of Infectious Diseases” 2008, nr 12(4), s. 347-350.
4  T. Zahorski, I. Zendran, Złoty wiek grypy. Krótka historia pandemii, „Acta Urobo-
roi” 2018, s. 91-101.
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układu oddechowego o możliwym potencjalnym ciężkim przebiegu5. Nie-
powikłana infekcja wirusem grypy zwykle trwa około tygodnia i charakte-
ryzuje się zazwyczaj nagłym pojawieniem się wysokiej gorączki, bólu mięśni, 
bólu głowy, złego samopoczucia oraz nieproduktywnego (suchego) kaszlu6.  
W większości przypadków infekcja ma charakter samoograniczający się, bez 
konieczności podejmowania leczenia przyczynowego lub hospitalizacji.  
W pewnych grupach chorych (dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore, 
kobiety w ciąży) grypa stanowi poważne zagrożenie, bowiem u tych osób za-
każenie wirusem grypy może prowadzić m.in. do zaostrzenia i/lub wystąpienia 
poważnych powikłań chorób podstawowych, grypowego lub wtórnego bakte-
ryjnego zapalenia płuc oraz zgonu7.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w skali glo-
balnej choruje ok. 5-10% dorosłych oraz 20-30% dzieci, a rocznie notuje się 
od trzech do pięciu milionów przypadków ciężkiego przebiegu choroby oraz 
od 250 000 do 500 000 zgonów na całym świecie z powodu grypy8. Dla przy-
kładu, w Polsce w samym 2018 roku odnotowano ponad 5,2 mln zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym prawie 2,3 mln stanowiła grupa dzie-
ci do lat 149.

Zachorowania związane z grypą stanowią istotne wyzwanie dla zdrowia 
publicznego,  a także niosą ze sobą poważne konsekwencje społeczne oraz 
ekonomiczne (koszty bezpośrednie, tj. koszty związane z leczeniem oraz kosz-
ty pośrednie, tj. głównie koszty wynikające z nieobecności w pracy z powo-
du choroby)10. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych koszty związane z 
sezonową grypą szacuje się na kwotę ok. 87 miliardów dolarów, w tym ok.  
10 miliardów dolarów jako bezpośrednie koszty medyczne11. Szacowane rocz-
ne koszty europejskie to od 6 do 14 mld euro12.

5  A. Antczak (red.), Grypa. Praktyczne kompendium, MEDICAL TRIBUNE Polska, Warsza-
wa 2015.
6   E. Kuchar, J. Mrukowicz, A. Gładysz, P. Sawiec, Grypa [w:] red. P. Gajewski, Interna Szcze-
klika 2017, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s 2363-2369.
7   Ibidem.
8  WHO, Influenza fact sheet: Overview, „Weekly Epidemiological Record” 2003, nr 78(11).
9  Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie grypy. Wytyczne KLRwP, Kraków 2019, [online], 
https://klrwp.pl/strona/616/zapobieganie-rozpoznawanie-i-leczenie-grypy-2019/pl, (14.02. 
2020).
10  S.K. Peasah, E. Azziz-Baumgartner, J. Breese, M.I. Meltzer, M-A. Widdowson, Influenza 
cost and cost-effectiveness studies globally - a review, „Vaccine” 2013, nr 31(46), s. 5339-5348.
11  N-A.M. Molinari, I.R. Ortega-Sanchez, M.L. Messonnier, W.W. Thompson, P.M. Wort-
ley, E. Weintraub i wsp., The annual impact of seasonal influenza in the US: measuring disease 
burden and costs, „Vaccine” 2007, nr 25(27), s. 5086-5096.
12   Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie grypy…
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Kluczowym faktem w poruszanej problematyce kontroli zakażeń wiru-
sem grypy jest status grypy jako choroby, przeciwko której istnieje skuteczna 
metoda zapobiegawcza  w postaci szczepień ochronnych (ang. vaccine-preven-
table disease)13. Zgodnie  z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień 
Ochronnych (PSO)14, coroczne szczepienie przeciw grypie jest zalecane nie 
tylko ze względów klinicznych głównie osobom z grupy ryzyka ciężkiego prze-
biegu grypy, ale dla wszystkich osób powyżej 6 miesiąca życia ze względów 
epidemiologicznych.

Warto zaznaczyć, że szczepienie przeciw grypie uważane jest za proce-
durę bezpieczną, z rzadko występującymi działaniami niepożądanymi. W po-
równawczej analizie Cochrane,  w której uwzględniono 52 badania kliniczne  
z udziałem ponad 80 000 osób, nie znaleziono żadnych dowodów na związek 
między szczepieniem przeciw grypie a poważnymi zdarzeniami niepożądany-
mi15. Szczepienie przeciw grypie cechuje się zmienną skutecznością, zależną 
od indywidualnych cech osoby poddanej szczepieniu, a także od właściwości 
krążących szczepów wirusa grypy i nasilenia zachorowań w danym sezonie 
epidemicznym16. Dla zdrowych osób dorosłych (<65 r.ż.), przy wysokiej kom-
patybilności antygenów szczepionki względem typów wirusa z danego sezonu, 
skuteczność szczepienia w zapobieganiu zachorowaniu może wynosić nawet 
od 70 do 90%17.

Korzyści z przeprowadzenia szczepień ochronnych są szczególnie wi-
doczne w populacji grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy, a wyrażone m.in.  
w redukcji ryzyka:

• hospitalizacji z powodu grypy (o ok. 40-45%) wśród niemowląt kobiet 
zaszczepionych w trakcie ciąży18;

• zgonu niezależnie od przyczyny (nawet do 50%) u osób starszych, tj. 
>65 r.ż.19;

13   A. Antczak (red.), Grypa. Praktyczne…, op. cit.
14  Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 87, 
[online], http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/87/journal/5727, (14.02.2020).
15  V. Demicheli, T. Jefferson, E. Ferroni, A. Rivetti, C. Di Pietrantonj, Vaccines for prevent-
ing influenza in healthy adults, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2018.
16   A. Antczak (red.), Grypa. Praktyczne…, op. cit.
17   Ibidem.
18  L.B. Brydak, A. Nitsch-Osuch, Vaccination against influenza in pregnant women, „Acta 
Biochimica Polonica”, 2014, nr 61(3), s. 589-591.
19  K.L. Nichol, J. Wuorenma, T. von Sternberg, Benefits of influenza vaccination for low-, 
intermediate-, and high-risk senior citizens, „Archives of Internal Medicine” 1998, nr 158(16),  
s. 1769-1776; D. Rivetti, T. Jefferson, R.E. Thomas, M. Rudin, A. Rivetti, C. Di Pietrantonj  
i wsp., Vaccines for preventing influenza in the elderly, „Cochrane Database of Systematic Re-
views” 2006.
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• zgonu, ponownego zawału oraz ponownej hospitalizacji w ciągu 6 mie-
sięcy od szczepienia wśród pacjentów po przebytej angioplastyce wieńcowej 
(badanie FLUVACS)20 oraz wystąpienia tzw. „niekorzystnych incydentów ser-
cowych”  u pacjentów z chorobą wieńcową (badanie FLUCAD)21;

• wystąpienia ostrej choroby oddechowej związanej z grypą u pacjentów 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)22;

• hospitalizacji i powikłań (o ok. 50%) wśród pacjentów chorych na 
cukrzycę23.

Pomimo wszystkich potencjalnych korzystnych efektów szczepień prze-
ciw grypie, wskaźnik zaszczepienia ogółu populacji jest bardzo zmienny w róż-
nych obszarach świata, a dla Polski jest skrajnie niski i wynosi około 3,5% 
(dane z lat 2008-2018)24. Polscy eksperci zajmujący się problematyką zakażeń 
wirusem grypy wskazują na pilną potrzebę radykalnej zmiany wśród ogółu 
społeczeństwa świadomości zdrowotnej dotyczącej wykonywania szczepień 
ochronnych, w tym szczepień przeciw grypie25.

20  E.P. Gurfinkel, R.L. de la Fuente, O. Mendiz, B. Mautner, Influenza vaccine pilot study in 
acute coronary syndromes and planned percutaneous coronary interventions: the FLU Vaccination 
Acute Coronary Syndromes (FLUVACS) Study, „Circulation” 2002, nr 105(18), s. 2143-2147.
21  A. Ciszewski, Z.T. Bilinska, L.B. Brydak, C. Kepka, M. Kruk, M. Romanowska, E. Ksiezy-
cka, J. Przyluski, W. Piotrowski, R. Maczynska, W. Ruzyllo, Influenza vaccination in secondary 
prevention from coronary ischaemic events in coronary artery disease: FLUCAD study, „European 
Heart Journal” 2008, nr 29(11), s. 1350-1358.
22  Z. Kopsaftis, R. Wood-Baker, P. Poole, Influenza vaccine for chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2018.
23  I. Looijmans-Van den Akker, T.J.M. Verheij, E. Buskens, K.L. Nichol, G.E.H.M. Rutten, 
E. Hak, Clinical Effectiveness of First and Repeat Influenza Vaccination in Adult and Elderly Dia-
betic Patients, „Diabetes Care” 2006, nr 29(8), s. 1771-1776; C. Remschmidt, O. Wichmann, 
T. Harder, Vaccines for the prevention of seasonal influenza in patients with diabetes: systematic 
review and meta-analysis, „BMC Medicine” 2015, nr 13(1).
24  S. Byambasuren, I. Paradowska-Stankiewicz, L.B. Brydak, Epidemic Influenza Seasons from 
2008 to 2018 in Poland: A Focused Review of Virological Characteristics [w:] red. M. Pokor-
ski, Trends in Biomedical Research. Advances in Experimental Medicine and Biology, Springer, 
Cham 2020, s. 115-121.
25  L.B. Brydak, Grypa – problem stary jak świat, „Hygeia Public Health” 2012, nr 47(1), s. 1-7.
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Lekarze rodzinni  
jako liderzy wyborów zdrowotnych.  
Między profesjonalną a potoczną wiedzą 
medyczną

W Polsce głównymi organizatorami i promotorami szczepień dla pacjen-
tów są pracownicy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)26. Perso-
nel POZ, będąc w stałym kontakcie z chorymi i ich rodzinami, jest w idealnej 
sytuacji, aby wyjaśnić swoim podopiecznym ich obawy oraz znaleźć sposoby 
na przedstawienie korzyści wynikających ze szczepień27. Dzięki temu lekarze 
i pielęgniarki POZ mają realny wpływ na zachowania zdrowotne pacjentów.

Wybory zdrowotne ludzi funkcjonujących w kręgu kultury euro-amery-
kańskiej w coraz większym zakresie oparte są na osiągnięciach wiedzy nauko-
wej. Nauka wpływa na sposób myślenia współczesnego człowieka, zaś fakty 
potwierdzone empirycznie są obecnie najwyższą nobilitacją idei28. Profesjo-
nalną wiedzą medyczną dysponują przede wszystkim przedstawiciele zawo-
dów medycznych, którzy zdobywają ją podczas formalnego kształcenia oraz 
w toku praktyki zawodowej. Pewien zakres specjalistycznej wiedzy medycznej 
przenika jednak do społecznej przestrzeni, stając się częścią standardowego 
wykształcenia. Zjawisko rosnącej dostępności do wiedzy medycznej to skutek 
m.in. takich procesów, jak ułatwiony dostęp coraz szerszych zbiorowości spo-
łecznych do edukacji oraz rozwój mediów, w tym przede wszystkim Internetu.

Świadomość zdrowotna w coraz większym zakresie kształtowana jest 
współcześnie przez systemy eksperckie29. Od laików (nieprofesjonalistów) 
oczekuje się ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy na temat zdrowia  
i choroby tak, by w jak największym stopniu była ona zgodna z profesjonalną 
wiedzą medyczną. Zarówno postawy i zachowania zdrowotne, jak i świado-
mość zdrowotna społeczeństwa, rozpatrywane są przez pryzmat ich zgodności  

26  A. Windak, R. Niżankowski, W. Lukas, T. Tomasik, L. Panasiuk, M. Florek-Łuszcz-
ki, P. Paprzycki, A. Jankowska-Zduńczyk, A. Jakubiak, J. Łuczak, P. Lutomski, K. Golema,  
V. Kijowska, I. Barańska, R. Chmura, Raport „Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce - dia-
gnoza i projekty zmian”, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Lublin 
2019, [online], http://www.zdrowie.gov.pl/epublikacja-57-poz_w_polsce_diagnoza_i_projek-
ty_zmian.html, (22.05.2020).
27  ECDC, Vaccine hesitancy among healthcare workers and their patients in Europe - a quali-
tative study, 2015, [online], https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publica-
tions/Publications/vaccine-hesitancy-among-healthcare-workers.pdf, (12.05.2020).
28  P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020.
29  I. Taranowicz, Świadomość zdrowotna [w:] red. K. Sztalt, M. Zemło, Formy śwaidomo-
ści społecznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013,  
s. 115-136.
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z wzorami legitymizowanymi przez medycynę. Trzeba jednak pamiętać, że 
świadomość zdrowotna laików to splot profesjonalnej wiedzy uprawomocnio-
nej przez naukę, ale także myślenia potocznego. Zakres wiedzy potocznej i pro-
fesjonalnej w przypadku poszczególnych jednostek czy grup społecznych jest 
różny, zależny przede wszystkim od poziomu wykształcenia i pozycji społecz-
no-ekonomicznej, ale także od procesu socjalizacji  i wcześniejszych doświad-
czeń zdrowotnych. Na potoczną świadomość zdrowotną składają się zatem nie 
tylko empirycznie sprawdzalne i weryfikowalne fakty naukowe, ale w dużej 
mierze opinie i przekonania utrwalone w świadomości społecznej danej grupy 
czy zbiorowości, głównie za sprawą tzw. „autorytetów lokalnych i rodzinnych”. 
Systemy laickie mogą wspierać jednostkę w realizacji prozdrowotnego stylu ży-
cia, ale mogą także promować, a nawet wymuszać zachowania antyzdrowotne30, 
np. zniechęcać do poddawania się szczepieniom lub nawet promować niesz-
czepienie się (np. inicjatywy podejmowane przez ruch antyszczepionkowców).

Personel POZ, pracując w konkretnej społeczności lokalnej i dbając na 
przestrzeni wielu lat o zdrowie funkcjonujących w niej jednostek, dysponuje 
zazwyczaj największą i całościową wiedzą o zdrowiu swoich pacjentów oraz 
ich rodzin, stając się dla nich często najbardziej dostępnym autorytetem me-
dycznym, darzonym zaufaniem w sprawach zdrowia i choroby. Personel ten 
pełni lub powinien pełnić rolę łącznika pomiędzy światem profesjonalnym  
a laickim. Lekarze rodzinni oraz pielęgniarki, dzięki bliższej znajomości swoich 
podopiecznych, ale także ich środowiska społecznego, mają możliwość sku-
tecznego i szybkiego reagowania na wszelkie przejawy niekorzystnych dla zdro-
wia pacjentów nacisków ze strony systemów laickich. Warto zauważyć, iż duża 
część polskiego społeczeństwa korzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdro-
wotnej. Z najnowszych krajowych danych wynika, że w 2017 roku w Polsce 
zostało udzielonych łącznie 169,4 mln porad lekarskich w podstawowej opiece 
zdrowotnej, czyli więcej, niż łączna ilość udzielonych porad specjalistycznych  
(116,3 mln)31. Jak pokazują badania CBOS, zdecydowana większość osób 
zadeklarowanych do konkretnej jednostki POZ zna swojego lekarza (92%),  
a jedynie nieliczni (8%) nie wiedzą jak wygląda lub jak się nazywa ich lekarz 
rodzinny32. Wśród grupy pacjentów, którzy znają swojego lekarza rodzinnego, 

30  M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Skoro działanie, to aktywność dla zdrowia. Pro-
mocja zdrowego stylu życia [w:] red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Promocja zdro-
wia w działaniu. Od teorii do praktyki, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 91-112.
31   A. Windak, R. Niżankowski, W. Lukas…, Raport „Podstawowa opieka zdrowotna…
32  R. Boguszewski, Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i ich kompetencje. Komunikat z ba-
dań nr 161/2017, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2017, [online], 
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2017/K_161_17.PDF, (22.05.2020).



96

MICHAŁ JĘDRZEJEK, MAŁGORZATA SYNOWIEC-PIŁAT

zasadnicza większość darzy go zaufaniem (92%), w tym połowa (53%) w spo-
sób zdecydowany. Również dość wysoko oceniane są jego kompetencje: 60% 
osób twierdzi, że ich lekarz „ma szeroką wiedzę medyczną i potrafi zapropono-
wać właściwe leczenie również w przypadku niestandardowych dolegliwości 
i schorzeń”33. Zgodnie z ideą medycyny rodzinnej, z większością problemów, 
nie tylko natury medycznej, pacjenci zgłaszają się do lekarzy POZ, a więk-
szość Polaków (68%) ocenia pozytywnie dostępność ich usług34. Dzięki temu 
lekarze i pielęgniarki POZ, dysponując znaczącym potencjałem wywierania 
wpływu na ludzkie wybory, postawy i zachowania zdrowotne, niejednokrot-
nie pełnią lub powinni pełnić rolę liderów prozdrowotnych wyborów w kon-
kretnej społeczności, w której praktykują.

Działania ukierunkowane na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia 
zarówno pacjentów, jak i osób zdrowych są bardzo istotnym zadaniem per-
sonelu medycznego, szczególnie podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu 
na wysokie kompetencje  i doświadczenie zawodowe, personel medyczny da-
rzony jest zaufaniem, co może mieć pozytywny wpływ na zachowania zdro-
wotne. Nawiązanie więzi społecznej między lekarzem  a pacjentem pozwala 
znaleźć wspólną płaszczyznę emocjonalną, która może prowadzić do lepszej 
współpracy, a w konsekwencji do realizowania prozdrowotnych zachowań,  
w tym realizację zalecanych szczepień ochronnych. Dla przykładu, w badaniu 
realizowanym w pięciu populacjach europejskich w sezonie 2007/08, naj-
częstszym czynnikiem motywującym do wykonania szczepienia we wszyst-
kich krajach były porady lekarza rodzinnego (58,6%) oraz postrzeganie grypy 
jako poważnej choroby (51,9%)35. Z kolei w polskim badaniu przekrojowym 
wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim 
(640 uczestników), najczęstszym źródłem informacji o szczepieniach przeciw 
grypie byli lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (46,6%)36.

Profesjonaliści medyczni powinni być podstawowym źródłem informacji 
o zdrowiu  i chorobie, w tym o znaczeniu i skuteczności szczepień. Wyniki ba-
dania BioStat z 2018 r., zrealizowanego na reprezentatywnej próbie Polaków, 
wskazują na istotną rolę lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalizacji  

33   Ibidem.
34  M. Omyła-Rudzka, Opinie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej. Komunikat z badań 
nr 89/2018, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2018, [online], https://
cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K _089_18.PDF, (12.05.2020).
35  P.R. Blank, M. Schwenkglenks, T.D. Szucs, Disparities in influenza vaccination coverage 
rates by target group in five European countries: Trends over seven consecutive seasons, „Infection” 
2009, nr 37(5), s. 390-400.
36  P. Kardas, A. Zasowska, J. Dec, M. Stachurska, Reasons for low influenza vaccination cover-
age – a cross-sectional survey in Poland, „Croatian Medical Journal” 2011, nr 52(2), s. 126-133.
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w pozyskiwaniu informacji na temat zdrowia –  są oni najważniejszym źródłem 
wiedzy dla odpowiednio 77,6% i 65,1% dorosłych osób37. Zaobserwowano 
ponadto wzrost odsetka respondentów, którzy informację na temat zdrowia 
czerpią od lekarzy rodzinnych oraz pozostałych specjalistów (odpowiednio  
o 4,8 oraz  2,2 punktów procentowych). Warto także pamiętać, że na porady 
i opiekę, jakiej udzielają swoim pacjentom lekarze, mają wpływ także ich oso-
biste zachowania i postawy prozdrowotne38. Badania potwierdzają, że większy 
odsetek pacjentów wykonuje szczepienie przeciw grypie, jeśli ich lekarz rów-
nież się zaszczepił39.

Personel medyczny jest zatem niewątpliwie grupą odniesienia norma-
tywnego dla pacjentów, stanowiąc dla nich wzorzec do naśladowania postaw  
i zachowań związanych ze zdrowiem. Z drugiej zaś strony, przedstawiciele śro-
dowiska medycznego stanowią także ważną grupę odniesienia normatywnego, 
ale i porównawczego dla innych przedstawicieli środowiska medycznego. Jak 
pokazują jednak badania naukowe, znaczna część personelu medycznego sama 
się nie szczepi. Globalny wskaźnik poziomu zaszczepienia personelu medycz-
nego przeciw grypie waha się w zakresie 2-60%40. Fakt niskiej wyszczepialności 
przeciw grypie wśród personelu medycznego może skutkować powielaniem 
tego rodzaju zachowań wśród lekarzy i pielęgniarek, którzy do tej pory się nie 
szczepili lub rozważają poddanie się szczepieniu. Zachowanie to uznać można 
za wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę potwierdzoną wieloma wyni-
kami badań zależność, mówiącą, iż częściej dostosowujemy swoje zachowania 
i postawy do osób podobnych do nas41. W tym przypadku będzie to podo-
bieństwo pozycji społecznej i związanej z nią profesji medycznej. Znajduje to 
również potwierdzenie  w obserwacjach empirycznych prowadzonych wśród 

37  BioStat, Polak u lekarza - raport z II fali badania, 2019, [online], http://www.biostat.com.
pl/img/UserFiles /polak-u-lekarza-2/Polak-u-lekarza-II-fala-badania-BioStat.pdf, (22.05.2020).
38  J. Fletcher, Exemplary medicine: why doctors should practise what they preach, „Canadian 
Medical Association Journal” 2013, nr 185(8), s. 635-635.
39  E. Frank, Y. Dresner, M. Shani, S. Vinker, The association between physicians’ and patients’ 
preventive health practices, „Canadian Medical Association Journal” 2013, nr 185(8), s. 649-653.
40  O. Anikeeva, A. Braunack-Mayer, W. Rogers, Requiring influenza vaccination for health 
care workers, „American Journal of Public Health” 2009, nr 99(1), s. 24-29; H.C. Maltezou, 
A. Tsakris, Vaccination of health-care workers against influenza: our obligation to protect patients, 

„Influenza and Other Respiratory Viruses” 2011, nr 5(6), s. 382–388.
41  E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
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personelu medycznego. Według wyników badań wsparcie kierownictwa42, 
a także poddawanie się szczepieniom przez kolegów  z pracy43 może mieć 
pozytywny wpływ na indywidualną decyzję o szczepieniu się przeciw grypie. 
Istnieje również realna obawa i ryzyko, że niezaszczepieni pracownicy opieki 
zdrowotnej mogą rozpowszechniać obawy dotyczące szczepionek wśród ogółu 
populacji, rzadziej zalecać szczepienie swoim pacjentom oraz zmniejszać za-
ufanie do szczepionek  i w konsekwencji ich przyjmowanie przez pacjentów44. 
W związku z tym promowanie idei szczepień przez lekarzy rodzinnych może 
być kluczem do upowszechnienia postaw i zachowań proszczepiennych nie 
tylko wśród ogółu społeczeństwa, ale także wśród personelu medycznego.

Zakończenie 

W związku z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społeczno-
-ekonomicznymi wywołanymi przez coroczne infekcje wirusem grypy, szcze-
gólne istotna jest intensyfikacja działań na rzecz promocji szczepień ochron-
nych. Centralną pozycję w podejmowanych interwencjach profilaktycznych 
powinien odgrywać personel POZ, a zwłaszcza lekarze rodzinni jako darzeni 
zaufaniem oraz najbardziej dostępni w społeczności lokalnej profesjonaliści 
medyczni. Rolę lekarzy rodzinnych jako liderów prozdrowotnych wyborów 
w promowaniu szczepień ochronnych przeciwko grypie należy rozważać dwu-
torowo. Z jednej strony na rolę tę powinny się bowiem składać interwencje 
 
 

42  M.C. Ajenjo, K.F. Woeltje, H.M. Babcock, N. Gemeinhart, M. Jones, V.J. Fraser, Influen-
za Vaccination among Healthcare Workers: Ten-Year Experience of a Large Healthcare Organiza-
tion, „Infection Control & Hospital Epidemiology” 2010, nr 31(3), s. 233-240; S.W. Hwang, 
H.B. Lim, Barriers and Motivators of Influenza Vaccination Uptake among Primary Health-
care Workers in Singapore, „Proceedings of Singapore Healthcare” 2014, nr 23(2), s. 126-133;  
T.R. Talbot, T.H. Dellit, J. Hebden, D. Sama, J. Cuny, Factors Associated with Increased 
Healthcare Worker Influenza Vaccination Rates: Results from a National Survey of University 
Hospitals and Medical Centers, „Infection Control & Hospital Epidemiology” 2010, nr 31(05), 
s. 456-462.
43   S.W. Hwang, H.B. Lim, Barriers and Motivators…, op. cit.; T. Lorenc, D. Marshall,  
K. Wright, K. Sutcliffe, A. Sowden, Seasonal influenza vaccination of healthcare workers: sys-
tematic review of qualitative evidence, „BMC Health Services Research” 2017, nr 17(1);  
K.W. To, A. Lai, K.C.K. Lee, D. Koh, S.S. Lee, Increasing the coverage of influenza vaccination 
in healthcare workers: review of challenges and solutions, „Journal of Hospital Infection” 2016, 
nr 94(2), s. 133-142.
44   E. Frank, Y. Dresner, M. Shani, S. Vinker, The association between…, op. cit.; K. Nessler, 
A. Krztoń-Królewiecka, T. Chmielowiec, D. Jarczewska, A. Windak, Determinants of influenza 
vaccination coverage rates among primary care patients in Krakow, Poland and the surrounding 
region, „Vaccine” 2014, nr 32(52), s. 7122-7127.
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prozdrowotne ukierunkowane na pacjentów i ich rodziny w konkretnej spo-
łeczności lokalnej, z drugiej zaś strony – działania motywujące do szczepień 
prowadzone wśród personelu medycznego.
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THE ROLE OF FAMILY DOCTORS AS LEADERS  
IN HEALTH CHOICES IN PROMOTING INFLUENZA 

VACCINATION

Summary: Annual influenza-associated infections impose a significant 
burden worldwide from the healthcare and socio-economic stand-
points. Influenza vaccination is an effective preventive method. The 
vaccination coverage rate in general population of Poland is extremely 
low, and experts highlight to the need to intensify acts to promote vac-
cination against influenza. Today, professional scientific knowledge is 
increasingly affecting people’s health choices. However, health attitudes 
and behaviors are largely shaped by so-called lay referral systems and lay 
knowledge that is not always consistent with the interpretation of med-
ical knowledge and health promotion. A special role in interventions 
for the promotion of vaccination should be assigned to family doctors 
as trusted authorities in health matters.

Keywords: Influenza, vaccinations, family doctor, primary care, health 
promotion.
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LEKARZE RODZINNI  
JAKO INFLUENCERZY?  

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

W PROMOWANIU SZCZEPIEŃ 
PRZECIW GRYPIE3 

Streszczenie: Upowszechnienie idei szczepień przeciw grypie wyma-
ga współcześnie, zwłaszcza w obliczu wzrostu popularności ruchów 
antyszczepionkowych, interwencji ukierunkowanych na szerszą spo-
łeczność. W związku z tym, Autorzy artykułu podejmują dyskusję nad 
zasadnością, potencjałem oraz barierami wykorzystania w tym celu me-
diów społecznościowych. Pojawia się również pytanie, na ile skuteczne  
w tworzeniu i realizacji tego rodzaju działań prozdrowotnych może być 
podejmowanie przez lekarzy rodzinnych roli influencerów, osób kształ-
tujących, z wykorzystaniem narzędzi social media, „mody na szczepienie 
się” zarówno wśród społeczeństwa, jak i personelu medycznego.

Słowa kluczowe: Lekarz rodzinny, media społecznościowe, influencer, 
szczepienia, grypa, promocja zdrowia.
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Wstęp

Podejmowane w ramach współczesnej promocji zdrowia interwencje na 
rzecz kształtowania podmiotowości społeczeństwa w dążeniu do utrzymania 
i pomnażania potencjału zdrowia są uważane za najskuteczniejsze narzędzie 
kształtowania prozdrowotnego stylu życia4. Coraz wyższy poziom podmioto-
wości oraz wykształcenia społeczeństwa, chociaż bezsprzecznie korzystny dla 
zdrowia, pociąga jednak za sobą także takie zjawiska, jak spadek zaufania do 
medycyny i personelu medycznego, czy szukanie innych, poza medycyną, au-
torytetów w sprawach zdrowia. Wyniki badań pokazują, że 59,1% dorosłych 
Polaków czerpie wiedzę o zdrowiu przede wszystkim od członków rodziny, zaś 
44,1% od znajomych5. Potwierdza to znaczenie nieprofesjonalnych sieci spo-
łecznych w budowaniu świadomości zdrowotnej laików. Współcześnie coraz 
częściej opieramy swoje decyzje zdrowotne także na informacjach płynących 
z mediów, a zwłaszcza zawartych w Internecie. W Polsce do grona regular-
nych użytkowników Internetu zalicza się dwie trzecie dorosłych osób (66%), 
w tym większość (79%, czyli 52% ogółu badanych) poszukuje w Internecie 
informacji lub opinii o lekarzach oraz lekach, a co drugi użytkownik Inter-
netu (jedna trzecia ogółu dorosłych) odwiedza strony internetowe dotyczące 
zdrowia, problemów z nim związanych i leczenia6. Dla 87,7% dorosłych Pola-
ków Internet jest najważniejszym źródłem informacji o zdrowiu, co stawia to 
medium na pierwszym miejscu, również przed lekarzami jako dysponentami 
wiedzy profesjonalnej (dla 77,6% podstawowym źródłem informacji o zdro-
wiu jest lekarz rodzinny, a dla 65,1% - lekarze innych specjalizacji)7. Co war-
te zauważenia, pomimo deklarowanego ogólnego zaufania do lekarzy, ponad 
połowa użytkowników Internetu (59%, czyli 40% ogółu badanych) twierdzi, 
że zdarza im się weryfikować online diagnozę i zalecenia lekarza lub po prostu 
szukać po wizycie dodatkowych informacji dotyczących np. sposobu leczenia, 
przepisanych leków, zaordynowanych zabiegów czy operacji8. Niemniej jed-
nak, co należy uznać za pozytywny przejaw, większość respondentów (71%) 

4  M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, Aktywizacja i upodmiotowienie jako priorytety współczesnej 
promocji zdrowia [w:] red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Promocja zdrowia  
w działaniu. Od teorii do praktyki, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 19–27.
5  BioStat, Polak u lekarza - raport z II fali badania, 2019, [online], http://www.biostat.com.pl/
img/UserFiles /polak-u-lekarza-2/Polak-u-lekarza-II-fala-badania-BioStat.pdf, (22.05.2020).
6  M. Feliksiak, Zdrowie online. Komunikat z badań nr 148/2016, Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa 2016, [online], https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_148_16.
PDF, (12.05.2020).
7  BioStat, Polak u lekarza…,
8  M. Feliksiak, Zdrowie online…,
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twierdzi, że w Internecie na tematy związane ze zdrowiem często wypowiadają 
się osoby niemające odpowiedniej wiedzy i kompetencji, żeby udzielać porad 
innym9. W związku z powyższym, nasuwa się refleksja, że ważnym narzędziem 
w budowaniu autorytetu, zaufania oraz wiarygodności personelu medyczne-
go, może być zwiększenie aktywności edukacyjnej profesjonalistów medycz-
nych jako liderów wyborów zdrowotnych w Internecie, w tym w mediach 
społecznościowych.

Jednakże, w związku z dynamicznym rozwojem oraz dostępem do róż-
norodnych mediów, w tym do Internetu, współczesny człowiek torpedowany 
jest nadmiarem informacji. W konsekwencji coraz trudniej jest odróżnić infor-
macje prawdziwe i ważne od nierzetelnych, a nawet celowo wprowadzających 
odbiorcę w błąd. Dotyczy to również wiadomości na temat zdrowia i choroby. 
Od połowy XX w. mamy do czynienia z narastającym przeciążeniem infor-
macyjnym, które przybiera na sile w związku z rozwojem Internetu, zasobów 
stron www, serwisów oraz portali społecznościowych. Mówimy tu o tzw. szu-
mie informacyjnym, który charakteryzuje się niską jakością informacji, frag-
mentarycznością, chaotycznością, niespójnością, niską aktualnością oraz poda-
waniem informacji częściowo lub całościowo nieprawdziwych10. Korzystanie  
z ogromu różnej jakości i wiarygodności informacji medialnych czy tzw. porad 

„Wujka Google”, prowadzić może do chaosu informacyjnego, niemożności od-
różnienia rzetelnej wiedzy naukowej od niskiej jakości tekstów popularnonau-
kowych lub pisanych przez laików. W przestrzeni medialnej napotykamy także 
na wiele sprzecznych informacji dotyczących np. jakości usług medycznych 
oraz metod leczenia i profilaktyki, w tym na temat szczepień.

W związku z powyższym, w artykule podjęto dyskusję nad zasadnością, 
potencjałem oraz barierami wykorzystania mediów społecznościowych w pro-
mowaniu szczepień przeciwko grypie. Celem artykułu była również próba od-
powiedzi na pytanie, na ile skuteczne w tworzeniu i realizacji tego rodzaju 
działań prozdrowotnych może być podejmowanie przez lekarzy rodzinnych 
roli influencerów, osób kształtujących, z wykorzystaniem narzędzi social me-
dia, „mody na szczepienie się” zarówno wśród społeczeństwa, jak i personelu 
medycznego.

9  Ibidem.
10  E. Głowacka, Ekologia informacji - sposób na choroby informacyjne?, „Forum Bibliotek Me-
dycznych” 2009, nr 2(4), s. 151-164.
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Możliwości wykorzystania  
mediów społecznościowych  
w promowaniu szczepień przeciw grypie.  
Lekarze rodzinni jako influencerzy?

Media społecznościowe są lub mogą być cennym narzędziem promocji 
zdrowia11. Social media określane są jako „grupa internetowych aplikacji, opar-
tych na ideologicznych i technologicznych fundamentach Web 2.0, umożli-
wiających tworzenie oraz wymianę treści pochodzących od użytkowników”12. 
Przyjmuje się, że obecnie z mediów społecznościowych korzysta ponad połowa 
ludzkiej populacji, czyli ponad 3 mld osób, a zatem ¾ wszystkich internautów 
na świecie to użytkownicy mediów społecznościowych13. Wobec tego, warto 
zastanowić się nad możliwościami wykorzystania różnego rodzaju aplikacji 
oraz serwisów internetowych w promowaniu szczepień przeciwko grypie za-
równo wśród społeczeństwa, jak i wśród personelu medycznego. Niewątpliwie 
do zalet wykorzystania kanałów social media zaliczyć można łatwość, szybkość 
i masowość przekazywanych treści, w tym możliwość jednoczesnego dotarcia 
do zróżnicowanej grupy odbiorców, przy stosunkowo niewielkich kosztach 
w porównaniu z tradycyjnym marketingiem14. Przykładowo, Twitter umoż-
liwia użytkownikom szybkie łączenie się w skali globalnej z krótką treścią, 
idealną do rozpowszechniania informacji w szybkim tempie. Natomiast takie 
narzędzia multimedialne, jak YouTube (filmy), Instagram (zdjęcia) i podcasty 
(audio) są prostymi sposobami udostępniania treści, które wykraczają poza 
tekst, zaś platformy multimedialne jak Facebook, pozwalają na dystrybucję 
treści w wielu formach do ogromnej liczby użytkowników15. Media społecz-
nościowe działają na zasadzie konwersacji, ale takiej, która występuje w skali 
globalnej odnośnie przestrzeni i czasu. Korzystanie z mediów społecznościo-
wych w promocji zdrowia powinno być cenione ze względu na potencjał do 
angażowania odbiorców i ulepszenia komunikacji oraz zwiększenia promocji 
programów, produktów i usług. O ogromnej roli mediów społecznościowych 

11  B.L. Neiger, R. Thackeray, S.A. van Wagenen, C.L. Hanson, J.H. West, M.D. Barnes  
i wsp., Use of Social Media in Health Promotion, „Health Promotion Practice” 2012, nr 13(2), 
s. 159-164.
12  A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media, „Business Horizons” 2010, nr 53(1), s. 59-68.
13  Global Statshot, https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digitalstatshot-%0A 
q3-2017, (22.05.2020).
14  J.J. Levac, T. O’Sullivan, Social Media and its Use in Health Promotion, „Interdisciplinary 
Journal of Health Sciences” 2010, nr 1(1), s. 47-53.
15  Ibidem.
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w codziennym życiu oraz dużym zainteresowaniu zdrowiem może świadczyć 
to, że wśród 100 najpopularniejszych hashtagów na Instagramie w 2019 roku 
znalazły się hasła „healthy” oraz „lifestyle”16.

Rozwój oraz popularność mediów społecznościowych spowodowały 
wzrost znaczenia tzw. influencerów (czyli np. blogerów, vlogerów, posiadaczy 
kont na YouTube, Snapchacie etc.), osób posiadających relacje z masowymi 
odbiorcami oraz wpływających na ich decyzje17. Konto influencera obserwo-
wane jest przez liczne grono ufających mu fanów („followersów”), którzy chęt-
nie go naśladują i słuchają jego porad. Obserwatorami są zazwyczaj osoby, któ-
re czują się w jakiś sposób związane z influencerem – światopoglądem, pasjami 
czy podobieństwem sytuacji, np. życiowej, zawodowej.

Istotnym sposobem na promowanie postaw proszczepiennych jest wy-
korzystanie autorytetu osób atrakcyjnych i ważnych dla odbiorców naszych 
działań. W tym przypadku, skuteczne wydaje się wykorzystanie wizerunku  
i autorytetu lekarza rodzinnego. Zamieszczanie w mediach społecznościowych 
informacji czy filmików zachęcających do szczepień przeciwko grypie przez 
profesjonalistów medycznych może nie tylko skuteczniej przyciągać uwagę od-
biorców, ale przede wszystkim uwiarygadnia przekaz, a w konsekwencji zwięk-
sza jego perswazyjność18. Lekarz jako osoba atrakcyjna społecznie ze względu 
na zajmowaną wysoką pozycję społeczną oraz darzona zaufaniem, może sku-
teczniej zwracać uwagę odbiorców na zagadnienia związane ze szczepieniami. 
Dodatkowo, propagując szczepienia oraz szczepiąc się i upowszechniając in-
formacje, filmiki czy zdjęcia z tym związane w mediach społecznościowych, 
profesjonaliści medyczni tworzą model zachowania dla grupy docelowej, pro-
wokując do naśladownictwa (zarówno wśród pacjentów i ich rodzin, jak i we 
własnej grupie zawodowej). Atrakcyjne osoby, ich postawy i działania stają 
się obiektem identyfikacji danej grupy odbiorców, a tym samym zwiększa się 
prawdopodobieństwo pozytywnej zmiany postaw oraz zachowań zdrowotnych. 
Na głębszym poziomie zaangażowania w tego rodzaju działania, można ocze-
kiwać reakcji w postaci internalizacji (najtrwalszej reakcji na wpływ społecz-
ny), w przeciwieństwie do działań o charakterze instrumentalnym, związanych  

16  Top 100 HashTags on Instagram, https://www.instafollowers.co/blog/100-top-insta 
gram-hashtags, (22.05.2020).
17  G. Karasiewicz, M. Kowalczuk, Effect of Celebrity Endorsement in Advertising Activities by 
Product Type, „International Journal of Management and Economics” 2014, nr 44(1), s. 74–91.
18  D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna [w:] red. D. Maison, P. Wasilewski, 
Propaganda dobrych serc czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 
2008, s. 9-41.
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z uleganiem z obawy przed karą lub z chęcią uzyskania nagrody19, których 
skuteczność jest niewielka. Czynnikiem sprawczym w przypadku internaliza-
cji jest wiarygodność źródła, od którego pochodzi przekaz, w tym przypadku 

– od profesjonalistów medycznych. Mówiąc językiem współczesnych mediów, 
personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zdaje się posiadać wiele 
atrybutów społecznych do pełnienia roli influencerów w promowaniu zacho-
wań i postaw prozdrowotnych, w tym dotyczących upowszechniania szcze-
pień przeciwko grypie zarówno wśród laików, jak i w środowisku medycznym.

Szersza aktywność profesjonalistów medycznych jako influencerów  
w upowszechnianiu rzetelnych treści prozdrowotnych, w tym dotyczących 
profilaktyki grypy, jest również niezwykle istotna ze względu na obecność  
w Internecie ogromnej ilości treści niezgodnych z wykładnią nauki, a nie-
jednokrotnie wręcz szkodliwych dla zdrowia. Należy pamiętać, że narzędzia 
mediów społecznościowych oraz witryny internetowe, pozostają nieformalną 
i nieuregulowaną przestrzenią gromadzenia, udostępniania i promocji infor-
macji, a interaktywny charakter mediów społecznościowych pogłębia ten pro-
blem, bowiem umożliwia laikom przesyłanie informacji niezależnie od jakości, 
bez żadnej weryfikacji merytorycznej20. Najnowsze badania, w których analizie 
poddano publikowane w sieci informacje o szczepieniach, pokazują, że 20% 
treści wyświetlanych w wyszukiwaniach Google, 25% filmów umieszczonych 
na YouTube oraz połowa treści dostępnych na Facebooku zawierają fałszywe 
informacje na temat szczepień21. W związku z tym naukowcy zwracają uwagę 
na ogromną rolę pracowników ochrony zdrowia w propagowaniu wiarygod-
nych, opartych na dowodach naukowych informacji o szczepieniach poprzez 
zmaksymalizowanie ich obecności online. Aktualne wyniki analizy prawie 100 
milionów użytkowników platformy Facebook oraz połączeń pomiędzy nimi 
pokazują następujące trendy: 1) zwolennicy szczepień, pozostając w interak-
cjach poza głównym nurtem dyskusji w sieci, mogą mieć złudne poczucie 
zwycięstwa/dominacji; 2) przeciwnicy szczepień, choć najmniej liczebni, od-
znaczają się dwukrotnie większą ilością grup, dzięki czemu posiadają szerszą 
strefę wpływów wśród grup niezdecydowanych; 3) przeciwnicy szczepień od-
znaczają się bardziej złożoną interakcją z grupą niezdecydowanych, bowiem 

19  A. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.
20  S.A. Moorhead, D.E. Hazlett, L. Harrison, J.K. Carroll, A. Irwin, C. Hoving, A New Di-
mension of Health Care: Systematic Review of the Uses, Benefits, and Limitations of Social Media 
for Health Communication, „Journal of Medical Internet Research” 2013, nr 15(4), e85.
21  L.E. Elkin, S.R.H. Pullon, M.H. Stubbe, ‘Should I vaccinate my child?’ comparing the 
displayed stances of vaccine information retrieved from Google, Facebook and YouTube, „Vaccine” 
2020, nr 38(13), s. 2771-2778.
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poruszają wiele kontrowersyjnych tematów do dyskusji, z kolei zwolennicy 
szczepień charakteryzują się większą monotematycznością treści, skupiając się 
głównie na promowaniu szczepień22. Autorzy badania sugerują, że to grupa 

„niezdecydowanych” jest kluczowa w rozpowszechnianiu rzetelnych informacji 
o szczepieniach, a biorąc pod uwagę wyniki analizy przewidują, że w ciągu 
najbliższych 10 lat treści o charakterze „antyszczepionkowym” mogą zdomi-
nować dyskusje w Internecie, jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne interwencje 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się tego ruchu.

W odpowiedzi na problem powszechności występowania w Internecie 
fałszywych informacji na temat szczepień, wraz z coraz intensywniejszym roz-
wojem „ruchu antyszczepionkowego” oraz wyraźnie narastającą liczbą odmów 
szczepień obowiązkowych (w Polsce między rokiem 2014 a 2017 liczba osób 
nieobjętych obowiązkowym szczepieniem zwiększyła się ponad 2-krotnie23), 
w sieci oraz w mediach społecznościowych pojawiły się portale oraz profile 
promujące rzetelne informacje na temat szczepień. Przykładem jest chociaż-
by strona internetowa szczepienia.pzh.gov.pl oraz profil na platformie Facebo-
ok24, który tworzą eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -  
Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), czy portal internetowy oraz 
profil na platformie Facebook, będące częścią kampanii „Zaszczep się wie-
dzą”25. W Polsce działa również Polskie Towarzystwo Wakcynologii, które 
zrzesza specjalistów różnych dziedzin, a jego podstawowym celem jest upo-
wszechnianie aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i skutecz-
ności szczepień jako metody zapobiegania chorobom26.

Medyczni influencerzy, tworząc oraz udostępniając w Internecie profe-
sjonalne, oparte na faktach naukowych informacje mające na celu upowszech-
nienie szczepień, muszą jednak pamiętać o dostosowaniu przekazu do moż-
liwości i ograniczeń grupy docelowej. Forma i treść informacji powinna być 

22  N.F. Johnson, N. Velásquez, N.J. Restrepo, R. Leahy, N. Gabriel, S. El Oud, M. Zheng,  
P. Manrique, S. Wuchty, Y. Lupu, The online competition between pro- and anti-vaccination 
views, „Nature” 2020, nr 582, s. 230–233.
23  A. Windak, R. Niżankowski, W. Lukas, T. Tomasik, L. Panasiuk, M. Florek-Łuszcz-
ki, P. Paprzycki, A. Jankowska-Zduńczyk, A. Jakubiak, J. Łuczak, P. Lutomski, K. Golema,  
V. Kijowska, I. Barańska, R. Chmura, Raport „Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce - diagnoza 
i projekty zmian”, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Lublin 2019, [on-
line], http://www.zdrowie.gov.pl/epublikacja-57-poz_w_polsce_diagnoza_i_projekty_zmian.
html, (22.05.2020).
24  https://www.facebook.com/Szczepienia.info, (22.05.2020).
25  http://zaszczepsiewiedza.pl; https://www.facebook.com/akcjazaszczepsiewiedza, (22.05. 
2020).
26  https://www.ptwakc.org.pl/polskie-towarzystwo-wakcynologii/o-towarzystwie, (22.05. 
2020).
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adekwatna do wieku, wykształcenia i możliwości poznawczych odbiorców. 
Projektując działania prozdrowotne, konieczne jest wnikliwe zdiagnozowanie 
grupy docelowej pod kątem jej systemu wartości i norm, przekonań oraz po-
trzeb zdrowotnych27. Ułatwione zadanie w tym względzie mają lekarze POZ, 
pracujący w określonej społeczności lokalnej, co umożliwia im rozpoznanie 
barier oraz czynników sprzyjających upowszechnianiu szczepień wśród swo-
ich podopiecznych.

W projektowaniu działań profilaktycznych istotne jest eksponowanie  
w kierowanym do odbiorców przekazie wszelkiego rodzaju korzyści szczepień 
(np. utrzymanie lub poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej, uniknięcie 
powikłań pogrypowych, niezarażanie innych osób w otoczeniu, w tym człon-
ków rodziny czy w przypadku personelu medycznego – swoich pacjentów 
etc.), które jednocześnie będą się odnosić do wartości lub potrzeb beneficjen-
tów. Skuteczności przekazu sprzyja również użycie wszelkich sugestii, w jaki 
sposób rozwiązać dany problem (w omawianym przypadku – uniknąć zacho-
rowania na grypę), poprzez wskazanie działań, które chronią grupę docelową 
przed zagrożeniem (np. poprzez podanie konkretnych informacji, w jaki spo-
sób i gdzie można przyjąć szczepionkę)28. Ukierunkowuje to uwagę odbior-
ców na radzenie sobie z problemem oraz zmniejsza nieprzyjemne napięcie 
czy lęk (np. przed samym szczepieniem czy zachorowaniem). Wystąpieniu 
korzystnej reakcji odbiorcy sprzyja także zmniejszenie postrzeganych kosztów 
działania (np. udostępnianie informacji o nieodpłatnych lub częściowo od-
płatnych szczepieniach, dogodny dla pacjentów terminarz szczepień).

Niepoddawanie się szczepieniom może być również konsekwencją po-
strzeganego przez jednostki niskiego prawdopodobieństwa zachorowania 
na grypę oraz zagrożenia jej powikłaniami. Nie oznacza to jednak, że nale-
ży wzmacniać wśród odbiorców poczucie zagrożenia czy lęku przed chorobą. 
Badania pokazują, że w procesie zmiany ludzkich zachowań i postaw oraz 
ich utrwalaniu, o wiele lepsze efekty przynoszą wzmocnienia pozytywne, niż 
przekazy oparte na emocjach negatywnych29. W odniesieniu do szczepień, 
wzmocnienia pozytywne mogą być budowane poprzez nawiązanie do odpo-
wiedzialności za zdrowie własne oraz innych (np. rodziny czy pacjentów –  

27  D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna…, op. cit.; M. Synowiec-Piłat,  
A. Pałęga, Wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu i wdrażaniu projektów proz-
drowotnych [w:] red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek, Promocja zdrowia w działaniu. 
Od teorii do praktyki, EUROSYSTEM, Wrocław 2017, s. 51–86.
28  Ibidem.
29  A. Aronson, Człowiek istota społeczna…, op. cit.; M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, Wykorzy-
stanie narzędzi wpływu…, op. cit.
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w przypadku personelu medycznego). Perspektywa osiągnięcia korzyści na 
skutek podjęcia działania jest elementem gratyfikującym i pozytywnie moty-
wującym do aktywności. Natomiast, odwoływanie się w akcjach prozdrowot-
nych do wzmocnień negatywnych ma ograniczoną skuteczność ze względu na 
to, że tego rodzaju przekazy powodują nadmierną koncentrację odbiorców na 
nieprzyjemnych stanach emocjonalnych, co w konsekwencji sprzyja tworzeniu 
się poczucia bezsilności oraz bierności jednostki. Po drugie, zmiany zachowa-
nia będące efektem stosowania odwołań do negatywnych emocji (rodzaj kary), 
są krótkotrwałe, ponieważ zazwyczaj nie pociągają za sobą głębokiej zmiany 
postawy30.

Mając na uwadze wiarygodność przekazu, warto odwoływać się w me-
diach do wizerunków profesjonalistów medycznych, którzy sami się szczepią31. 
Jest to również istotne z tego względu, że udział profesjonalistów medycznych 
w akcjach i programach proszczepiennych zgodnie z zasadą zaangażowania  
i konsekwencji32, zwiększa prawdopodobieństwo ich dalszego angażowania się 
w działalność na rzecz upowszechniania szczepień zarówno w środowisku me-
dycznym, jak i wśród pacjentów i ich rodzin. Powyższą tezę zdają się potwier-
dzać wyniki badania prowadzonego przez NIZP-PZH, które pokazały, że 86% 
lekarzy praktyków, zaangażowanych w organizację i kwalifikację do szczepień 
ochronnych w ramach programu szczepień obowiązkowych, określiło siebie 
jako silnych zwolenników szczepień33.

Internet oraz media społecznościowe stwarzają twórcom interwencji proz-
drowotnych szerokie możliwości do angażowania i aktywizowania odbiorców 
w działania prozdrowotne. W związku z tym, że po zajęciu jakiegoś stanowi-
ska, podjęciu określonego zachowania ludzie są bardziej skłonni do ulegania 
dalszym prośbom, zgodnym z kierunkiem tego zaangażowania34, technika ta 

30  R.J. Gerrig, P. Zimbardo, M. Materska, J. Radzicki, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 
2012.
31  Relacja z konferencji prasowej „Szczepienia – lekarze dają przykład” [dostęp online z dnia 
22.05.2020]: https://www.termedia.pl/wartowiedziec/Lekarze-przekonuja-do-szczepien-prze-
ciwko-grypie,35805.html;

Szczepienia pracowników w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy [do-
stęp online z dnia 22.05.2020]: https://kampaniespoleczne.pl/glowny-inspektor-sanitarny 

-zabezpieczony-przed-grypa.
32  R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi - teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2009; M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, Wykorzystanie narzędzi wpływu…, 
op. cit.
33  P. Stefanoff, T. Sobierajski, H. Bulinska-Stangrecka, E. Augustynowicz, Exploring factors 
improving support for vaccinations among Polish primary care physicians, „PLOS ONE” 2020,  
nr 15(5), e0232722.
34  R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi…, op. cit.
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z powodzeniem może być również wykorzystywana przez medycznych influ-
encerów promujących szczepienia. Warto również pamiętać, że najbardziej 
skuteczne zaangażowanie ma charakter aktywny, publiczny, wymaga wysiłku 
i widziane jest przez jednostkę jako wewnętrznie motywowane (niewymuszo-
ne). W działalności influencerów godnymi polecenia są zatem takie działa-
nia angażujące odbiorców, jak konkursy, dyskusje, umieszczanie hasztagów 
promujących proszczepienne hasła, tzw. wyzwania (challenge), interaktywne 
zabawy czy gry etc.

Istotnym wydaje się również eksponowanie w podejmowanych w me-
diach społecznościowych interwencjach w kwestii odpowiedzialności za zdro-
wie swoje, członków rodziny i społeczności, w której funkcjonujemy, a także 
w przypadku przekazów kierowanych do personelu medycznego – za zdrowie 
i życie pacjentów.

Zakończenie

Ze względu na opisaną rolę personelu medycznego jako ważnego źró-
dła informacji na temat zdrowia oraz znaczenie wiedzy naukowej w podej-
mowanych przez jednostki decyzjach zdrowotnych, zwiększenie aktywności 
profesjonalistów medycznych w mediach społecznościowych niewątpliwie 
może przyczynić się do popularyzacji szczepień przeciwko grypie. Możemy 
tu mówić o sprzężeniu na rzecz budowania prozdrowotnych wyborów dwóch 
najważniejszych dla ludzi źródeł informacji na temat zdrowia – personelu me-
dycznego i Internetu. Warto jednak pamiętać o tym, by przekaz dotyczący 
szczepień był klarowny i oparty na empirii; pokazujący zalety, ale również 
podejmujący rzetelną dyskusję na temat ewentualnych zagrożeń. Tylko w ten 
sposób można budować zaufanie oraz przeciwdziałać szumowi informacyjne-
mu w kwestii szczepień w ogóle, w tym w kwestii szczepień przeciwko grypie. 
Zamieszczane przez profesjonalistów medycznych w mediach społecznościo-
wych, czy szerzej – w Internecie, przekazy na temat szczepień powinny odzna-
czać się rzetelnością i zgodnością z wykładnią nauki, a także być zróżnicowane 
ze względu na potrzeby dwóch rodzajów odbiorców: laików oraz przedsta-
wicieli środowiska medycznego, którzy z różnych względów nie szczepią się 
regularnie lub nawet są szczepieniom przeciwni.

W przekazach medialnych dotyczących upowszechniania szczepień 
przeciwko grypie jako formy profilaktyki, warto odwoływać się do atrakcyj-
nych dla grupy docelowej wartości i osób (autorytetów), koncentrować się 
na wzmocnieniach pozytywnych (obietnicach nagrody) oraz wiarygodności 
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przekazu, bowiem te właśnie cechy zwiększają prawdopodobieństwo iden-
tyfikacji odbiorcy zarówno z treścią przekazu, jak i z nadawcą komunikatu 
(medycznym influencerem), a w konsekwencji utrwalenia zachowań i postaw 
prozdrowotnych.
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FAMILY DOCTORS AS INFLUENCERS?  
POSSIBILITIES OF USING SOCIAL MEDIA  

TO PROMOTE INFLUENZA VACCINATION

Summary: Nowadays, the dissemination of the idea of vaccination 
against influenza, especially in the face of the growing popularity of an-
ti-vaccination movements, requires interventions targeted at the wider 
community. In this regard, the authors discuss the legitimacy, potential 
and barriers of using social media for promoting of vaccination. There 
is also a question of effectiveness of taking the role of influencer by 
family doctors to shape “fashion for vaccination” among both society 
and medical staff using social media tools.

Keywords: Family doctor, social media, influencer, vaccinations, influ-
enza, health promotion.
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ROLA ŻYWNOŚCI 
I ŻYWIENIA W PROFILAKTYCE 

NOWOTWORÓW PIERSI

Streszczenie: Obserwowana na przestrzeni ostatnich dekad poprawa 
warunków oraz jakości życia doprowadziła do wzrostu zainteresowania 
społeczeństwa utrzymaniem jak najlepszego stanu zdrowia oraz opóź-
nianiem procesów starzenia. Sposób żywienia ma istotne znaczenie nie 
tylko w zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia, ale również  
w rozwoju szeregu chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Celem niniejszej 
pracy było teoretyczne omówienie wybranych czynników żywienio-
wych wpływających na ryzyko wystąpienia raka piersi, najczęstszego 
nowotworu występującego u kobiet. W pracy posłużono się metodą 
analizy piśmiennictwa. Przegląd zgromadzonego materiału naukowego 
zawiera również przykłady żywności o charakterze prozdrowotnym, za-
znaczając przy tym rolę związków antyoksydacyjnych.

Słowa kluczowe: Żywienie, profilaktyka, nowotwór piersi.

Wstęp

W ostatnich czasach rozwój cywilizacyjny przyczynia się do upowszech-
nienia wielu globalnych schorzeń. Nazywane są one mianem chorób cywili-
zacyjnych. Należą do nich między innymi choroby nowotworowe stanowiące, 
po chorobach układu krążenia, drugą co do częstości przyczynę niepełno-
sprawności na świecie2. Choroby nowotworowe od kilkudziesięciu lat stanowią  

1  Mgr, Doktorant, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2  J. Didkowska, U. Wojciechowska, P. Olasek, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku, 
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2017, s. 12.
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w Polsce drugą przyczynę zgonów3. Rak gruczołu piersiowego jest najczęściej 
występującym nowotworem u kobiet, a dane epidemiologiczne potwierdzają 
utrzymujący się trend wzrostowy zachorowalności. Dynamika ta może świad-
czyć między innymi o zmianie stylu życia oraz starzeniu się społeczeństwa. 
Na przestrzeni XXI wieku tempo życia uległo zwiększeniu, coraz częściej 
wśród populacji pojawia się stres. Do tego dochodzi nieprawidłowy tryb życia, 
odżywianie czy zmniejszona aktywność fizyczna4.Według Krajowego Rejestru 
Nowotworów z 2015 r. zachorowalność na raka piersi stanowi 28%, a umie-
ralność 17% w aspekcie ogółu nowotworów u kobiet co wiąże się z niezado-
walającymi wynikami leczenia5. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między 
innymi rozpoznawanie raka piersi w wysokich stadiach zachorowania (III  
i IV)6. Ponad 50% zachorowań stwierdza się w grupie kobiet między 50 a 69 
rokiem życia7.

Niewłaściwe nawyki żywieniowe zwiększają ryzyko rozwoju chorób no-
wotworowych, w tym również raka piersi. Zmiana nieprawidłowych nawyków 
(zmniejszenie spożycia czerwonego mięsa, cukrów prostych, a zwiększenie 
udziału w diecie WNKT (wielonienasycone kwasy tłuszczowe) z grupy n-3, 
warzyw i owoców, ograniczenie wartości energetycznej diety), może znacznie 
obniżyć wzrost zachorowalności na nowotwór gruczołu piersiowego8. Celem 
pracy jest omówienie wybranych czynników żywieniowych wpływających na 
ryzyko wystąpienia raka piersi oraz rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowe-
go odżywiania się, z zaznaczeniem roli związków antyoksydacyjnych.

Częstotliwość spożycia czerwonego mięsa, 
obróbka kulinarna, a ryzyko zachorowania  
na raka piersi

Spożycie czerwonego mięsa (wołowiny, wieprzowiny czy baraniny), jak 
również mięsa przetworzonego (wędlin, bekonu, parówek, itp.), stanowi 

3  Krajowy Rejestr Nowotworów, Nowotwory złośliwe ogółem, http://onkologia.org.pl/nowo-
twory-zlosliwe-ogolem-2/, (13.03.2020).
4  M. Putowski, M. Piróg, O. Padała, H. Piecewicz-Szczęsna, W. Zukow. Selected components 
of the diet in the prevention of the most common cancers in Poland - overview of current research 
results, “Journal of Education, Health and Sport” 2015, nr 8, s. 78.
5  Krajowa Baza Nowotworów, Raporty na podstawie Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowo-
tworów Centrum Onkologii, http://onkologia.org.pl, (13.03.2020).
6  M. Chruszcz, A. Brzęk, A. Famuła, T. Gaździk, Kompleksowa rehabilitacja kobiet po mastek-
tomii, J. Orthop Trauma Surg 2011, nr 6, s. 47.
7  Krajowa Baza Nowotworów, Raporty…, (13.03.2020).
8  E. Malczyk, M. Kapera, The assessment of knowledge and eating habits of adults in 
terms of cancer incidence, “Nursingand Public Health” 2018, nr 9, tom 2, s. 99.
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przedmiot wielu badań epidemiologicznych związanych z ryzykiem wystąpie-
nia raka piersi. Konsumpcja czerwonego mięsa, zwłaszcza u kobiet po meno-
pauzie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi9.

Czerwone mięso posiada znaczne ilości tłuszczów bogatych w nasycone 
kwasy tłuszczowe, które wpływają na ilość cholesterolu wytwarzanego przez or-
ganizm. Cholesterol pośrednio przyczynia się do wzrostu poziomu estrogenu 
we krwi, a to wiąże się z większym ryzykiem zachorowania na raka piersi10. Co 
więcej, podczas obróbki kulinarnej mięsa w wysokiej temperaturze – lub przy-
gotowywania go na ruszcie, grillu – powstają szkodliwe, kancerogenne związki, 
takie jak heterocykliczne aminy oraz policykliczne węglowodory aromatyczne. 
Powszechnie dodawane do obróbki mięsa substancje, takie jak azotany lub 
azotyny, wpływają na powstawanie nitrozoamin, które negatywnie wpływają 
na zmiany w DNA11. Nitrozoaminy występują między innymi w mięsie peklo-
wanym czy w wędzonych rybach. Warto zaznaczyć, że powstawanie rakotwór-
czych nitrozoamin podczas obróbki termicznej znacznie ogranicza obecność 
przeciwutleniaczy, takich jak witamina C i E. Podczas pieczenia i smaże-
nia powstają także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).  
W wędzonym mięsie i rybach źródłem WWA jest z kolei dym wędzarniczy. 
Obróbka termiczna produktów o dużej zawartości białka powoduje powstanie 
heterocyklicznych amin aromatycznych (HAA) będących silnymi mutagena-
mi. Związki te są obecne w pieczonym i smażonym mięsie oraz rybach. Ter-
miczna obróbka żywności bogatej w skrobię (chipsy, frytki, kawa, pieczywo) 
powoduje powstanie rakotwórczego akryloamidu. Badania Xia i wsp. wyka-
zują, że częściej na raka piersi chorują kobiety, które spożywają znaczne ilości 
produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe (NKT) w odniesieniu do 
kobiet, u których udział tłuszczu w diecie był najniższy12.

Kwasy tłuszczowe z grupy n-6 i n-3

Wysoko nasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 i n-6 wykazują prze-
ciwstawne działanie. Istnieje dodatnia korelacja między ryzykiem zachoro-
wania na raka piersi a zwiększonym spożyciem wielonienasyconych kwasów 

9  LM. Ferrucci, AJ. Cross, BI. Graubard et al,. Intake of meat, meat mutagens, and iron and the 
risk of breast cancer in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial, “Brit  
J Cancer” 2009, nr101, s. 180.
10  Ibidem.
11  J. Peckenpaugh, Podstawy żywienia i dieto terapia, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011, 
s. 37.
12  H. Xia, S. Ma, S. Wang, G. Sun., Meta-analysis of saturated fatty acid intake and breast 
cancer risk, ”Medicine (Baltimore)” 2015, nr 52, s. e2391.
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tłuszczowych z rodziny n-6, występujących powszechnie w mięsie, jajach  
i olejach roślinnych. Kwasy omega-6 najczęściej znajdują się w oleju: kukury-
dzianym (55%), słonecznikowym (55%), sojowym (52,3%), z pestek wino-
gron (66%) czy w oliwie z oliwek13. Z kolei tłuszcze omega-3 zbudowane są 
z długich łańcuchów węglowych, gdzie głównym reprezentantem jest kwas 
alfa-linolenowy (ALA), z którego mogą powstawać kwas dokozaheksaenowy 
(DHA) i eikozapentaenowy (EPA). Kwasy te znajdują się w tłustych rybach 
morskich, takich jak śledź, makrela, halibut czy łosoś, owocach morza oraz 
algach, jak również w siemieniu lnianym, orzechach włoskich, oleju lnianym 
i rzepakowym. Nadmierne stosowanie w codziennej diecie olejów roślinnych, 
przy jednoczesnym małym spożyciu ryb, będących źródłem kwasów tłusz-
czowych z rodziny n-3, doprowadza w organizmie do zaburzenia równowagi 
pomiędzy tymi kwasami. Optymalny dla zapewnienia prawidłowych proce-
sów w organizmie stosunek kwasów tłuszczowych z rodzin n-6 i n-3 w diecie 
powinien wynosić 5:1, tymczasem w tzw. diecie „zachodniej” stosunek ten 
wynosi 20-30:1. Nadmiar WNKT z rodziny n-6 wpływa bardzo szkodliwe na 
zdrowie, m.in.: zwiększa ryzyko zachorowania na liczne nowotwory złośliwe, 
uwzględniając także raka piersi u kobiet. Zwiększone spożycie tłuszczów ro-
ślinnych obfitujących w WNKT n-6 wpływa na obniżenie korzystnego efektu 
biologicznego wywołanego działaniem EPA i DHA, których źródłem w diecie 
człowieka są tłuszcze ryb morskich, takich jak makrela, tuńczyk, łosoś, czy 
śledź. Ze względu na ogromną wartość odżywczą powinno się je spożywać co 
najmniej 2-3 razy w tygodniu. Ryby zawierają także liczne witaminy i skład-
niki mineralne. Ilość witamin w rybach zależy od zawartości tłuszczu: chude 
ryby są bogatsze w rozpuszczalne w wodzie witaminy z grupy B, natomiast 
tłuste zawierają więcej witamin rozpuszczalnych w tłuszczu, takich jak wita-
mina A, D i E14.

Znaczenie warzyw i owoców

Warzywa kapustne są szczególnie cennym źródłem naturalnych substan-
cji przeciwnowotworowych, a będąc jednocześnie istotnym i dostępnym przez 
cały rok tradycyjnym elementem diety krajów Europy Środkowej mogą sta-
nowić bardzo znaczący element w chemioprewencji15. W Polsce – głównie ze 

13  R. Beliveau, D. Gingras, Dieta w walce z chorobami. Delta, Warszawa 2011, s. 47.
14  E. Malczyk, Ż. Majkrzak, Nutritional risk factors for developing breast cancer, “Probl Hig 
Epidemiol” 2015, nr 1, s. 68.
15  J. Grzybowska-Szwejda, Antykancerogenne składniki warzyw kapustnych i ich znaczenie w 
profilaktyce chorób nowotworowych, „BromatChemToksykol” 2011, nr. 44, tom 4, s. 1040.
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względów ekonomicznych, a także uwarunkowanych tradycjami naszej kuchni 
– spożywa się zwłaszcza kapustę białą w ilości ok. 25 kg/osobę/rok16.

Właściwości przeciwnowotworowe warzyw krzyżowych wiążą się z zawar-
tością w nich tzw. glukozynolanów oraz innych związków biologicznie czyn-
nych korzystnie oddziałujących na organizm człowieka. Glukozynolany są 
stosunkowo odporne na działanie wysokiej temperatury, jednak łatwo ulegają 
procesowi enzymatycznej i nieenzymatycznej hydrolizy na skutek działania 
enzymu zwanego mirozynazą, który występuje w tkankach wszystkich roślin 
kapustnych i jest uwalniany np. podczas procesów technologicznych oraz pod-
czas żucia odbywającego się w jamie ustnej. W wyniku procesu hydrolizy po-
wstają tiocyjaniany, izotiocyjaniany, indole oraz nitryle, z czego najsilniejszy-
mi właściwościami przeciwnowotworowymi charakteryzują się izotiocyjaniany  
i indole: sulforafan (SF) występujący szczególnie w brokułach, indolo-3- 
karbinol (I3C) obecny m.in.: w białej kapuście i kalafiorze oraz izotiocyjanian 
fenyloetylu – w białej kapuście17. Związki te mają zdolność do indukowania 
enzymów o właściwościach detoksykacyjnych (np. transferaz glutationowych) 
wskutek czego dochodzi do biotransformacji substancji kancerogennych. Po-
nadto hamują rozrost komórek rakowych, gdyż uwalniają zabójcze dla nich 
wolne rodniki, a także blokują angiogenezę, uniemożliwiają przekształcenie się 
komórkom zarodkowym w komórki nowotworowe, wreszcie ułatwiają obu-
mieranie samych komórek nowotworowych18.

W przypadku warzyw kapustnych bardzo istotna jest zastosowana obrób-
ka kulinarna, gdyż długotrwałe gotowanie tych warzyw prowadzi do znacznej 
utraty, nawet w 70%, zawartych w nich glukozynolanów, które rozpuszczają 
się w wodzie i bardzo szybko utleniają. Zaleca się zatem gotowanie na parze 
oraz krótkotrwałe duszenie pod przykryciem19.

Warzywa kapustne powinny stanowić ważny składnik codziennej diety, 
gdyż są źródłem wielu witamin (C, PP, kwas foliowy), składników mineral-
nych (selen, wapń, potas, magnez, żelazo), a także przeciwutleniaczy (karoten, 
flawonoidy, polifenole). Przyjmowanie wraz z pożywieniem naturalnych sub-
stancji o właściwościach nowotworowych jest zdecydowanie korzystniejszym 
rozwiązaniem w chemioprewencji niż suplementacja tych związków w posta-
ci preparatów chemicznych. Warto pamiętać jednak, że spożywanie znacz-
nych ilości warzyw kapustnych wymaga zwiększenia podaży jodu w diecie ze 

16  E. Malczyk, Ż. Majkrzak, Nutritional…, op. cit., s. 73.
17  J. Grzybowska-Szwejda, Antykancerogenn…, op. cit., s. 1041.
18  E. Malczyk, Ż. Majkrzak, Nutritional…, op. cit., s. 72.
19  R. Beliveau, D. Gingras, Dieta…, op. cit., s. 51.
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względu na zawartość w nich związków antyodżywczych (goitrogeny), które 
mogą utrudniać jego wchłanianie przez gruczoł tarczycowy20.

Szczególnie bogatym źródłem silnych związków przeciwrakowych jest 
herbata zielona, wybierana przez 20% konsumentów na świecie. Jest ona na-
pojem silnie zakorzenionym w azjatyckiej obyczajowości, będąc jednocześnie 
ważnym elementem tamtejszej tradycji kulinarnej, a przede wszystkim napo-
jem uznawanym za szczególnie bogaty w związki o właściwościach leczniczych 
(substancje przeciwrakowe)21.

Zawarte w zielonej herbacie polifenole zapobiegają rozwojowi mikro-
guzków powstałych samoistnie przez kontakt z czynnikami kancerogennymi. 
Największe jednak znaczenie w zapobieganiu rozwojowi komórek raka mają 
niezwykle silne właściwości polifenoli w procesie angiogenezy. Zdolność do 
hamowania procesu angiogenezy oraz zapobieganie rozwojowi mikroguzków 
w formy agresywne nowotworu przy pomocy substancji zawartych w zielonej 
herbacie ma więc decydujące znaczenie w podstawowym mechanizmie prze-
ciwnowotworowym tego napoju22.

Owoce granatu stanowią bogate źródło flawonoidów oraz kwasów feno-
lowych, w szczególności kwasu elagowego, o właściwościach przeciwutleniają-
cych oraz przeciwzapalnych. Sok z owoców granatu wyróżnia się dużą aktyw-
nością antyoksydacyjną, trzy razy wyższą w porównaniu do czerwonego wina 
czy też zielonej herbaty. Ponadto wydaje się, że stosowanie ekstraktu bądź 
soku z owoców granatu może być korzystniejsze w porównaniu do pojedyn-
czego bioaktywnego składnika pozyskiwanego z tych owoców, co może wska-
zywać na ich synergistyczne działanie23. Adams i wsp. potwierdzili, że substan-
cje biologicznie aktywne występujące w owocach granatu, przede wszystkim 
metabolit kwasu elagowego powstający pod wpływem flory bakteryjnej prze-
wodu pokarmowego – urolityna B, hamuje aktywność aromatazy (enzymu 
odpowiedzialnego za przekształcenie androgenów do estrogenów) oraz pro-
ces proliferacji w komórkach nowotworowych gruczołu sutkowego in vitro. 
Na podstawie wyników tego badania można więc wnioskować o ochronnej 
 
 
 

20  J. Grzybowska-Szwejda, Antykancerogenne…, op. cit., s. 1043.
21  R. Beliveau, D. Gingras. Dieta…, op. cit., s. 44.
22  Ibidem.
23  J. Zalega, D. Szostak-Węgierek, Nutrition in cancer prevention. Part III. Diets of anticancer 
properties, “ProblHig Epidemiol” 2013, nr. 94, tom 1, s. 63.
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roli kwasu elagowego oraz jego metabolitów w prewencji hormonozależnego 
nowotworu piersi24.

Bogatym źródłem kwasu elagowego są nie tylko owoce granatu, ale rów-
nież owoce jagodowe, głównie truskawki, jeżyny, maliny, żurawina, winogro-
na, a nawet orzechy włoskie. Na podstawie wielu badań stwierdzono, że kwas 
elagowy wykazuje właściwości przeciwnowotworowe. Powyżej wymieniony 
kwas likwiduje wolne rodniki, inaktywuje kancerogeny, a także zmniejsza czę-
stotliwość pojawiania się mutacji25.

Ważną rolę w procesie profilaktyki raka piersi ma również awokado. Za-
wiera duże ilości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które mogą obni-
żać poziom cholesterolu, jest kompletnym źródłem białka (zawiera wszystkie 
niezbędne aminokwasy) oraz witaminy E, C, K i kwasu foliowego. Badania 
przeprowadzone przez Uniwersytet Stanowy Ohio wykazały, że awokado, spo-
żywane wraz z pomidorami, zwiększa aż o 4,5 razy biodostępność likopenu 
–antynowotworowego składnika. Zbadano 12 zdrowych kobiet i mężczyzn. 
Podczas pierwszej tury sprawdzano, czy spożywanie 150 gramów świeżego 
awokado wraz z bogatym w beta-karoten sosem pomidorowym ułatwi wchła-
nianie karotenoidów. Podczas drugiej tury badań sos pomidorowy zastąpiono 
świeżymi marchewkami. Okazało się, że w pierwszym przypadku awokado 
2,4-krotnie zwiększyło absorpcje beta-karotenu oraz 4,6-krotnie zwiększyło 
jego przekształcanie w witaminę A. Gdy awokado połączono z marchewką, ab-
sorpcja beta-karotenu wzrosła 6,6-krotnie, a absorpcja alfa-karotenu 4,8-krot-
nie. Przekształcanie karotenoidów w formę aktywną było zaś 12,6-krotnie 
większe26.

Witamina D

W ostatnim czasie znacznie częściej podkreśla się, że niedobory witaminy 
D mogą wiązać się nie tylko z chorobami tkanki kostnej, ale także wpływają 
na rozwój i przebieg nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi27. Witami-
na D, inaczej cholekalcyferol, może pochodzić ze źródła egzogennego, czyli 

24  LS. Adams, Y. Zhang, NP. Seeram et al., Pomegranate ellagitannin-derived compounds ex-
hibit antiproliferative and antiaromatase activity in breast cancer cell in vitro, “Cancer Prev Res” 
2010, nr 3, tom 1, s. 110.
25  E. Kwiatkowska, Kwas elagowy – zawartość w żywności i rola prozdrowotna, „Postępy Fito-
terapii” 2010, nr 4, s. 212.
26  RE. Kopec, JL. Cooperstone, RM. Schweiggert, Avocado consumption enhances human post-
prandial provitamin A absorption and conversion from a novel high-β-carotene tomato sauce and 
from carrots, “J Nutr” 2014, nr 144, tom 8, s. 1161.
27  E. Malczyk, Ż. Majkrzak, Nutritional…, op. cit., s. 73.
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dostarczana jest wraz z produktami spożywczymi, a także ze skórnej syntezy 
zachodzącej podczas ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe28.

Doskonałym źródłem witaminy D są przede wszystkim ryby, takie jak 
łosoś, śledź czy węgorz oraz wzbogacane mleko i produkty mleczne, jogurty, 
sery dojrzewające, żółtko jaja czy pełnoziarnista mąka. Liczne badania wska-
zują jednak na niewystarczające jej spożycie, stąd zalecenia jej suplementa-
cji, spożywania produktów wzbogacanych w tą witaminę oraz przebywanie 
na słońcu w okresie od czerwca do września co najmniej 30 minut każdego 
dnia. Antynowotworowe działanie witaminy D opiera się głównie na hamo-
waniu proliferacji komórek nowotworowych przez jej pochodne. Dodatkowo 
w przypadku komórek raka piersi, wykazano zdolność 1,25(OH)2D3 do ak-
tywacji procesu apoptozy czy hamowania angiogenezy. W badaniach in vitro 
dokonanych na wyizolowanych komórkach raka sutka oraz płuc stwierdzono 
także, że 1,25(OH)2D3 zmniejsza inwazyjność wielu rodzajów nowotworów29.

Zioła i przyprawy 
charakterystyczne dla diety azjatyckiej

W kuchni azjatyckiej stosuje się różnorodne zioła oraz przyprawy. Przy-
kładem może być powszechnie wykorzystywana w Indiach curry, której głów-
nym składnikiem o właściwościach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych 
oraz przeciwnowotworowych jest kurkumina. Wykazano, że kurkumina  
w wyniku wytwarzania reaktywnych form tlenu wewnątrz komórek nowo-
tworu piersi indukuje ich apoptozę. W przypadku innych badań, kurkumina 
zwiększa ekspresję genów odpowiedzialnych za produkcję inhibitorów meta-
loproteinaz, a tym samym zmniejsza działanie metaloproteinaz – enzymów, 
które w większych ilościach ułatwiają rozprzestrzenianie się oraz przekracza-
nie błony podstawnej przez nowotwór30.

W tradycyjnej diecie azjatyckiej wykorzystuje się również warzywa cebu-
lowe (cebula, szalotka, por, szczypiorek), a w szczególności czosnek, stosowa-
ny jako popularna przyprawa wywodząca się z Azji Mniejszej. Czosnek stale 
wzbudza zainteresowanie badaczy, między innymi z uwagi na udowodnione 
jego przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, zmniejszające stężenie glukozy we 
krwi, przeciwdziałające zapaleniom stawów, przeciwmiażdżycowe, regulujące 

28  K. Wroński, R. Bocian, M. Tenderenda, Wiedza kobiet na temat roli witaminy D w chemio 
prewencji raka piersi, „Nowa Medycyna” 2012; 3, s. 49.
29  E. Malczyk, Ż. Majkrzak, Nutritional…, op. cit., s. 72.
30  K. Terlikowska, A. Witkowska, S. Terlikowski, Kurkumina w chemoprewencji raka piersi, 

„PostepyHigMedDosw” 2014, nr 68, s. 576.
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ciśnienie tętnicze krwi, przeciwzakrzepowe czy też przeciwnowotworowe dzia-
łanie. Uważa się, że za jego protekcyjne działanie w odniesieniu do chorób 
nowotworowych odpowiadają wchodzące w skład czosnku rożne aktywne 
biologicznie składniki pokarmowe, między innymi organiczne związki siarki, 
ale także flawonoidy, selen, oligosacharydy (np. sinistryna – prebiotyk) oraz 
aminokwasy, w tym arginina, hamująca toczące się w organizmie procesy za-
palne, które z kolei związane są ze wzrostem ryzyka występowania schorzeń 
nowotworowych31.

Soja również może odgrywać ważną rolę w prewencji nowotworów piersi. 
Soja jest cennym źródłem izoflawonów, zaliczanych do fitoestrogenów, bioak-
tywnych składników roślinnych o właściwościach antyestrogenowych oraz 
przeciwnowotworowych. Ziarna soi zawierają składniki pokarmowe o wła-
ściwościach zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworu, między innymi 
inhibitory proteaz, saponiny, lignanty, błonnik pokarmowy, kwas foliowy czy 
też składniki mineralne, zwłaszcza wapń32. Tkanka gruczołowa kobiet, spoży-
wających znaczne ilości produktów sojowych ma mniejszą gęstość niż tkanka 
kobiet, których dieta jest w nie uboga. Duża gęstość tkanki gruczołowej ma 
związek z większym ryzykiem zachorowania na raka piersi33. Uzupełnienie 
diety w profilaktyce raka piersi może również stanowić sezamina, substancja 
zawarta w nasionach sezamu. Związek ten moduluje ścieżki apoptozy, blokuje 
wzrost komórek guza oraz hamuje proces angiogenezy34. 

Zakończenie

Żywienie człowieka odgrywa bardzo ważną rolę w zapobieganiu  
i rozwoju chorób nowotworowych czy chorób układu krążenia. Rak gruczołu 
piersiowego jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Stanowi 
on duży problem medyczny oraz społeczno-ekonomiczny związany z niską 
wykrywalnością nowotworu we wczesnym stadium, w którym możliwości 
całkowitego wyleczenia są duże. Dieta mająca na celu profilaktykę chorób 
nowotworowych powinna być prawidłowo zbilansowana, pozbawiona tłuszczy 
pochodzenia zwierzęcego, soli czy cukru. U jej podłoża powinny znajdować 

31  B. Dębski, JA. Milner, Molekularne mechanizmy przeciwnowotworowego działania czosnku, 
rola reaktywnych form tlenu, „BromatChemToksykol” 2007, nr 3, s. 225.
32  J. Zalega, D. Szostak-Węgierek, Nutrition…, op. cit., s. 66.
33  M. Tseng, C Byrne, MS Kurzer, CY Fang. Equol-Producing Status, Isoflavone Intake, and 
Breast Density in a Sample of U.S. Chinese Women, “Cancer Epidemiol Biomarkers Prev” 2013, 
nr 22, s. 1979.
34  AC Siao, CW Hou, YH Kao, KC Jeng, Effect of sesamin on apoptosis and cell cycle arrest in 
human breast cancer mcf-7 cells, “Asian Pac J Cancer Prev” 2015, nr 9, s. 3781.
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się świeże warzywa, owoce, źródła pełnowartościowego białka, błonnika 
oraz związki o charakterze antyoksydantów i działaniu kancerogennym np. 
witamina C, A, E, selen, likopen czy polifenole.
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THE ROLE OF FOOD AND NUTRITION  
IN THE PREVENTION OF BREAST CANCER

Summary: The improvement in living conditions and quality of life 
observed over the past decades has led to increased public interest in 
maintaining the best possible state of health and delaying aging. The 
diet is important not only in ensuring health and well-being, but also 
in the development of a number of diseases, especially civilization-re-
lated ones. The aim of this study was to theoretically discuss selected 
nutritional factors affecting the risk of breast cancer, the most com-
mon cancer in women. The method of literature analysis was used in 
the work. The review of the collected scientific material also includes 
examples of health-promoting foods, highlighting the role of antioxi-
dant compounds.

Keywords: Nourishment, prevention, breast cancer.
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OBRÓT LEKAMI W EWIDENCJI  
DANYCH FINANSOWYCH  

APTEKI 

Streszczenie: Zdrowie jest najważniejsze, a leki pomagają w walce  
z chorobą. Ponadto wiele osób chcąc utrzymać swój organizm w dobrej 
kondycji dba o suplementację wybierając odpowiednie produkty, czę-
sto nabywając je w aptece. Niektóre produkty farmaceutyczne wyma-
gają recepty do ich nabycia, a część z nich jest refundowana przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. W związku z rozwojem medycyny, jesteśmy 
w stanie precyzyjniej niż w minionych wiekach diagnozować choroby. 
Wiele środków, zarówno państwowych jak i prywatnych, przeznacza-
nych jest na rozwój przemysłu farmaceutycznego oraz dokonywanie 
odkryć nowych leków, a rynek farmaceutyczny to współcześnie jeden  
z najbardziej dochodowych rynków na świecie. Celem opracowania 
było przedstawienie koncepcji traktowana leków jako towary, określe-
nie momentu powstania zobowiązania podatkowego VAT w przypadku 
refundacji leku przez NFZ, a także zaproponowanie przykładowego 
schematu ewidencji takiej transakcji sprzedaży w księgach rachunko-
wych. Analiza aktów prawnych i literatury z zakresu rachunkowości 
pozwoliła na jego osiągnięcie.

Słowa kluczowe: Ewidencja, księgowość, leki, apteka.
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Wstęp

Współcześnie podmioty gospodarcze, w tym podmioty lecznicze, pro-
wadzące rachunkowość określają w swoich systemach informacyjnych (infor-
matycznych) popyt na informacje dla celów zarządczych3. Jak w większości 
przedsiębiorstw, także zarządzanie podmiotem leczniczym stawia przed me-
nedżerami zadania m.in. stworzenia modelu pozyskania informacji niezbęd-
nej w procesie podejmowaniu decyzji. Działalność współczesnych placówek 
ochrony zdrowia uzależniona jest właśnie od ich skuteczności, zwłaszcza  
o charakterze finansowym4.

Ewidencja księgowa w podmiotach ochrony zdrowia i związana z nimi 
polityka rachunkowości zależy w znacznym stopniu od potrzeb informacyj-
nych danej jednostki5. Uważa się, że ambicją rachunkowości jest przekazanie 
obrazu sytuacji finansowej i wyników finansowych podmiotu gospodarczego 
w kilku dobrze opracowanych liczbach6. Dodając do tego opis rachunkowości, 
można odnaleźć istotę rachunkowości w placówce ochrony zdrowia: „identy-
fikacja i gromadzenie kosztów faktycznie poniesionych w jednostce ochrony 
zdrowia odbywa się w systemie finansowo-księgowym. Podstawą stwierdzenia 
wystąpienia danego kosztu (jego identyfikacji) są dokumenty księgowe (ze-
wnętrzne i wewnętrzne)”7.  W urządzeniach ewidencyjnych systemu finan-
sowo-księgowego na kontach syntetycznych  i kontach analitycznych ujmuje 
się zgromadzone (zarejestrowane) faktycznie poniesione koszty. Analogicznie 
wyglądałby proces księgowania przychodów ze sprzedaży leków, aczkolwiek 
część z nich może być refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z tym pojawia się wiele problematycznych kwestii z punktu 
widzenia prawa, rachunkowości i finansów publicznych. Do najważniejszych 
należą pytania: Dlaczego leki można traktować jako towary? Kiedy powstaje 
zobowiązanie podatkowe VAT w przypadku refundacji leku przez NFZ? Jak 
ująć w księgach refundację? Celem artykułu jest przedstawienie odpowiedzi 
na te pytania, których podstawę stanowią studia literatury i aktów prawnych.

3   J. Chluska, Nowe wyzwania rachunkowości zarządczej podmiotów leczniczych, „Studia Eko-
nomiczne” 2015, nr 225, s. 51-60.
4   W. Głód, Wsparcie informatyczne systemu rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia, 

„Studia Ekonomiczne” 2016, nr 278, s. 141-153.
5   Ibidem; K. Świderska (red.), Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej, Ministerstwo 
Zdrowia, SGH, Warszawa 2013, s. 10.
6   P. Mućko, Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej [w:] red. W. Gos, Spra-
wozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny  
w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2015, s. 9-34.
7   W. Głód, Wsparcie informatyczne …, op. cit., s. 141-153.
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Apteka jako podmiot gospodarczy

Apteka jest specyficznym podmiotem gospodarczym, który może być  
w uproszczeniu traktowany jako sklep z lekami. Jej działalność reguluje Ustawa 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne8, która została znowelizowana 
w 2019 roku9. Zgodnie z art. 86 pp. 1 tej ustawy „apteka jest placówką ochro-
ny zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności 
usługi farmaceutyczne”. Z perspektywy działalności gospodarczej, aby prowa-
dzić aptekę, przedsiębiorca oprócz wybrania formy prawnej, musi uzyskać po-
zwolenie. Szczegółowy opis procesu można odnaleźć w przytoczonej ustawie. 

Apteki, chociaż są w miarę jednorodną grupą placówek, to mogą być 
podzielone ze względu na kilka kryteriów. Pierwszy podział można odnaleźć  
w art. 87 Ustawy – Prawo farmaceutyczne10. Według niego apteki dzielą się na: 

− ogólnodostępne,
− szpitalne, 
− zakładowe.
Kolejny podział jest możliwy, gdy będzie analizowane miejsce obrotu 

lekami:
− stacjonarna,
− internetowa.
Następnie, jak w każdym przedsiębiorstwie, można jako kryterium przy-

jąć źródło pochodzenia kapitału:
− polski,
− zagraniczny,
− mieszany.
Rozważając podział wynikający ze struktury organizacyjnej aptek, należy 

wyróżnić apteki:
− pojedyncze,
− sieciowe.
Jak podaje Naczelna Izba Aptekarska: „dziennie upadają 2 małe apte-

ki, w ich miejsce powstają 3 apteki sieciowe”11. Analizując strukturę aptek 

8   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126, poz. 1381 z 
późn. zm.).
9  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne).
10   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126, poz. 1381 
z późn. zm.).
11   Nowelizacja ustawy – prawo farmaceutyczne (tzw. „apteka dla aptekarza”) https://www.
nia.org.pl/2017/06/26/ nowelizacja-ustawy-prawo-farmaceutyczne-tzw-apteka-dla-aptekarza/ 
(20.03.2020).
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wchodzących w sieć, można zauważyć, że większość z nich posiada kapitał 
zagraniczny w przeciwieństwie do małych, lokalnych aptek.

Apteki świadczą usługi farmaceutyczne, wśród których należy wskazać12:
1)  wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
2)  sporządzanie leków recepturowych w terminie nie dłuższym niż 48 

godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek re-
cepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” 

– w ciągu 4 godzin;
3)  sporządzenie leków aptecznych; 
4)  udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach 

medycznych. 
Należy podkreślić, że w aptekach ogólnodostępnych mogą być wyda-

wane, na podstawie recepty lekarza weterynarii, produkty lecznicze lub leki 
recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Warto 
jednocześnie zauważyć, że zgodnie z art. 71. Ustawy – Prawo farmaceutyczne, 
poza aptekami i punktami aptecznymi obrót detaliczny produktami leczni-
czymi wydawanymi bez przepisu lekarza, z wyłączeniem produktów leczni-
czych weterynaryjnych, mogą prowadzić:

1)  sklepy zielarsko-medyczne,
2)  sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego,
3)  sklepy ogólnodostępne – zwane dalej „placówkami obrotu poza- 

aptecznego”13.

Sprzedaż leków jako operacja gospodarcza

Przedsiębiorstwo prowadząc swoją działalność, aby uzyskać dodatnie wy-
niki finansowe i tym samym zrealizować istotę funkcjonowania, dokonuje wie-
lu transakcji. W rachunkowości są one nazywane operacjami gospodarczymi. 

Operacja gospodarcza jest „udokumentowanym (poprzez dowody księgo-
we) zdarzeniem gospodarczym, wyrażonym w mierniku pieniężnym, powodu-
jącym zmiany w stanie majątku jednostki gospodarczej i źródłach jego pocho-
dzenia, a także elementach kształtujących wynik finansowy”14. Na podstawie 

12   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126, poz. 1381 
z późn. zm.)
13   Ibidem.
14   J. Sawicka, A. Stronczek (red.), Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, 
CeDeWu, Warszawa 2011, s. 49.
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tego można określić cechy, które posiada każda operacja gospodarcza15: 
− wyrażana jest wartościowo, a ewentualny pomiar w jednostkach natural-

nych ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy,
− wchodzi w zakres działalności konkretnego podmiotu i z punktu jego 

widzenia powinna być rozpatrywana,
− powoduje dwie, równoczesne, równe co do wartości zmiany w stanie 

składników majątkowych bądź/i źródłach jego pochodzenia, co powoduje, że 
musi być rozpatrywana z dwóch różnych punktów widzenia.

Podmioty gospodarcze, zwłaszcza przedsiębiorstwa, w trakcie codziennej 
działalności realizują wiele różnorodnych operacji gospodarczych. Ustalenia 
ich rezultatu w pewnym okresie należy odpowiednio uporządkować, pogrupo-
wać i zestawić w określonej formie16. Takim urządzeniem księgowym służącym 
do bieżącej, ciągłej i systematycznej ewidencji operacji gospodarczych jest kon-
to17. W efekcie tego następuje powstanie zapisu księgowego, które również jest 
uwidocznione w sprawozdaniu finansowym.

Dokumentacja operacji gospodarczych

Na skutek prowadzonej działalności przedsiębiorstwa występują różne-
go rodzaju zdarzenia gospodarcze. Mogą one mieć dwojaki charakter: zdarzeń 
wewnętrznych, kiedy dotyczą tylko danego podmiotu, bądź zdarzeń zewnętrz-
nych, kiedy są następstwem jego kontaktów z otoczeniem18.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są źródła potwierdzające 
wystąpienie zdarzeń gospodarczych. W rachunkowości mają one nazwę dowo-
dów księgowych i na ich podstawie stwierdza się dokonanie operacji gospodar-
czych. W Ustawie o Rachunkowości występuje również alternatywna nazwa 
dowodów księgowych – dowody źródłowe, ponadto ten dokument zawiera 
ich podział na:

1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów; 
2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom; 
3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki19.

15   J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawoz-
dawczość, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 55.
16   W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 9.
17   J. Sawicka, A. Stronczek (red.), Rachunkowość finansowa …, op. cit., s. 53.
18   J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, Rachunkowość finansowa …, op. cit., s. 55.
19   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591 z późn. 
zm.).
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Inny podział na podstawie Ustawy o Rachunkowości przedstawia Muć-
ko20, został on zaprezentowany na rys. 1.

Rysunek 1. Podział dowodów według Ustawy o Rachunkowości

Źródło: A. Tokarski, M. Tokarski, G. Voss, Księgowość w małej i średniej firmie 
uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 66.

Jak zauważają Sawicka, Stronczek i Marcinkowska w kręgu zaintereso-
wań rachunkowości pozostają te zdarzenia, które można ująć w mierniku pie-
niężnym21. Co więcej, powodują bezpośrednio bądź pośrednio równoczesne 
zmiany w dwóch (bądź więcej) składnikach bilansu. Tego typu zdarzenia go-
spodarcze potwierdzone dowodem księgowym są operacjami gospodarczymi. 
Należy podkreślić, że wszystkie operacje gospodarcze muszą zostać zaewiden-
cjonowane w księgach.

Ewidencja umowy sprzedaży

Szczególnym przypadkiem operacji gospodarczej jest sprzedaż. W pol-
skim prawie umowa sprzedaży jest uregulowana w art. 535-581 Kodeksu 
Cywilnego. Gnela, Loranc-Borkowska, Michałowska i Szaraniec zwracają  
 

20   P. Mućko, Ogólna charakterystyka …, op. cit., s. 9-34.
21   J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, Rachunkowość finansowa …, op. cit., s. 55.
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uwagę, że umowa sprzedaży posiada rozliczenie formy szczególne i jest określo-
na odrębnymi przepisami22.

Sprzedaż jest umową zawsze odpłatną, dwustronnie zobowiązującą, kon-
sensualną, wzajemną, przenoszącą własność rzeczy lub innych praw majątko-
wych. Ponadto jest to umowa powszechna, a w przypadku sprzedaży na raty 
wymagane jest, aby sprzedający był przedsiębiorcą.

Stronami umowy sprzedaży są sprzedający i kupujący. Z kolei podstawo-
wymi obowiązkami kupującego jest odebranie rzeczy i zapłata za nią ustalonej 
przez strony ceny. Natomiast sprzedający zobowiązuje się wydać rzecz i prze-
nieść na kupującego własność przedmiotu umowy.

Ze względu na przedmiot umowy sprzedaży można wyodrębnić przed-
siębiorstwa produkcyjne (wytworzone produkty), usługowe (usługi) oraz 
handlowe (towary). W odniesieniu do rynku medycznego przykładem przed-
siębiorstwa produkcyjnego jest koncern farmaceutyczny, przedsiębiorstwa 
usługowego – szpital lub przychodnia, natomiast przedsiębiorstwem handlo-
wym jest apteka.

Leki jako przedmiot umowy sprzedaży

Podmioty gospodarcze, zwłaszcza przedsiębiorstwa handlowe, posiadają 
w zapasach grupę rzeczowych składników obrotowych, które ujmują jako to-
wary23. Towary w ujęciu księgowym należą do zapasów, stanowiąc podkatego-
rię aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Definicję towarów można znaleźć 
w dwóch aktach prawnych: w Ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodo-
wym Standardzie Rachunkowości nr 224. Przytoczmy art. 3 ust. 1 pkt 18 i 19 
Ustawy o rachunkowości:

„Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, któ-
re w przypadku aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są prze-
znaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub  
w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, je-
żeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Rzeczowe aktywa obrotowe – rozumie 
się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone 
lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne  
 

22   M. Gnela, J. Loranc-Borkowska, K. Michałowska, M. Szaraniec, Wybrane zagadnienia  
z prawa dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015, s. 23.
23   J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, Rachunkowość finansowa …, op. cit., s. 185.
24   Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR 2 Zapasy.
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do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu 
odprzedaży w stanie nieprzetworzonym”.

Zgodnie z ustawą, towary można uznać za rzeczowe aktywa obrotowe 
nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, w ciągu 12. miesięcy 
od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego 
dla danej działalności, o ile trwa on dłużej niż 12. miesięcy. Nieco inna de-
finicja znajduje się w MSR nr 2. W § 2 towary zdefiniowane są jako aktywa, 
przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej.

Towary można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 
− towary trwałe,
− artykuły spożywcze,
− inwentarz żywy.
Do grupy towarów zalicza się również nieruchomości nabyte w celu dal-

szej odsprzedaży oraz prawa majątkowe nie stanowiące aktywów trwałych25.
Jak już zaznaczono, towary są nabywane w celu dalszej ich odsprze-

daży w stanie nieprzetworzonym. Apteki nabywają leki i suplementy diety  
z hurtowni, w celu sprzedaży ich indywidualnym klientom. W związku z tym 
leki są dla apteki towarami. Należy równocześnie zauważyć, że apteki mogą 
wytwarzać produkty – na podstawie zalecenia lekarza są przygotowywane leki 
recepturowe. 

Omówienie ewidencji sprzedaży leków zostanie przeprowadzone w od-
niesieniu do leków jako towarów, a nie produktów wytwarzanych przez apteki. 
Przede wszystkim podstawą działalności jest sprzedaż produktów leczniczych. 
W związku z tym apteka jest pośrednikiem handlowym, co stwarza możliwość 
rozważania jej jako kupującego (od hurtowni) i sprzedającego (dla klientów). 

Apteka jako podmiot umowy sprzedaży

Pierwszym z rozważanych przypadków jest wystąpienie apteki jako ku-
pującego. W praktyce gospodarczej transakcja wygląda w sposób następujący: 
pracownik apteki zamawia leki z hurtowni, następnie dostawca przywozi leki 
wraz z wystawioną fakturą sprzedaży i zostają one równocześnie przyjęte na 
stan apteki. Powstałe zobowiązanie z tytułu dostawy jest regulowane za po-
mocą przelewu bankowego w terminie płatności. Schemat księgowania tych 
operacji gospodarczych został przedstawiony na rys. 2. 

25   J. Sawicka, A. Stronczek (red.), Rachunkowość finansowa …, op. cit., s. 31.
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Rysunek 2. Ewidencja zakupu leków – apteka jako kupujący

Źródło: Opracowanie własne.

Operacje gospodarcze, których księgowanie zostało przedstawione na rys. 
3, mogą mieć następującą treść:

1. Złożenie zamówienia na leki przez pracownika apteki;
2. Zapłacenie przelewem bankowym za zamówione leki.
Należy podkreślić, że księgowanie operacji gospodarczej (1) odbywa się 

z datą złożenia przez pracownika apteki zamówienia, a nie w dniu otrzymania 
faktury. W praktyce gospodarczej pracownik apteki składa zamówienia rów-
nież wieczorem, zaś dostawa z hurtowni jest realizowana następnego dnia.

Drugim rodzajem transakcji sprzedaży jest wystąpienie apteki jako sprze-
dającego. Tutaj zostaną rozważone dwa podprzypadki sprzedaży leków, które 
są:

1. nierefundowane (100% ceny płaci nabywca),
2. w części bądź całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

(NFZ). 
W pierwszym z wymienionych podprzypadków transakcja sprzedaży 

leków z punktu widzenia rachunkowości niczym nie różni się od sprzedaży 
innych towarów przez przedsiębiorstwa handlowe. Transakcja wygląda nastę-
pująco: pacjent składa zamówienie i płaci za leki, a następnie pracownik apteki 
je wydaje. Schemat księgowania został przedstawiony na rys. 3.

Operacje gospodarcze, których księgowanie zostało przedstawione na rys. 
3, mogą mieć następującą treść:

1. Zakup leków przez pacjenta;
2. Zapłata za leki przez pacjenta;
3. Wydanie leków pacjentowi przez pracownika apteki.
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Rysunek 3. Ewidencja zakupu leków – apteka jako sprzedający

Źródło: Opracowanie własne.

Ewidencja drugiego z rozważanych podprzypadków sprzedaży przez 
aptekę jest znacznie bardziej złożona. Oprócz większej liczby transakcji do 
zaksięgowania pojawia się problem z momentem naliczenia należnego po-
datku VAT od części kwoty dopłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Aspekt ten należy analizować z punktu widzenia prawnego: czy zobowiązanie 
podatkowe powstaje w chwili zakupu leku przez pacjenta, czy w momencie 
faktycznego otrzymania pieniędzy od NFZ. 

Ten aspekt został poruszony w interpretacjach indywidualnych wyda-
nych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach26 oraz Dyrektora Krajo-
wej Informacji Skarbowej27. Na ich podstawie należy stwierdzić, że zobowią-
zanie z tytułu VAT powstaje w momencie dopłaty NFZ za leki28.

Narodowy Fundusz Zdrowia ma 14 dni na dopłatę do leków, licząc 
od momentu złożenia wniosku przez aptekę29. Szwech proponuje, aby ująć 
tę transakcję na koncie Inne rozliczenia oraz Przychody ze sprzedaży (przy-
szłe), które jest szczególnym przypadkiem konta Rozliczenie międzyokresowe 

26   Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22.10.2010 
r., IBPP1/443-693/10/ES.
27   Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.12.2018 
r., 0115-KDIT1-2.4012.785.2018.2.RS.
28   W. Chaczykowska, Księgi rachunkowe. Refundacja z NFZ. https://rachunkowosc.com.pl/
refundacja_z_nfz (20.03.2020).
29   Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122, poz. 696 z późn. 
zm.).
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przychodów30. Transakcja w rozważanym podprzypadku jest rozszerzeniem 
poprzedniego i wygląda następująco: nabywca składa zamówienie (powstaje 
zobowiązaniem w częściach proporcjonalnych do refundacji), płaci swoją część 
za leki, pracownik apteki je wydaje, NFZ przelewa na wniosek apteki dopłatę 
na jej rachunek bieżący. Schemat księgowania został przedstawiony na rys. 4.

Rysunek 4. Ewidencja zakupu leków refundowanych przez NFZ  
– apteka jako sprzedający

Źródło: Opracowanie własne.

Operacje gospodarcze, których księgowanie zostało przedstawione na rys. 
4, mogą mieć następującą treść:

1. Pacjent złożył zamówienie na lek refundowany;
a. Powstanie zobowiązania pacjenta wobec apteki;
b. Powstanie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec 

apteki;
2. Zapłata za leki przez pacjenta;
3. Wydanie leków pacjentowi przez pracownika apteki;
4. Dopłata Narodowego Funduszu Zdrowia za leki;
a. Zaksięgowanie pieniędzy na rachunku bankowym apteki;

30   A. Szwech, Dopłata do cen sprzedawanych towarów lub usług w ewidencji księgowej, https://
www.rp.pl/VAT/308289992-Doplata-do-cen-sprzedawanych-towarow-lub-uslug-w-ewiden-
cji-ksiegowej.html (20.03.2020).
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b. Powstanie zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz zrealizowane 
przychody ze sprzedaży (wartość netto).

Zakończenie

Apteki prowadząc swoją działalność nabywają produkty lecznicze od 
hurtowników w celu dalszej ich sprzedaży indywidualnym klientom w sta-
nie nieprzetworzonym. Dlatego leki można zaliczyć do grupy towarów. Ich 
obrót i dopuszczenie do sprzedaży jest regulowane przepisami szczegółowymi,  
a pozwolenia do obrotu nimi wydaje Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Charakterystyką sprzedaży leków jest możliwość ich refundacji (częścio-
wa, bądź całkowita) przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stwarza to sytuację, 
kiedy wydany jest lek pacjentowi przed otrzymaniem dopłaty z NFZ. Ewi-
dencja takiej sprzedaży powinna być powiązana z prawidłowym zapisem księ-
gowym, którego przykładowy schemat został przedstawiony na rys. 4. 

Z punktu widzenia rachunkowości i finansów publicznych istotnym jest 
czas powstania zobowiązania podatkowego z tytułu VAT. Na podstawie in-
dywidualnych interpretacji wydanych przez organy do tego uprawnione31,32 
należy stwierdzić, że powstaje on w momencie otrzymania zaksięgowanej re-
fundacji na koncie bankowym apteki. Ponadto jest ono dynamicznym ra-
chunkiem majątku osoby oraz źródeł pochodzenia ów konta, a także ewiden-
cjonuje ono stany i ich zmiany dla wyodrębnionych kategorii majątkowych. 
W bilansie, który jest sporządzany na dzień, należy leki ująć analogicznie jak 
towary, jako podkategorię aktywów obrotowych (B.I.4 Towary). W przypad-
ku wystąpienia salda Wn konta Rozliczenia z dostawcami (zakup towarów), 
które przedstawia stan dostaw w drodze, ujmuje się w bilansie w pozycji B.I.4 
Towary. Natomiast gdy to konto wykazuje saldo Ma, czyli przedstawia stan 
dostaw niefakturowanych, ujmuje się w pasywach w pozycji B.III. Zobowią-
zania (odpowiednio do jednostki).

Drugim elementem sprawozdania finansowego, które dotyczy podstawy 
działalności podmiotu gospodarczego jest rachunek zysków i strat. W warian-
cie kalkulacyjnym przychód ze sprzedaży towarów ujmuje się w pozycji A.II. 
(przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów), natomiast ich wartość 

31   Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13.12.2018 
r., 0115-KDIT1-2.4012.785.2018.2.RS.
32   Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22.10.2010 
r., IBPP1/443-693/10/ES.
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w pozycji B.II. (wartość sprzedanych towarów i materiałów). W wariancie 
porównawczym przychód ze sprzedaży towarów ujmuje się w pozycji A.IV. 
(przychód netto ze sprzedaży, towarów i materiałów), natomiast ich wartość  
w pozycji B.VIII. (wartość sprzedanych towarów i materiałów).

Bibliografia

1. Chluska J., Nowe wyzwania rachunkowości zarządczej podmiotów leczni-
czych, „Studia Ekonomiczne” 2015, nr 225, s. 51-60.

2. Gabrusewicz W., Gabrusewicz P., Roczne sprawozdanie finansowe przed-
siębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

3. Głód W., Wsparcie informatyczne systemu rachunku kosztów w jednost-
kach ochrony zdrowia, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 278, s. 141-153.

4. Gnela M., Loranc-Borkowska J., Michałowska K., Szaraniec M., Wy-
brane zagadnienia z prawa dla księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w 
Polsce, Warszawa 2015.

5. Mućko P., Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej [w:] red. 
W. Gos, Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgo-
wych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji 
Zawodowej Księgowych, Warszawa 2015, s. 9-34.

6. Sawicka J., Stronczek A. (red.), Rachunkowość finansowa. Podstawy  
i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2011.

7. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Rachunkowość finansowa. 
Ewidencje i sprawozdawczość, CeDeWu, Warszawa 2018.

8. Świderska K. (red.), Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej, 
Ministerstwo Zdrowia, SGH, Warszawa 2013.

9. Tokarski A., Tokarski M., Voss G., Księgowość w małej i średniej firmie 
uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2011.

Akty Prawne

1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  
z dnia 22.10.2010 r., IBPP1/443-693/10/ES.

 



144

JAKUB KUBICZEK, MAŁGORZATA GÓROWSKA

2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  
z dnia 22.10.2010 r., IBPP1/443-693/10/ES.

3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
z dnia 13.12.2018 r., 0115-KDIT1-2.4012.785.2018.2.RS.

4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR 2 Zapasy.

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 
lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
farmaceutyczne.

6. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych (Dz.U. 2011 nr 122, poz. 696 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 
nr 126, poz. 1381 z późn. zm.).

Witryny internetowe

1. Chaczykowska W., Księgi rachunkowe. Refundacja z NFZ. https://ra-
chunkowosc.com.pl/ refundacja_z_nfz (20.03.2020).

2. Nowelizacja ustawy – prawo farmaceutyczne (tzw. „apteka dla apteka-
rza”) https://www.nia.org.pl/2017/06/26/nowelizacja-ustawy-prawo-

-farmaceutyczne-tzw-apteka-dla-aptekarza/ (20.03.2020).

3. Szwech A., Dopłata do cen sprzedawanych towarów lub usług w ewi-
dencji księgowej, https://www.rp.pl/VAT/308289992-Doplata-do-

-cen-sprzedawanych-towarow-lub-uslug-w-ewidencji-ksiegowej.html 
(20.03.2020).

TRADING OF MEDICINES 
IN THE PHARMACY FINANCIAL DATA RECORD

Summary: Health is the most important thing and medicines help 
fight the disease. In addition, many people wanting to maintain their 
body in good condition take care of supplementation, choose the right 
products, often buying them at the pharmacy. Some pharmaceutical 
products require a prescription to purchase, and some of them are 



145

OBRÓT LEKAMI W EWIDENCJI DANYCH FINANSOWYCH APTEKI

reimbursed by the National Health Fund. Due to the development 
of medicine, we are able to diagnose diseases more accurately than in 
previous centuries. Many funds, both public and private, are allocated 
to the development of the pharmaceutical industry and to discovering 
new drugs, and the pharmaceutical market is currently one of the most 
profitable markets in the world. The aim of the study was to present the 
concept of medicines treated as goods, to determine the moment when 
VAT obligations arose in the event of reimbursement of a drug by the 
National Health Fund, and to propose an example scheme of recording 
such a sale transaction in the books of account. The analysis of legal acts 
and literature in the field of accounting has enabled it to be achieved.

Keywords: Records, accounting, medicines, pharmacy.
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EPIDEMIOLOGIA NABYTYCH 
ZASTAWKOWYCH WAD SERCA 

(BIA – WAD REGISTRY)

Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich lat wraz z rozwojem nauk me-
dycznych zmienia się ̨ epidemiologia nabytych wad serca. Z powodu 
braku aktualnych danych odnośnie epidemiologii wad serca w grupie 
mieszkańców miasta Białystok oceniono częstotliwości występowania 
zastawkowych wad serca w tej grupie. Retrospektywnej analizie pod-
dano dokumentację lekarską chorych hospitalizowanych w Uniwer-
syteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Kryteria włączenia do 
badania spełniło 1213 pacjentów, w większości płci męskiej (58,03%). 
Niedomykalność́ zastawki mitralnej we wszystkich stopniach zaawanso-
wania wystąpiła u 50% badanej populacji (N=607). Najczęstszą ciężką 
wadą serca było zwężenie zastawki aortalnej, które dotyczyło 23% ba-
danych (N=279). Wady złożone i wielozastawkowe dotyczyły 44,7% 
pacjentów (N=543), z tego wady więcej niż̇ jednej zastawki odnotowa-
no u 29,5% pacjentów (N=358). W trakcie 8 letniej obserwacji zmarło 
19.7% pacjentów. 

Słowa kluczowe: Wady zastawkowe, stenoza aortalna, niedomykalność 
mitralna, niewydolność serca.
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2  Prof. dr hab. n. med., Klinika Kardiologii Inwazyjnej – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
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Wstęp

Celem opracowania była ocena częstości występowania nabytych zastaw-
kowych wad serca w populacji pacjentów hospitalizowanych w Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Choroby układu sercowo-naczyniowego są głównym zagrożeniem dla 
życia oraz zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Pomimo postępu 
medycyny schorzenia te pozostają przyczyną prawie 50% zgonów białosto-
czan. Głównymi przyczynami zgonów najczęściej są ostre zespoły wieńcowe 
jednak odsetek zgonów z powodu zastawkowych wad serca (VHD) stale ro-
śnie. Przewiduje się, że śmiertelność z powodu VHD zwiększy się dwukrotnie 
do końca kolejnej dekady3,4.

Wady zastawkowe są ̨ to wrodzone lub nabyte anomalie anatomicznej 
budowy oraz funkcji zastawek serca i aparatu zastawkowego. Najczęściej spo-
tykane są to wady izolowane dotyczące pojedynczej zastawki, w jednym na 
dziesięć przypadków w codziennej praktyce klinicznej spotykamy się z istot-
nymi wadami wielozastawkowymi dotyczącymi więcej niż jednego aparatu 
zastawkowego. Wady te mogą występować pod postacią niedomykalności lub 
zwężenia, lub obu tych patologii współistniejących w obrębie jednego aparatu 
zastawkowego.

Schorzenia wad zastawkowych znane są od stuleci, ale dopiero na począt-
ku XX wieku pojawiły się pierwsze metody diagnostyczne oraz terapeutyczne 
związane z tymi chorobami. Po przeprowadzonych w latach 50-tych pierw-
szych kardiochirurgicznych zabiegach komisurotomii mitralnej nastąpił szyb-
ki rozwój metod leczenia. W drugiej połowie XX wieku wykonano pierwsze 
operacje naprawcze zastawki aortalnej, następnie mitralnej oraz operacje wie-
lozastawkowe. Obecnie procedury kardiochirurgiczne są bardzo rozpowszech-
nione jednak z powodu wzrastającego odsetka wad, zmiany ich epidemiologii 
oraz nowych metod leczniczych badania w tym zakresie powinny być stale 
uaktualniane5,6. 

W patogenezie powstawiania wad zastawkowych uczestniczy kil-
ka głównych mechanizmów. Głównym jest zjawisko degeneracji aparatu 

3   Z. Strzelecki i wsp., Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja 
demograficzna Polski, 2015.
4   M. Mack i wsp., Is it time for national systems of care for valvular heart disease?, ”EuroInter-
vention” 2018.
5   B. Prendergast i wsp., Valvular heart disease: the unanswered questions, ”Euro Intervention” 
2015.
6   H. Baumhartner i wsp., ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease, 

“Kardiologia Polska” 2018.
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zastawkowego, u którego podstaw leży przewlekły proces zapalny, powodują-
cy odkładnie się lipidów i zwapnienie. W mechanizmie uczestniczą limfocyty 
oraz makrofagi, które powodują narastanie zmian w czasie7. Obecnie, wobec 
starzenia się społeczeństwa, jest to dominujący mechanizm najczęściej prowa-
dzący do zwężenia zastawki aortalnej8,9.

W przypadku poreumatycznych zmian aparatu zastawkowego najczęst-
szym schorzeniem powstającym w tym procesie jest zwężenie aparatu mitralne-
go. Do powstania niedomykalności aortalnej może dochodzić wskutek wyżej 
wymienionych mechanizmów lub może być ona wtórna związana z poszerze-
niem pierścienia aortalnego. Do wad zastawkowych może również dochodzić 
w wyniku infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz chorób tkanki łącznej, które 
powodują śluzowate zwyrodnienie aparatu zastawkowego. Niezwykle rzadko 
przyczyną wad zastawkowych są choroby układowe jak toczeń́, reumatoidal-
ne zapalenie stawów, mukopolisacharydoza, choroba Whipple’a. Do zwęże-
nia zastawki mitralnej mogą prowadzić także niektóre procesy nowotworowe, 
na przykład rakowiak lub śluzak10,11.

Na przestrzeni XX i XXI wieku zmienia się epidemiologia zastawkowych 
wad serca. Z powodu szerokiego stosowania antybiotyków zmniejsza się odse-
tek wad na podłożu reumatycznym, wzrasta ilość wad degeneracyjnych12,13,14. 
Sprzyjają temu szczególnie nasilone w krajach rozwijających się procesy starze-
nia się społeczeństwa. Zwężenie lewego ujścia tętniczego w chwili obecnej jest 
trzecią co do częstości choroba ̨ serca. W populacji osób w wieku starczym 13% 
osób dotkniętych jest tym schorzeniem. W badaniu The Euro Heart Survey 
zwężenie zastawki aortalnej dotyczyło 34%, wady mitralne dotyczyły co 3 pa-
cjenta, z tego 25% pacjentów dotkniętych było niedomykalnością mitralną15. 

7   S. LaHaye i wsp., Genetics of valvular heart disease, “Current cardiology reports” 2014.
8   Osnabrugge i wsp., Aortic stenosis in the elderly: disease prevalence and number of candidates 
for transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis and modeling study, “Journal of the 
American College of Cardiology” 2013.
9   S. Kodali i wsp., Valvular Heart Disease in Patients ≥80 Years of Age, “Journal of the Amer-
ican College of Cardiology” 2018.
10   J. Lincoln i wsp., Etiology of valvular heart disease-genetic and developmental origins, ” Cir-
culation journal” 2014.
11  G. Habib i wsp., Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endo-
carditis, “European Heart Journal” 2009.
12   J. Hjortnaes i wsp., Valvular interstitial cells suppress calcification of valvular endothelial cells, 

“Atherosclerosis” 2015.
13   A. Vahanian i wsp., Changing demographics of valvular heart disease and impact on surgical 
and transcatheter valve therapies, “International Journal of Cardiovasc Imaging” 2011.
14   S. Ray i wsp., Zmiany w epidemiologii i historia naturalna wad zastawkowych serca, „Clinical 
Medicine” 2010.
15   B. Iung i wsp., A prospective survey of patients with valvular heart disease in Europe: The 
Heart Survey on Valvular Heart Disease, “European Heart Journal” 2003.
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W przeprowadzonej w Portugalii analizie stwierdzono, że reumatyczne tło 
dotyczyło tylko 8% przypadków pacjentów z zastawkowymi wadami serca 
(średni wiek tych pacjentów wynosił około 75 lat) choroba niedokrwienna 
serca (28,2%), przewlekła choroba nerek (20,9%) i przewlekła niedokrwi-
stość (26,5%) dotyczyły co 4 pacjenta16. W Polskim rejestrze zastawkowych 
wad serca WadPol najczęstszą występującą wadą była niedomykalność́ mi-
tralna, która dotyczyła blisko 40% pacjentów objętych rejestrem. U 27,5% 
pacjentów odnotowano stenozę aortalną, natomiast u co piątego chorego nie-
domykalność zastawki aortalnej. Najrzadziej występującą wadą była stenoza 
mitralna, która wystąpiła u co 10 chorego17. 

W przeprowadzonym w Szwecji dużym populacyjnym badaniu częstość 
występowania zastawkowych wad serca wynosiła 63,9 na 100 000. Zwęże-
nie aorty dotyczyło 47,2% analizowanych chorych, niedomykalność mitralną 
stwierdzono u 24,2% pacjentów. Co piąty chory dotknięty był niedomykal-
nością aortalną. Większość zdiagnozowanych zastawkowych wad serca doty-
czyło osób starszych, tj. 68,9% osób było w wieku ≥65 lat. Wady, oprócz 
zwężenia zastawki mitralnej, częściej występowały u mężczyzn, którzy również 
byli częściej diagnozowani w młodszym wieku18. 

Epidemiologię wady zastawkowych możemy również ocenić pośrednio 
analizując rejestry operacji kardiochirurgicznych. W badaniu Ghosh stwier-
dzono, że operacje dwuzastawkowe stanowią około 10% wszystkich operacji, 
a u 32% pacjentów były to zabiegi skojarzone z pomostowaniem aortalno–
wieńcowym. W analizie Roquesa stwierdzono, że 67,3% operacji stanowią 
zabiegi na zastawce aortalnej. Operacje, którym towarzyszyło pomostowanie 
aortalno-wieńcowe wykonano u 20% chorych. W badaniu AVERT, zastawka 
aortalna była celem operacji u 64,5% pacjentów, mitralna w 27,5%.

Z powodu braku danych dotyczących epidemiologii wad zastawkowych 
w mieście Białystok podjęto próbę stworzenia rejestru nabytych zastawko-
wych wad serca.

16  C. Gavina, Epidemiology of valvular heart disease in Portugal, “Reviews of Portugese Car-
diology” 2018.
17   T. Hryniewiecki i wsp., WadPol - POLKARD. Ogólnopolski Rejestr Nabytych Wad Zastaw-
kowych, „Kardiologia Polska” 2009.
18   P. Andell i wsp., Epidemiology of valvular heart disease in a Swedish nationwide hospi-
tal-based register study, “Heart” 2017.
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Materiał i metody 

Analizie poddano dokumentację lekarską 13000 pacjentów hospitalizo-
wanych w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia-
łymstoku. Do dalszej analizy włączono chorych z nabytymi zastawkowymi wa-
dami serca w stadium łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim. Łącznie dalszą 
obserwacją objęto 1213 kobiet i mężczyzn. 

W zbiorze zmiennych poddanych analizie znalazły się wywiad medycz-
ny, choroby współistniejące, elementy charakterystyki echokardiograficznej. 
Wszystkie badania wykonano w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na aparacie Acuson X300. W analizie 
uwzględniono stopień zaawansowania wady oraz wielkość jam i grubość ścian 
serca. Dodatkowym ocenianym parametrem była również frakcja wyrzutowa, 
którą wyznaczano metoda ̨ Simpsona. Kwalifikację do poszczególnych grup 
przeprowadzono na podstawie aktualnych wytycznych echokardiograficznych. 

U wszystkich chorych przeprowadzono dwustopniowe badanie kontrol-
ne, oceniono rodzaj leczenia zabiegowego oraz śmiertelność całkowitą. Śred-
ni czas obserwacji wyniósł 1511,42 dni (SD=722), a mediana 1510 dni. Na 
przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku (R-1-002/18/2019).

Analiza danych i wyniki

W województwie podlaskim zlokalizowanych jest ponad 40 miast, a lud-
ność je zamieszkująca stanowi 60,4% ogółu mieszkańców. W prezentowanej 
pracy odsetek ludności miejskiej wyniósł 67,02%. Zwiększony odsetek miesz-
kańców miast może wynikać z dostępności do badań diagnostycznych, która 
jest większa w skupiskach miejskich niż wiejskich oraz wyższego statusu spo-
łecznego tej grupy chorych. Nie bez znaczenia jest też fakt mniejszego roz-
powszechnienia czynników ryzyka choroby wieńcowej w populacji wiejskiej  
w stosunku do miejskiej, co w związku ze wspólną etiologią tych chorób może 
wpływać na częstość ich występowania (Tabela 1).
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Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji

Parametr
Płeć męska 58,03% (n=704)
Wiek (lata) 67,14 (SD=10,19)
Częstość rytmu serca przy przyjęciu (uderzeń/minutę) 77,2 (SD=31,2)
Ludność miejska 67,02% (n=813)
Ludność wiejska 32,97% (n=400)
Ciśnienie tętnicze skurczowe przy przyjęciu (mmHg) 128,47 (SD=22,14)
Ciśnienie tętnicze rozkurczowe przy przyjęciu (mmHg) 77,09 (SD=13,6)
Body Mass Index (BMI) 27,7 (SD=4,6)
Klasa NYHA 2,28 (SD=0,6)
Klasa CCS 1,09 (SD=1,1)
Choroba wieńcowa 50,04% (n=607)
Przebyty zawał mięśnia sercowego 6,02% (n=73)
Objawowa niewydolność serca 53,42% (n=648)
Nadwaga i otyłość 74,61% (n=905)
Hiperlipidemia 36,02% (n=437)
Cukrzyca 23,01% (n=279)
Dna moczanowa 2,96% (n=36)
Nadciśnienie tętnicze 62,98% (n=764)
Przewlekła obturacyjna choroba płuc 7,01% (n=85)
Migotanie przedsionków 27,04% (n=328)
Przewlekła choroba nerek 35,03% (n=425)
Zgon 19,70% (n=239)

Źródło: Opracowanie własne.

Średni wiek badanych wyniósł 67,14 lat (SD=10,19), w większości byli 
to mężczyźni -58,03%. Większość chorych prezentowało objawy choroby 
podstawowej, średnia NYHA wyniosła 2,28 (SD=0,6), a klasa CCS 1,09 
(SD=1,1). Częstość rytmu serca (uderzeń/minutę) przy przyjęciu wyniosła 
77,2 (SD=31,2). Średnie wartości ciśnienia tętniczego w całej badanej 
populacji zawierały się w granicach normy i wynosiły dla ciśnienia skurczowego 
przy przyjęciu (mmHg) 128,47 (SD=22,14) oraz 77,09 (SD=13,6) dla 
rozkurczowego. Mimo to najczęściej współistniejącymi chorobami były 
nadciśnienie tętnicze (62,98%) oraz choroba wieńcowa (50,04%), oraz 
nadwaga i otyłość (łącznie 74,6%). W opracowaniu przeanalizowano także 
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rozpowszechnienia innych chorób ryzyka sercowo–naczyniowego, takich 
jak hiperlipemia, cukrzyca oraz przewlekła choroba nerek. Odsetek chorych  
w poszczególnych grupach z tymi chorobami wyniósł 36,02%, 23,01%  
i 35,03% (Tabela 1). 

Według Światowej Organizacji Zdrowia w Europie częstość występo-
wania migotania przedsionków wynosi około 1% i zapadalność wzrasta wraz 
z wiekiem, w analizowanej grupie pacjentów z zastawkowymi wadami serca 
ponad co czwarty pacjent był dotknięty tym schorzeniem. Prawdopodobnie 
wynika to z chorób podstawowych, w naturalnym przebiegu zarówno stenoza, 
jak i niedomykalność mitralna prowadzą do migotania przedsionków. Ponad-
to wysokie rozpowszechnienie niewydolności serca oraz wysoki wiek chorych 
również wpływają na zwiększenie tej grupy.

Najwięcej różnic w analizie badanej grupy dostarczają wyniki parame-
trów echokardiograficznych. Średnia grubość ściany dolno-bocznej oraz prze-
grody międzykomorowej wyniosły odpowiednio 12,8 mm (SD=2,5) i 11,9 
mm (SD=2,4). Uwagę zwraca również średni wymiar rozkurczowy lewego 
przedsionka 43,6 mm (SD=8,5). Odchylenia we wszystkich wymienionych 
parametrach możemy powiązać z naturalnym rozwojem wad zastawkowych, 
w największym odsetku niedomykalności dwudzielnej. Rozkurczowa wielkość 
lewej komory serca (LK) oraz średnia frakcja wyrzutowa lewej komory (EF) 
również przekraczały prawidłowe wymiary i wyniosły 52,6 mm (SD=8,7) oraz 
47,5% (SD=13,5) (Tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka echokardiograficzna badanej populacji

Parametr

Frakcja wyrzutowa (%) 47,5 (SD=13,5)

Średnica aorty (mm) 36,5 (SD=6,7)

Wymiar rozkurczowy LK (mm) 52,6 (SD=8,7)

Wymiar rozkurczowy LP (mm) 43,6 (SD=8,5)

Grubość tylnej ściany lewej komory (mm) 11,9 (SD=2,4)

Grubość przegrody międzykomorowej (mm) 12,8 (SD=2,5)

Źródło: Opracowanie własne.
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Najczęściej występującą wada ̨ była niedomykalność mitralna, która 
dotyczyła 50% populacji, jednak w ciężkim stadium tylko 14% badanych. 
Pacjenci z ciężka ̨ niedomykalnością ̨ mitralna ̨ w blisko 30% charakteryzowali 
się również niedomykalnością aortalną (n=49). Zwężenie zastawki aortalnej 
wystąpiło u 23% (n=279) w stopni ciężkim oraz 9,98% (n=121) w stopniu 
umiarkowanym. Istotna oraz umiarkowana niedomykalność zastawki aortal-
nej dotyczyła łącznie 50 pacjentów. Najrzadszą wadą było zwężenie zastaw-
ki dwudzielnej, która w stopniu ciężkim dotyczyła 25 chorych, a w stopniu 
umiarkowanym tylko 13 pacjentów (Tabela 3). Najczęściej występującą zło-
żona wadą dotyczącą ̨ zastawki aortalnej było współistnienie ciężkiej stenozy  
z niedomykalnością aortalna ̨ (8,24%, n=165). Ponadto zwężeniu zastawki 
aortalnej często towarzyszyła niedomykalnoścí mitralna (Tabela 4). 

Tabela 3. Wady zastawkowej w badanej populacji
Wady zastawkowe

Łagodne zwężenie zastawki aortalnej 5,02% (n=61)

Umiarkowane zwężenie zastawki aortalnej 9,98% (n=121)

Ciężkie zwężenie zastawki aortalnej 23,00% (n=279)

Łagodna niedomykalność zastawki aortalnej 31,98% (n=388)

Umiarkowana niedomykalność zastawki aortalnej 2,06% (n=25)

Ciężka niedomykalność zastawki aortalnej 2,06% (n=25)
Łagodne zwężenie zastawki mitralnej 1,07% (n=13)

Umiarkowane zwężenie zastawki mitralnej 1,07% (n=13)

Ciężkie zwężenie zastawki mitralnej 2,06% (n=25)

Łagodna niedomykalność zastawki mitralnej 13,02% (n=158)

Umiarkowana niedomykalność zastawki mitralnej 23,00% (n=279)

Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej 14,01% (n=170)

Źródło: Opracowanie własne.

Operację z powodu zastawkowych wad serca wykonano u 47,98% pa-
cjentów (N=582). 

Zabiegi dotyczące zastawki aortalnej to ponad połowa wszystkich opera-
cji 60,48% (n=352). W 53,13% (n=187) chorych implantowano biologiczną 
protezę w miejsce zastawki aortalnej, w pozostałych przypadkach protezę me-
chaniczną. Operacje w obrębie zastawki mitralnej dotyczyły 44,67% (n=260) 
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chorych z tego blisko co u drugiego chorego doszło do reimplantacji zastawki. 
W całej grupie chorych, 19,7% pacjentów, operacjom zastawkowym towarzy-
szyło pomostowanie aortalno-wieńcowe (Tabela 5).

Tabela 4. Ciężkie złożone i wielozastawkowe wady w całej populacji

n=36 Ciężka AVS Ciężka AVI Ciężka MVS Ciężka MVI

Ciężkie AVS 1 2 13

Ciężkie AVI 1 0 1

Ciężka MVS 2 0 0

Ciężka MVI 13 1 0

Skróty: AVS; zwężenie zastawki aortalnej, AVI, niedomykalność zastawki aortalnej; 
MVS, niedomykalność zastawki mitralnej; MVI; niedomykalność zastawki mitralnej 
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Zastosowane leczenie w badanej populacji
Pacjenci poddani operacji kardiochirurgicznej 47,98% (N=582)

Zabieg zastawki aortalnej 60,48% (n=352)

Odsetek implantowanych protez biologicznych w miejsce 
zastawki aortalnej

53,13% (n=187)

Odsetek implantowanych protez mechanicznych w miejsce 
zastawki aortalnej

46,87% (n=165)

Zabieg zastawki mitralnej 44,67% (n=260)

Odsetek implantowanych protez biologicznych w miejsce 
zastawki mitralnej

32,69% (n=85)

Odsetek implantowanych protez mechanicznych w miejsce 
zastawki mitralnej

16,92% (n=44)

Odsetek pacjentów, u których zastosowano inne techniki 
operacyjne dotyczące zastawki mitralnej

50,30% (n=131)

Pacjenci, którym wykonano pomostowanie aortalno–
wieńcowe

19,70% (n=239)

Źródło: Opracowanie własne.
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Zakończenie

Wyniki uzyskane w bieżącej analizie zbliżone są do światowych rejestrów 
przeprowadzanych w krajach rozwiniętych. Pomimo tego, że przedstawiona 
analiza posiada ograniczenia typowe dla jednoośrodkowego retrospektywne-
go badania o charakterze rejestru objęcie badaniem dużej grupy chorych po-
zwoliło uzyskać wiarygodne wyniki. 

Wada mitralna zaczyna dominować nad wadami zastawki aortalnej,  
a wady wielozastawkowe dotyczą co trzeciego chorego. Odsetek operacji kar-
diochirurgicznych w badanej grupie zależał od rodzaju i ciężkości wady serca 
i najwyższy był w ciężkim zwężeniu zastawki aortalnej. W trakcie 8-letniej 
obserwacji zmarło blisko 20% chorych z badanej grupy pacjentów.
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EPIDEMIOLOGY 
OF VALVULAR HEART DEFECTS (BIA – REGISTRY)

Summary: Epidemiology of acquired hearth defects has changed in re-
cent years, together with the development of medical sciences Due to 
the lack of current data on valvular diseases in Białystok city this study 
gathers information about this group of patients. Retrospective analy-
sis considered medical documentation of 12954 patients hospitalized 
in the University Hospital in Bialystok. Inclusion criteria of the study 
were met by 1213 patients, most men 58,03% (n=704), middle age 
67,14 (SD=10,19). Mitral regurgitation was the most common defect, 
which in all stages occurred at 50% of the studied population (N = 
607). The most common severe heart defect was aortal valve stenosis, 
which concerned 23,00% of patients (N=279). Combined valvular 
heart disease occurred at 44,7% patients (N=543), 29,5% (N=358) 
out of which had diseases of more than one valve. During the follow 
19,70% of patient died. 

Keywords: Valvular heart defects, aortic stenosis; mitral insufficiency; 
heart failure.
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ZASTOSOWANIE NOWEJ METODY 
ANALITYCZNEJ OPARTEJ NA 

BIOSENSORACH SPRi DO 
OZNACZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Streszczenie: Przedmiotem pracy jest zaprezentowanie możliwości wy-
korzystania Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w diagnostyce 
medycznej. W rozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska 
SPR, jego różne odmiany wraz z krótkim opisem oraz zastosowaniem. 
Celem badawczym przedstawionym w pracy było zoptymalizowanie 
warunków pomiarowych, kalibracja urządzenia i wykonanie oznaczeń 
ilościowych fibronektyny w próbkach osocza pochodzących od pacjen-
tów ze stwierdzonym wnętrostwem i grupie kontrolnej, wykorzystując 
w tym celu wcześniej skonstruowany biosensor SPRi specyficzny na 
fibronektynę.

Słowa kluczowe: SPR, diagnostyka medyczna, fibronektyna.

Wstęp

Celem rozdziału jest zaprezentowanie zastosowania nowej metody ana-
litycznej opartej na biosensorach SPRi (ang. Surface Plasmon Resonance 
imaging), która mogłaby być wykorzystywana w medycznych laboratoriach 
diagnostycznych. Powierzchniowy Rezonans Plazmonów (SPR) jest ważnym 
narzędziem, który wykorzystuje się najczęściej do badań oddziaływań miedzy 
biocząsteczkami. Zastosowanie techniki SPR niesie za sobą unikalne zalety, 

1  Mgr, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet w Białymstoku.
2  dr hab. prof. UwB, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku.
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takie jak możliwość obserwacji interakcji w czasie rzeczywistym oraz brak ko-
nieczności dodawania znaczników do badanych roztworów. Technika SPR z 
powodzeniem wykorzystywana jest również w badaniach naukowych, które 
mają na celu ilościowe oznaczanie biomarkerów w różnych rodzajach próbek 
biologicznych. Badania takie pozwalają na opracowanie paneli diagnostycz-
nych charakterystycznych dla danego schorzenia, które można wykorzystywać 
do wczesnej diagnostyki lub monitorowania etapów leczenia. 

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów 

Metody zdolne do szybkiego badania interakcji między cząsteczkami 
biologicznymi są niezbędne, aby odkryć bogactwo informacji, które niosą za 
sobą ich oddziaływania. Jednym ze sposobów przeprowadzenia takich badań 
jest immobilizacja pewnych biomolekuł na powierzchni (zdefiniowano taki 
zestaw jako sondę), a następnie wystawienie tej sondy na działanie innych czą-
steczek biologicznych (celi/analitów). Zastosowanie takiego formatu bioczuj-
ników (tzn. w postaci sond) ma wiele zalet w porównaniu do innych metod, 
które do pracy wymagają stałego przepływu analitu. Tymi zaletami są m.in.: 
konieczność niewielkiej objętości analitu, możliwość równoległego badania 
wielu interakcji, nieskomplikowana aparatura. Technika SPR okazuje się bar-
dzo dobrze wpisywać w aktualny trend zielonej chemii, miniaturyzacji oraz 
automatyzacji. Do badania interakcji biomolekularnych wykorzystano liczne 
metody detekcji m.in.: fluorescencję, elektroluminescencję, elipsometrię, mi-
kroskopię sił atomowych oraz Powierzchniowy Rezonans Plazmonów (SPR, 
ang. Surface Plasmon Resonance), dla którego poświęcamy ten rozdział3.

Istota zjawiska SPR

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów to optyczna technika, która 
opiera się na badaniu zmian współczynnika załamania światła. Zmiany te 
powodowane są wiązaniem się kolejnych cząsteczek na powierzchni metalu 
plazmonicznego, czyli takiego, w którym łatwo jest wzbudzić plazmony po-
wierzchniowe. Dobry materiał plazmoniczny powinien charakteryzować się 
również niewielkimi stratami energii, które wynikałyby z przechodzenia elek-
tronów z pasm niższych na wyższe po dostarczeniu odpowiedniej porcji ener-
gii. Straty takie nazwane są międzypasmowymi. Dobry materiał plazmoniczny 

3  E. A. Smith, R. M. Corn, Resonance Imaging as Biomolecular Interactions in an Assay Based 
Format, “Applied Spectroscopy” 2003, 320A-332A.
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powinien mieć również jak najmniejsze straty wewnątrzpasmowe, czyli takie, 
które wynikają z rozpraszania elektronów na innych cząstkach elementar-
nych4,5. Najczęściej materiałami plazmonicznymi, wykorzystywanymi do ba-
dań SPR są złoto oraz srebro. Ich cechą charakterystyczną jest wysoka wartość 
przewodnictwa. Srebro jako że ma niższe straty w zakresie światła widzialnego 
oraz podczerwieni, wykorzystuje się głównie w supersoczewkach oraz hyperso-
czewkach, ale również przy produkcji paneli słonecznych, co daje zwiększenie 
ich wydajności. Złoto natomiast znalazło zastosowanie głównie w biosenso-
rach, ponieważ wykazuje się wysoką stabilnością w warunkach naturalnych6,7,8.

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów zaczęto wykorzystywać od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Już wtedy stał się on ważną techniką 
optycznego biosensingu w obszarach biochemii, biologii i nauk medycznych, 
głównie ze względu na możliwość prowadzenia badań w czasie rzeczywistym, 
brak konieczności dodatkowego znakowania oraz swój nieinwazyjny charak-
ter. Plazmony powierzchniowe są kwantami plazmy, czyli powierzchniowej 
fali elektromagnetycznej, której propagacja jest ograniczona do granicy metal 

– dielektryk9.
Urządzenia SPR najczęściej oparte są na konfiguracji Kretschmanna i 

zawierają następujące elementy: źródło światła monochromatycznego p-spo-
laryzowanego, pryzmat charakteryzujący się wysokim współczynnikiem zała-
mania światła, warstwę metaliczną (do biosensingu najczęściej wykorzystuje 
się złoto) oraz detektor. Dodatkowo, jeżeli układ ma służyć do badań interak-
cji między biocząsteczkami, na warstwie złota powinna być zimmobilizowana 
monowarstwa samoorganizująca się, która następnie pozwoli na związanie się 
innej biocząsteczki będącej receptorem dla danego biosensora. Konfiguracja 
Kretschmanna zakłada prowadzenie pomiarów pod grubą warstwą wody10. Na 
rysunku 1 przedstawiono schemat konfiguracji Kretschmanna. 

4  B. Puzan, A. Sankiewicz, E. Gorodkiewicz, Bioczujniki SPRI – Narzędzie Diagnostyczne Przy-
szłości, „Chemik” 2014, 528–535.
5  K. Korzeb, M. Gajc, D. Pawlak, Przegląd Metod Otrzymywania Materiałów Plazmonicznych 
Oraz Wybranych Alternatywnych Materiałów, „Materiały elektroniczne” 2014, 18–29.
6  Ibidem.
7  R. W. Christy, P. B. Johnson, Optical Contstants of Noble Metal, „Physical Review B” 1972, 
4370–4379.
8  G. V. Naik, V. M. Shalaev, A. Boltasseva, Alternative Plasmonic Materials: Beyond Gold and 
Silver, “Advanced Materials” 2013, 3264–3294.
9  Y. Tang, X. Zeng, J. Liang, Surface Plasmon Resonance: An Introduction to a Surface Spectros-
copy Technique, “Journal of Chemical Education” 2010, 742–746. 
10  E. Kretschmann, H. Raether, Radiative Decay of Non Radiative Surface Plasmons Excit-
ed by Light, “Zeitschrift Fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences” 1968, 
2135–2136.
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Rysunek 1. Schemat konfiguracji Kretschmanna

Źródło: Opracowanie własne.

Kiedy wiązka światła rozchodzi się w pryzmacie i napotyka warstewkę 
złota, dochodzi do zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia światła (TIR, 
ang. Total Internal Reflection). Tworzy się elektromagnetyczna fala zanikająca, 
o ile kąt padania światła jest większy niż kąt krytyczny. Zazwyczaj intensyw-
ność światła odbitego nie zmienia się wraz z kątem padania w warunkach wy-
stępowania TIR. Jednak pod określonym kątem, większym niż kąt krytyczny, 
fala zanikająca wzbudza zdelokalizowane elektrony lub plazmony znajdujące 
się w warstwie złota powodując efekt powierzchniowego rezonansu plazmo-
nów. Kąt padania, przy którym obserwuje się minimalne odbicie nazywa się 
kątem SPR, a intensywność światła odbitego gwałtownie spada właśnie w 
tym punkcie. W momencie kiedy pryzmat znajduje się w stałym położeniu, 
kąt SPR zmienia się wraz ze współczynnikiem załamania światła roztworu na 
powierzchni metalu. Współczynnik ten zależy natomiast od gęstości i masy 
znajdujących się w roztworze biocząsteczek, które następnie ulegają związaniu 
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do powierzchni złota. Dlatego właśnie zmiany kąta SPR dostarczają informa-
cji o zmianach masy oraz gęstości, jakie zachodzą na powierzchni złota. SPR 
jest zjawiskiem międzyfazowym, więc idealną odległością do obserwacji inte-
rakcji międzycząsteczkowych jest 200 nm od powierzchni metalu, ponieważ 
zakres pola nadkrytycznego generowanego przez plazmony powierzchniowe 
sięga 200 nm. Technika SPR jest szeroko stosowana jako przetwornik do 
bioczujników opartych na powinowactwie. Biosensor powinowactwa oparty 
na detekcji techniką SPR składa się z elementu rozpoznającego lub ligandu 
unieruchomionego na metalowej powierzchni (wcześniej wspominany przy 
opisywaniu konfiguracji Kretschmanna receptor). Przykładem pary ligand – 
analit jest przeciwciało – antygen. Gdy docelowe cząsteczki (anality) w fazie 
roztworu zwiążą się z ligandem unieruchomionym na powierzchni metalu, 
współczynnik załamania światła roztworu na granicy faz zmienia się, a zatem 
zjawisko SPR obserwuje się pod innym kątem. Tę zmianę kąta SPR można 
wykorzystać do uzyskania informacji, takich jak ilość analitów wiążących się z 
unieruchomionymi na powierzchni metalu ligandami, stałe szybkości asocjacji 
i dysocjacji oraz stężenie analitu w roztworze11.

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów pozwala więc na badania oddzia-
ływań biologicznych między białkami a ligandami, bez konieczności posiada-
nia drogiego i skomplikowanego sprzętu analitycznego. Nie ma również po-
trzeby wprowadzania dodatkowych, obcych cząsteczek do badanego roztworu, 
czyli znakowania, które może również doprowadzać do zmiany funkcjonalno-
ści badanych białek, więc jednocześnie powodować fałszowanie uzyskiwanych 
wyników.

Rodzaje techniki SPR

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów 
(SPR, ang. Surface Plasmon Resonance)

Klasyczny tzw. konwencjonalny SPR, najczęściej pracuje w układzie 
przepływowym. Pomiary oddziaływań, czy też ilościowe oparte są na zmianie 
kąta wystąpienia efektu SPR w zależności od zmiany masy na powierzchni  
 

11  Ibidem; Y. Tang, X. Zeng, J. Liang, Surface…, op. cit., 742–746; H. Raether, G. Hohler, E. 
A. Niekisch, Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings, “Springer Tracts 
in Modern Physics” 1988, 136.
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bioczujnika. Bioczujniki współdziałające z konwencjonalnym SPR są szeroko 
stosowane w dziedzinach takich jak biologia, medycyna, biochemia12,13. 

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów w wersji obrazowej 
(SPRi, ang. Surface Plasmon Resonance imaging)

SPRi pozwala na wolne od znakowania, bardzo czułe, ilościowe oraz 
wysokoprzepustowe monitorowanie interakcji biologicznych. Podczas po-
miarów wykorzystuje się tutaj zmiany intensywności widoczne na zdjęciach 
uzyskanych przed i po interakcji biocząsteczek. Pomiary prowadzone są przy 
stałym kącie oświetlenia. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci bioczujni-
ki SPRi znalazły zastosowanie w podstawowych badaniach biologicznych14, 
diagnostyce medycznej15, opracowywaniu nowych leków16, badaniach żywno-
ści17 oraz analizie środowiskowej18. 

12  S. C. B. Gopinath, Biosensing Applications of Surface Plasmon Resonance-Based Biacore 
Technology, “Sensors and Actuators, B: Chemical” 2010, 722–733.
13  M. Citartan, S. C. B. Gopinath, J. Tominaga, T. H. Tang, Label-Free Methods of Reporting 
Biomolecular Interactions by Optical Biosensors, “Analyst” 2013, 3576–3592.
14  R. D’Agata, G. Spoto, Surface Plasmon Resonance Imaging for Nucleic Acid Detection, “An-
alytical and Bioanalytical Chemistry” 2013, 573–584.
15  selective, and simultaneous detection of four protein biomarkers involved in metastasis of 
various cancers, namely Fas, angiopoietin-2 (Ang-2A. Shabani, M. Tabrizian, Design of a Uni-
versal Biointerface for Sensitive, Selective, and Multiplex Detection of Biomarkers Using Surface 
Plasmon Resonance Imaging, “Analyst” 2013, 6052–6062.
16  Y. Fang, Ligand-Receptor Interaction Platforms and Their Applications for Drug Discovery, 

“Expert Opinion on Drug Discovery” 2012, 969–988.
17  Escherichia coli, and Staphylococcus aureus can be detected at 100 pM levels. Detection of 
specific DNA or RNA sequences can be performed in less than 15 min by the reported SPR sensor. 
© 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.”,”author”:[{„dropping-particle”:””,”family”:”Pilia-
rik”,”given”:”Marek”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{„droppin-
g-particle”:””,”family”:”Párová”,”given”:”Lucie”,”non-dropping-particle”:””,”parse-na-
mes”:false,”suffix”:””},{„dropping-particle”:””,”family”:”Homola”,”given”:”Jiří”,”non-

-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Biosensors and 
Bioelectronics”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”5”,”issued”:{„date-parts”:[[„2009”]]},”page”:”-
1399-1404”,”title”:”High-throughput SPR sensor for food safety”,”type”:”article-journal”,”vo-
lume”:”24”},”uris”:[„http://www.mendeley.com/documents/?uuid=d634ba46-e52d-42e-
3-97b1-a5b604d880b2”]}],”mendeley”:{„formattedCitation”:”Marek Piliarik, Lucie Párová, 
and Jiří Homola, ‘High-Throughput SPR Sensor for Food Safety’, <i>Biosensors and Bio-
electronics</i>, 24.5 (2009M. Piliarik, L. Párová, J. Homola, High-Throughput SPR Sensor for 
Food Safety, “Biosensors and Bioelectronics” 2009, 1399–1404.
18  E. Mauriz, A. Calle, J.J. Manclus, A. Montoya, L. M. Lechuga, Multi-Analyte SPR Im-
munoassays for Environmental Biosensing of Pesticides, “Analytical and Bioanalytical Chemistry” 
2007, 1449–1458.
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Zlokalizowany Powierzchniowy Rezonans Plazmonów  
(L-SPR, ang. Localized Surface Plasmon Resonance)

Podstawą techniki L-SPR jest wykorzystanie zjawiska optycznego, które 
jest generowane przez oscylacje gazu elektronowego. W odróżnieniu od kla-
sycznego SPR, technika ta wymaga metalowych nanostruktur otoczonych die-
lektrykiem. Za pomocą L-SPR prowadzono na przykład badania wykrywania 
biomarkera choroby Alzheimera19.

Wieloparametrowy Powierzchniowy Rezonans Plazmonów 
(MP-SPR, ang. Multi – Parametric Surface Plasmon Resonance) 

Wieloparametrowy SPR pozwala na badania warstw organicznych, nie-
organicznych, metalicznych, a także umożliwia śledzenie kinetyki interakcji  
z wszystkimi tymi materiałami. MP-SPR rozszerza zakres zastosowania do ba-
dań biofizycznych i badań biomateriałów. Umożliwia charakterystykę powłok 
ceramicznych i polimerowych oraz badania biokompatybilności20. Technika 
MP-SPR oparta jest na standardowym zjawisku SPR wykorzystującym konfi-
gurację Kretschmanna, ale z obrotowym źródłem światła. Pozwala to na ska-
nowanie obszaru kątowego od 40o do 80o, dlatego MP-SPR umożliwia wyko-
nywanie wielu różnorodnych badań21. 

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów 
sprzężony ze Spektroskopią Impedancyjną  
(SP-EIS, ang. Surface Plasmon Resonance and Impedance Spectroscopy)

Podobnie jak konwencjonalny SPR, SP-EIS również nie wymaga spe-
cjalnych znaczników oraz znakowania. SP-EIS wykorzystuje układ czujników, 
który złożony jest ze złotych, mikrometrycznych elektrod. Struktura taka 
pozwala zarówno na mierzenie impedancji, jak i obserwowanie efektu SPR.  
 

19  J. Zhao, X. Zhang, C. R. Yonzon, A. J. Haes, R. P. Van Duyne, Localized Surface Plasmon 
Resonance Biosensors, “Nanomedicine” 2006, 219–228.
20  EO37PO56EO37X. Liu, D. Wu, S. Turgman-Cohen, J. Genzer, T. W. Theyson, O. J. 
Rojas, Adsorption of a Nonionic Symmetric Triblock Copolymer on Surfaces with Different Hydro-
phobicity, “Langmuir” 2010, 9565–9574.
21  M. Robinson, J. Kuncova-Kallio, N. Granqvist, J. W. Sadowski, Multi-Parametric Surface 
Plasmon Resonance - A New Technique to Determine Thickness and Refractive Index of Thin and 
Thick Layers, “Technical Proceedings of the 2012 NSTI Nanotechnology Conference and Expo” 
2012, 42–44.
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Wykorzystując tę odmianę techniki SPR badano m.in. hybrydyzację DNA 
pochodzącego od bakterii22.

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów 
sprzężony ze Spektrometrią Mas 
(SPR-MS,  ang. Surface Plasmon Resonance and Mass Spectrometry)

Połączenie SPR oraz spektrometrii mas stworzyło unikalne narzędzie 
analityczne do badań funkcjonalnych proteomiki. Wykorzystując SPR mie-
szanina białek jest oczyszczana przez powinowactwo. Białka obecne w miesza-
ninie oddziałują z odpowiednio przygotowanym podłożem, są wyodrębnia-
ne tylko te, które będą poddawane dalszej analizie. Prowadzone są badania 
ilościowe oraz charakterystyka interakcji, natomiast za pomocą spektrometrii 
mas charakteryzuje się strukturę badanych białek. SPR-MS wykorzystano w 
badaniach przesiewowych inhibitorów enzymów23.

Wykorzystanie SPR w badaniach biomedycznych

Bioczujniki są przedmiotem ogromnych oczekiwań i stopniowo zysku-
ją na znaczeniu diagnostycznym. Oczekiwania te związane są z tzw. biop-
sją płynną, czyli diagnozą opartą na analizie płynów ustrojowych, takich jak 
krew, mocz i ślina, a także możliwością wczesnego rozpoznania różnych no-
wotworów. Niestety nadal brakuje bioczujników, które charakteryzowałyby 

22  S. Patskovsky, V. Latendresse, A. M. Dallaire, L. Dore-Mathieu, M. Meunier, Combined 
Surface Plasmon Resonance and Impedance Spectroscopy Systems for Biosensing, “Analyst” 2014, 
596–602.
23  quantified and characterised in terms of their interactions, while the mass spectrome-
ter identifies and structurally characterises the biomolecules. Recent developments have led 
to a closer integration of these key technologies, providing a combined approach which 
enables identification of proteins selected on the basis of their functional binding criteria. 
In addition to a historical overview of this field, some recent detailed examples of combi-
ned SPR-MS approaches will be reviewed in a number of key application areas, including 
ligand fishing, peptide sequence and post-translational modification analysis by SPR-MS/
MS and enzyme inhibitor screening. © Henry Stewart Publications.”,”author”:[{„droppin-
g-particle”:””,”family”:”Buijs”,”given”:”Jos”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:fal-
se,”suffix”:””},{„dropping-particle”:””,”family”:”Franklin”,”given”:”Gary C.”,”non-drop-
ping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Briefings in Functional 
Genomics and Proteomics”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”1”,”issued”:{„date-parts”:[[„2005”]]},”-
page”:”39-47”,”title”:”SPR-MS in functional proteomics”,”type”:”article-journal”,”volu-
me”:”4”},”uris”:[„http://www.mendeley.com/documents/?uuid=f557efe0-d95c-436e-b90e-

-1dbeb703abc2”]}],”mendeley”:{„formattedCitation”:”Jos Buijs and Gary C. Franklin, 
‘SPR-MS in Functional Proteomics’, <i>Briefings in Functional Genomics and Proteomics</i>, 
4.1 (2005J. Buijs, G. C. Franklin, SPR-MS in Functional Proteomics, “Briefings in Functional 
Genomics and Proteomics” 2005, 39–47.
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się 100% czułością oraz swoistością. Idealny bioczujnik powinien reagować 
wyłącznie na marker docelowy, pomimo obecności wielu podobnych białek 
w analizowanym płynie ustrojowym. Ponadto zakres dynamicznej odpowie-
dzi bioczujnika powinien obejmować stężenia markera w płynie ustrojowym 
zarówno osób z chorobą, jak i zdrowej populacji. Z powodzeniem stosuje się 
techniki pomiarowe związane z bioczujnikami, w których wciąż wiodącą jest 
ELISA. Mimo wielu badań naukowych, SPR jest nadal tylko obiecującą tech-
niką, która jak dotąd nie ma praktycznych zastosowań w komercyjnych labo-
ratoriach diagnostycznych24. W tabeli 1 przedstawiono przykłady możliwego 
zastosowania bioczujników połączonych z SPR w badaniach biomedycznych.

Tabela 1. Przykłady zastosowania bioczujników SPR w badaniach biomedycznych

Biomarker Rodzaj techniki SPR Materiał biologiczny Literatura 

HER-2 SPR Osocze krwi 1

CEA SPR Osocze krwi 2

DNA E.Coli L-SPR Osocze krwi 3

PSA SPRi Czysty odczynnik 4

Laminina-5 SPRi Osocze krwi 5

MMP-1 SPRi Osocze krwi 6

MMP-2 SPRi Osocze krwi 7

Ochratoksyna A L-SPR Osocze krwi 8

α – laktalbumina MP-SPR Mleko 9

Źródło: Opracowanie własne; 1  J. P. Monteiro, J. H. de Oliviera, E. Radovanovic,  
A. G. Brolo, E. M. Girotto, Microfluidic Plasmonic Biosensor for Breast Cancer An-
tigen Detection, “Plasmonics” 2016, 45–51; 2  in which a conventional chip could 
be used with an ingenious design and the sensitivity can be adjusted by changing the 
liquid core refractive index. The experimental data revealed that the sensitivity can be 
enhanced for 7.8 times by decreasing the liquid core refractive index from 1.5174 to 
1.4502. The real applicability was validated by determination of carcinoembryonic 
antigen (CEAJ. Xu, Y. Chen, Surface Plasmon Resonance Sensing with Adjustable 
Sensitivity Based on a Flexible Liquid Core Coupling Unit, “Talanta” 2018, 468–474; 
3  as current techniques are slow or provide incomplete diagnostic information. Re-
al-time polymerase chain reaction (qPCRJ. M. Haber, P. R. C. Gascoyne, K. Sokolov, 
Rapid Real-Time Recirculating PCR Using Localized Surface Plasmon Resonance 

24  E. Gorodkiewicz, Z. Łukaszewski, Recent Progress in Surface Plasmon Resonance Biosensors 
(2016 to Mid-2018), “Biosensors” 2018, 1–18.
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(LSPR) and Piezo-Electric Pumping, “Lab on a Chip” 2017, 2821–2830; 4  G. Er-
turk, H. Ozen, M. A. Tumer, B. Mattiasson, A. Denizli, Microcontact Imprinting 
Based Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor for Real-Time and Ultrasensiti-
ve Detection of Prostate Specific Antigen (PSA) from Clinical Samples, “Sensors 
and Actuators, B: Chemical” 2016, 823–832; 5  A. Sankiewicz, L. Romanowicz,  
P. Laudański, B. Żelazowska-Rutkowska, B. Puzan, B. Cylwik, E. Gorodkiewicz, SPR 
Imaging Biosensor for Determination of Laminin-5 as a Potential Cancer Marker 
in Biological Material, “Analytical and Bioanalytical Chemistry” 2016, 5269–5276;  
6  A. Tokarzewicz, L. Romanowicz, I. Sveklo, E. Gorodkiewicz, The Development 
of a Matrix Metalloproteinase-1 Biosensor Based on the Surface Plasmon Resonance 
Imaging Technique, “Analytical Methods” 2016, 6428–6435; 7  A. Tokarzewicz, L. 
Romanowicz, I. Sveklo, E. Matuszczak, A. Hermanowicz, E. Gorodkiewicz, SPRI 
Biosensors for Quantitative Determination of Matrix Metalloproteinase-2, “Analy-
tical Methods” 2017, 2407–2414; 8  J. Zhao, X. Zhang, C. R. Yonzon, A. J. Haes,  
R. P. Van Duyne, Localized Surface…, op. cit., 219–228; 9  H. E. Indyk, Deve-
lopment and Application of an Optical Biosensor Immunoassay for α-Lactalbumin  
in Bovine Milk, „International Dairy Journal” 2009, 36–42.

Część badawcza

Celem badań eksperymentalnych była optymalizacja warunków pomia-
rowych oraz wykonanie oznaczeń ilościowych fibronektyny, wykorzystując 
wcześniej skonstruowany biosensor25 w próbkach naturalnych i porównanie 
wartości stężeń z danymi literaturowymi.

Urządzenie, które wykorzystywano składa się z elementów przedstawio-
nych na rysunku 2.

Urządzenie składa się z lasera diodowego o długości fali 635 nm, układu 
polaryzatorów i soczewek, których zadaniem jest skupianie światła padającego 
oraz odpowiednia jego polaryzacja. Światło padając na pryzmat z biosensorem, 
pod odpowiednim kątem, ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu i trafia 
do detektora, czyli kamery CCD. Źródło światła oraz detektor w urządzeniu 
przedstawionym na rysunku 2 są ruchome. Dzięki temu możliwe jest ska-
nowanie szerokiego obszaru kątowego, od 30o do 70o, w odstępach co 0,1o, 
dzięki czemu wzrasta precyzja znalezienia optymalnego kąta SPR. Pomiar  
w urządzeniu polega na wykonaniu serii zdjęć przy różnych kątach oświetlenia 
dla biosensora tylko z warstwą receptorową oraz drugiej serii zdjęć po nało-
żeniu próbek z analitem. Sygnałem analitycznym jest różnica jasności miejsc 
aktywnych biosensora przed interakcją z analitem oraz po niej. 

25  A. Sankiewicz, L. Romanowicz, M. Pyć, A. Hermanowicz, E. Gorodkiewicz, SPR Imaging 
Biosensor for the Quantitation of Fibronectin Concentration in Blood Samples, „Journal of Phar-
maceutical and Biomedical Analysis” 2018, 1–8.
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Rysunek 2. Aparatura SPRi wykorzystywana do badań

Źródło: Opracowanie własne.

Pierwszym etapem badań było znalezienie optymalnego natężenia mocy 
lasera. Jest to niezbędne, ponieważ zbyt mała moc lasera spowodowałby do-
starczenie za małej ilości energii, aby wzbudzić plazmony powierzchniowe  
w warstwie metalu. Natomiast zbyt duża moc nie pozwoli na uzyskanie prawi-
dłowego obrazu z detektora (kamery CCD). 

Eksperyment wykonano nakładając na powierzchnię złotą niewielką 
ilość, ok 2µL, roztworu BSA o stężeniu 1 ng/mL. Następnie nadmiar roz-
tworu białka odsysano pompką próżniową. Wykonano szereg pomiarów  
w zakresie kątów od 33o do 38o oraz mocy lasera od 24 mA do 36 mA. Wyniki 
eksperymentu przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Zależność sygnału SPRi od kąta padania światła i mocy lasera

Źródło: Opracowanie własne.

Za optymalną moc lasera przyjęto wartość 36 mA. Krzywa zależności sy-
gnału SPRi od kąta przy tej mocy lasera jest najbardziej stroma oraz wykazuje 
najwyraźniejsze minimum. Jest to moc, przy której kontrast uzyskanych zdjęć 
jest najlepszy oraz optymalna ze względu na parametry użytego detektora (ka-
mery CCD). Tę moc (36 mA) ustawiono w urządzeniu i wykorzystywano ją 
do dalszych badań. Ze względu na parametry techniczne kamery CCD po-
miar powyżej 36 mA był niemożliwy. 

Kolejnym etapem badań była kalibracja urządzenia. Staranna kalibra-
cja jest niezbędna, aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki podczas dalszych 
oznaczeń ilościowych. Do sporządzenia krzywej kalibracyjnej użyto roztwo-
rów standardowych fibronektyny w buforze PBS o następujących stężeniach: 
[5; 10; 50; 100; 200; 300; 500; 600; 800; 1000] ng/mL. Rysunek 4 przedsta-
wia krzywą kalibracyjną fibronektyny w pełnym zakresie stężeń. W punkcie 
500 ng/mL obserwuje się początek plateau. Za tym punktem następuje całko-
wite nasycenie miejsc aktywnych biosensora.
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Rysunek 4. Zależność sygnału SPRi od stężenia fibronektyny.  
Krzywa kalibracyjna w pełnym zakresie stężeń

Źródło: Opracowanie własne.

Do dalszych obliczeń wybrano zakres użyteczny analitycznie krzywej kali-
bracyjnej fibronektyny (rysunek 5), czyli jej część prostoliniową. Wyznaczono 
również równanie oraz współczynnik determinacji R2, którego wartość równa 
jest R2 = 0,9939. Oznacza to bardzo dobre dopasowanie wartości wyznaczo-
nych na drodze eksperymentu do wartości przewidywanych.

Przeprowadzono oznaczenia stężenia fibronektyny w osoczu pochodzą-
cym od 43 pacjentów ze stwierdzonym wnętrostwem oraz w grupie kontrolnej 
liczącej 30 zdrowych dawców. Wnętrostwo to schorzenie charakteryzujące się 
niezstąpieniem jąder do moszny. Choroba ta wiąże się z wyższym ryzykiem 
raka jąder oraz zmniejszoną płodnością w wieku dorosłym26. Fibronekty-
na jest biologicznie aktywnym białkiem, które może być ważne jako poten-
cjalny marker. Jest niezbędnym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej, 
występuje również w osoczu i tkankach. Odgrywa ważną rolę w adhezji ko-
mórek, wzroście, migracji, różnicowaniu się komórek, gojeniu się ran oraz w 
rozwoju zarodkowym. Podwyższony poziom fibronektyny zaobserwowano 
w osoczu pacjentów z nowotworami żołądka, jelita grubego, piersi, pęcherza 

26  M. Komarowska, B. Szymańska, Ł. Ołdak, A. Sankiewicz, E. Matuszczak, E. Gorodkie-
wicz, W. Dębek, R. Milewski, A. Hermanowicz, Plasma Level of Laminin 5 and Collagen IV  
in Cryptorchidism, Advances in Medical Sciences, 2020, 176–181.
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moczowego. Wszystkie wymienione choroby powiązane są z degradacją macie-
rzy zewnątrzkomórkowej oraz jej składników27. Próbki pacjentów pochodziły  
z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-
cego w Białymstoku. Próbki kontrolne natomiast z Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Do przeprowadzenia badań pozyskano 
również odpowiednią zgodę komisji bioetycznej. Próbki do badań rozcieńcza-
no 500-krotnie buforem PBS. 

Rysunek 5. Zależność sygnału SPRi od stężenia fibronektyny.  
Krzywa kalibracyjna w zakresie użytecznym analitycznie

Źródło: Opracowanie własne.

Wyznaczono parametr P wykorzystując program GraphPad, aby spraw-
dzić, czy różnice stężeń fibronektyny w obu badanych próbach znacząco 
różnią się między sobą. Parametr ten dla tego przypadku przyjmuje wartość  
P < 0,001. Jest to wartość mniejsza od 0,05, dlatego też różnice między war-
tościami średnimi stężeń w grupie chorych i grupie kontrolnej są istotne sta-
tystycznie. Otrzymane wyniki pozwalają na zaliczenie fibronektyny do grupy 
biomarkerów charakterystycznych dla wnętrostwa. 

27  A. Sankiewicz, L. Romanowicz, M. Pyć, A. Hermanowicz, E. Gorodkiewicz, SPR Ima-
ging…, op. cit., 1–8.
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Rysunek 6. przedstawia wartości uśrednione stężeń fibronektyny 
 w grupie chorych oraz w grupie kontrolnej

Źródło: Opracowanie własne.

W literaturze nie ma dostępnych danych dotyczących stężenia fibronekty-
ny u chłopców z wnętrostwem. Dane dostępne w literaturze to wartości stężeń 
fibronektyny w osoczu u osób zdrowych, które wynoszą średnio 88,60 ± 22,20 
µg/mL28. Wartość średniego stężenia fibronektyny dla grupy kontrolnej uzy-
skanego na drodze eksperymentu, pokrywa się z wartościami literaturowymi.

Zakończenie

Powierzchniowy Rezonans Plazmonów jest optycznym zjawiskiem fizycz-
nym, który z powodzeniem znalazło zastosowanie w badawczych urządzeniach 
analitycznych, opierających się na bioczujnikach. Wyróżnia się kilka odmian 
techniki SPR. Patrząc na ogół tych technik, można stwierdzić, że SPR daje 
ogromne możliwości wykorzystania go do badań biomedycznych. W części ba-
dawczej monografii przedstawiono przykład wykorzystania Powierzchniowego 
Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej do oznaczeń białka – fibronektyny 
w materiale biologicznym, jakim było osocze krwi, wykorzystując nowo testo-
waną aparaturę do pomiarów SPRi. Do tego celu wykorzystano wcześniej skon-
struowany biosensor specyficzny na fibronektynę. Zoptymalizowano warunki 
pomiarowe, skalibrowano urządzenie i przeprowadzono badania. Oznaczono 

28  N. Saito, H. Nishimura, S. Kameoka, Clinical Significance of Fibronectin Expression in 
Colorectal Cancer, Molecular Medicine Reports, 2008, 77–81.
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ilościowo 43 próbki ze zmianami chorobowymi (wnętrostwo) oraz 30 pró-
bek pochodzących od zdrowych dawców. Uzyskano istotnie statystycznie 
różnice średnich stężeń fibronektyny w obydwu badanych grupach, o czym 
świadczy wyznaczony parametr P. Wykorzystanie biosensora sprzężonego  
z techniką SPRi pozwoliło na szybkie, niedrogie oraz nieinwazyjne ilościowe 
oznaczenie fibronektyny w próbkach naturalnych.
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APPLICATION  
OF A NEW ANALYTICAL METHOD  

BASED ON SPRi BIOSENSORS  
FOR DIAGNOSTIC MARKING

Summary: The subject of this paper is to present the possibilities of 
using Surface Plasmon Resonance in medical diagnostics. The chapter 
presents the theoretical foundations of the SPR technique, its various 
variants together with a brief description and application. The aim of 
the research presented in this paper was to optimize conditions for 
measurement, calibration of the SPRi instrument and quantification 
of fibronectin in plasma samples from patients with cryptorchidism 
and the control group, using the previously constructed SPRi biosensor 
specific for fibronectin.

Keywords: SPR, medical diagnostics, fibronectin.
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WŁASNOŚCI STRUKTURALNE 
I TERMICZNE NANOFERRYTÓW 

GALOWYCH UŻYTECZNE W 
HIPERTEMII MAGNETYCZNEJ

Streszczenie: W ostatnim czasie nanocząstki magnetyczne cieszą się ro-
snącym zainteresowaniem. Są one wykorzystywane w medycynie, np. 
w hipertermii magnetycznej. Najpopularniejsze bazują na magnetycie 
czystym, jak i domieszkowanym. Przykładem takich układów są na-
nocząstki o budowie wewnętrznej typu rdzeń – powłoka, gdzie rdzeń 
tworzy GaxFe(3-x)O4, a płaszcz Fe3O4 lub odwrotnie (x – zawartość do-
mieszki galu). Próbki otrzymano metodą rozkładu termicznego acety-
loacetonianów metali III. Układy krystalizują w strukturze regularnej 
fcc (grupa przestrzenna nr 227). Zbadano własności strukturalne i ter-
miczne nanoferrytów galowych. Pomiary dyfrakcji X wykazały, że do-
mieszkowanie Ga nie wpływa na parametr sieci krystalicznej. Rozmiar 
cząstek malał wraz z rosnącą zawartością galem. Układy są stabilne w za-
kresie 20-50°C. Badania kalorymetryczne wykazały zależność SAR-ów 
od umiejscowienia i zawartości domieszki. Otrzymane wartości SAR  
są porównywalne do nanoukładów o potwierdzonych zastosowaniach 
biomedycznych.

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, hipertermia magnetyczna, 
dyfrakcja rentgenowska, małokątowe rozpraszanie neutronów, pomiary 
kalorymetryczne.
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Wstęp

Nanotechnologia jest działem nauki, który w ostatnim czasie cieszy się 
rosnącą popularnością w wielu dziedzinach życia. Rozwiązania oparte na ukła-
dach nano znalazły zastosowanie  w medycynie, między innymi jako podstawa 
do poszukiwania alternatywnych form terapii  i diagnostyki. Jedną z nich jest 
hipertermia cieczy magnetycznej (ang. magnetic fluid hyperthermia – MFH), 
czyli innowacyjne podejście do leczenia onkologicznego. Układy wykorzysty-
wane w tego typu terapii muszą wykazywać ściśle określone cechy aplikacyjne, 
takie jak nanorozmiary, zdolność do pokonywania barier biologicznych czy 
korzystny stosunek powierzchni do objętości3. Celem niniejszego rozdziału 
jest omówienie podstawowych własności strukturalnych oraz efektów ter-
micznych nanocząstek magnetytowych domieszkowanych galem o strukturze 
wewnętrznej typu rdzeń – powłoka, użytecznych  z punktu widzenia hiperter-
mii magnetycznej. Nanocząstki w większości mają kształt sferyczny. Wyniki 
badań prezentowanych w tym rozdziale wykazały, że struktura krystaliczna 
układów jest stabilna, a jony Ga3+ nie wpływają na wielkość parametru sie-
ci a. Dla większości próbek, przy zmianie temperatury w zakresie 20-50°C 
interesującym z punktu widzenia potencjalnych zastosowań biomedycznych, 
rozmiary nanoferrytów pozostawały takie same. Przeprowadzono pionierskie 
badania kalorymetryczne nanocząstek magnetytowych z domieszką galu roz-
proszonych w eterze difenylowym. Nanoukłady, poddane działaniu zmienne-
go pola magnetycznego ujawniły zdolność do szybkiego nagrzewania. Wyzna-
czone zostały współczynniki absorpcji swoistej SAR.

Część teoretyczna

Hipertermia, w ogólnym znaczeniu to stan przegrzania organizmu wy-
wołany działaniem różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wzrost 
temperatury musi nastąpić w takim zakresie, aby nie zagrażał życiu człowie-
ka, a jednocześnie pozwolił na destrukcję zmiany chorobowej. Taki przedział 
to około 37–43°C. Obecnie hipertermia stosowana jest m.in. jako techni-
ka wspomagająca konwencjonalne metody leczenia onkologicznego, takie 
jak chemioterapia czy radioterapia4. Ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych, 

3   J. Rzeszutek, M. Matysiak, M. Czajka, K. Sawicki, P. Rachubik, M. Kruszewski, L. Kapka 
- Skrzypczak, Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie, „Hygeia Public Health” 
2014.
4   M. Palazzi, S. Maluta, S. Dall’Oglio, M. Romano, The role of hyperthermia in the battle 
against cancer, “Tumori“ 2010.
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alternatywnych metod walki z chorobami nowotworowymi skłania ludzi do 
łączenia klasycznych technik terapeutycznych z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Jedną z takich metod jest hipertermia cieczy magnetycz-
nej, która pozwala na wzrost temperatury w obrębie konkretnej zmiany no-
wotworowej, bez narażania pozostałych tkanek na zbędną dawkę ciepła. MFH 
pozwala na wykorzystanie nanocząstek magnetycznych, poddanych działaniu 
zmiennego pola magnetycznego w połączeniu z ideami klasycznej hipertermii5.

Nanocząstki są to obiekty o rozmiarach średnicy mieszczących się w gra-
nicach od 1 do 100 nm. Z racji na różnorodne właściwości materiały te są 
szeroko stosowane. Wśród nanocząstek można wyróżnić takie, które są wraż-
liwe na działanie pola magnetycznego. Najczęściej bazują one na magnetycie 
(Fe3O4) czy metalicznych ferrytach (np. kobaltowy CoFe2O4). Żeby wykorzy-
stać takie obiekty do celów medycznych muszą one spełniać ściśle określone 
kryteria, m.in. takie jak: nietoksyczność, biokompatybilność czy wykazywanie 
superparamagnetyzmu6. Na funkcyjność nanocząstek można wpływać poprzez 
dokonywanie odpowiednich modyfikacji. Jedną z nich bywa domieszkowanie 
innymi pierwiastkami7.  W pracy opisano wyniki badań dla układów magne-
tytowych domieszkowanych galem.  W literaturze brak jest opisu szkodliwości 
galu czy jego związków na organizm ludzki. Jest to bardzo ważna cecha w 
przypadku potencjalnej aplikacji biomedycznej8. Dodatkowo pierwiastek ten 
jest czuły na zmiany temperatury w zakresie odpowiadającym funkcjonowaniu 
ciała człowieka.

Nanocząstki magnetyczne poddane działaniu zmiennego pola magne-
tycznego tracą energię w postaci ciepła głównie w wyniku dwóch mechani-
zmów9: relaksacji Néel’a oraz relaksacji Brown’a. Relaksacja Néel’a to straty 
magnetyczne, wynikające z przemieszczania się domen magnetycznych. Nato-
miast relaksacja Brown’a to straty energii powstające na skutek mechanicznych 
ruchów nanocząstek przeciw siłom lepkości ciekłego nośnika, w którym się 

5   A. Jordan, R. Scholz, P. Wust, H. Fähling, R. Felix, Magnetic fluid hyperthermia (MFH): 
Cancer treatment with AC magnetic field induced excitation of biocompatible superparamagnetic 
nanoparticles, “Journal of Magnetism and Magnetic materials“ 1999.
6   M. Jurczyk, Termoterapia z użyciem magnetycznych nanocząstek, Current Gynecologic On-
cology 2010.
7   Sun S., Zeng H., Size-controlled synthesis of magnetite nanoparticles, Journal of the American 
Chemical Societ, 2002. M. Hrushikesh, Effects of shape and size of cobalt ferrite nanostructures on 
their MRI contrast and thermal activation, “The Journal of Physical Chemistry C“ 2009.
8   C.R. Chitambar, Medical applications and toxicities of gallium compounds, “International 
journal of environmental research and public health“ 2010.
9   A. Miaskowski, Magnetic fluid hyperthermia treatment planning correlated with calorimetric 
measurements under non-adiabatic conditions, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Librop-
olis, Lublin 2018.
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znajdują. W momencie gdy czas, w jakim nanoukład poddany jest działaniu 
pola magnetycznego, jest większy niż suma czasów tych dwóch relaksacji, na 
skutek absorpcji energii dochodzi do nagrzewania cząstek. Gdy działanie pola 
magnetycznego ustaje, energia jest uwalniana do otoczenia w postaci ciepła.

Fe3O4, który jest najczęściej wykorzystywanym materiałem w procesie 
syntezy nanocząstek należy do grupy związków o nazwie spineli. Wzór ogólny 
takiego spinelu dany jest formułą: MeFe2O4, gdzie Me oznacza jony metali 
np. Ni2+, Mn2+ 10. W komórce elementarnej sieć powierzchniowo centrowaną 
(ang. face centered cubic - fcc) tworzą 32 atomy tlenu, natomiast 16 położeń 
oktaedrycznych (podsieć B) oraz 8 położeń tetraedrycznych (podsieć A) zaj-
mują jony Fe3+ i Me2+. W spinelu wszystkie pozycje tetraedryczne zajmowane 
są przez jony Me2+, zaś oktaedryczne przez Fe3+. W spinelu odwróconym po-
łożenia tetraedryczne obsadzają jony Fe3+, zaś w oktaedrycznych lokują się Fe3+ 
i Me2+. Poniżej  (rys. 1) pokazana została komórka elementarna magnetytu  
o strukturze spinelu odwróconego.

Rysunek 1. Komórka elementarna struktury kubicznej Fe3O4

Źródło: Rećko K., Klekotka U., Kalska-Szostko B., Soloviov D., Satuła D., 
Waliszewski J., Properties of Ga-Doped Magnetite Nanoparticles, „Acta Physica 

Polonica A” 2018.

W trakcie wykonywania pomiarów kalorymetrycznych odbywających się 
w warunkach nieadiabatycznych, czyli takich, gdzie występują straty części 
ciepła do otoczenia, należy zwrócić uwagę na kilka czynników, które bezpo-
średnio wpływają na wartość współczynnika absorpcji swoistej SAR. Należą 

10   https://www.adichemistry.com/inorganic/cochem/spinels/spinelstructures.html 
(24.05.2020)
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do nich m.in. objętość ferrifluidu, parametry określające rozpuszczalnik, war-
tość pola magnetycznego, czas nagrzewania układu czy kształt próbki oraz lo-
kalizacja czujnika temperatury11.

Współczynnik absorpcji swoistej SAR to jeden z najważniejszych parame-
trów charakteryzujących układ pod względem potencjalnego zastosowania  
w hipertermii cieczy magnetycznej. To parametr, który określa tempo pochła-
niania energii przez tkanki. SAR można również definiować jako pojemność 
próbki magnetycznej, która pobrała energię pochodzącą od zmiennego pola 
magnetycznego12. Współczynnik ten można obliczyć w oparciu o formułę:

gdzie: c - ciepło właściwe ferrifluidu [J°C-1ml-1], φ - koncentracja nano-
cząstek magnetycznych w ferrifluidzie [mg/ml], C - pojemność cieplna [J°C-1], 
ΔT/Δt - tempo zmian temperatury  w czasie, P - moc zdeponowana w na-
nocząstkach magnetycznych [W], mNMP - masa nanocząstek magnetycznych  
w ferrifluidzie [g].

Część badawcza

Preparatyka i ocena budowy nanocząstek

Badane nanocząstki typu rdzeń - powłoka, oparte na magnetycie do-
mieszkowanym galem, były syntezowane zgodnie z metodą zaproponowaną 
przez Sun i Zeng13. Powstały dwie serie układów. W pierwszej ferryt galowy 
GaxFe(3-x)O4 opłaszczał czysto magnetytowy rdzeń. Druga seria zawierała prób-
ki, gdzie rdzeń był domieszkowany Ga, zaś w płaszczu znajdował się magnetyt. 
Metoda wytwarzania opiera się na rozkładzie termicznym acetyloacetonianu 
żelaza (III), w skrócie (Fe(acac)3). Do syntezy magnetytowego rdzenia uży-
to 4 mmole Fe(acac)3  z 1,2-heksadekanodiolem, aminą olejową oraz kwa-
sem oleinowym. Otrzymaną mieszaninę połączono z eterem difenylowym. 
Całość znajdowała się w ochronnej atmosferze argonu. Układ ogrzewano do 
temperatury wrzenia eteru difenylowego (260°C), później zaś ochładzano. W 

11   S. Y. Wang, S. Huang, D.A. Borca-Tasciuc, Potential sources of errors in measuring and 
evaluating the specific loss power of magnetic nanoparticles in an alternating magnetic field, “IEEE 
Transactions on magnetics” 2012.
12   A. Miaskowski, Magnetic fluid…, op. cit.
13   S. Sun, H. Zeng, Size-controlled synthesis of magnetite nanoparticles, “Journal of the Amer-
ican Chemical Societ” 2002.
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celu pokrycia otrzymanych rdzeni warstwą ferrytu galowego, do powstałego 
układu dodawano Ga(acac)3, Fe(acac)3, aminę olejową oraz kwas oleinowy. 
Mieszaninę ponownie połączono z eterem difenylowym w obecności argonu  
i ogrzano do temperatury 260°C,  a następnie ochłodzono. W ostatnim kro-
ku, aby wytrącić osad w postaci nanocząstek, dodano aceton, który później 
trzykrotnie wymieniano. Otrzymany osad był suszony w wyparce próżniowej.  
W pracy został przyjęty system nazewnictwa nanocząstek zgodnie z ogól-
nie przyjętą zasadą. Jest on uzależniony od lokalizacji galu w rdzeniu bądź 
w płaszczu: [płaszcz]/[rdzeń]. Pojęcia powłoka, płaszcz stosowano w pracy 
wymiennie.

W celu określenia morfologii układów wykorzystano skaningową mi-
kroskopię elektronową (SEM) oraz transmisyjną mikroskopię elektronową 
(TEM). Zdjęcia TEM otrzymano wykorzystując mikroskop elektronowy FEI 
Tecnai G2 i F20 (napięcie 200kV, źródło LaB6). Obrazy SEM wykonano 
używając mikroskopu FEI Company i Inspect S50 (anoda z włókna wolfra-
mowego, napięcie 10kV). Oba urządzenia znajdują się w Centrum Syntezy  
i Analitycznych Metod BioNanoTechno na Wydziale Chemii Uniwersytetu  
w Białymstoku (WCh UwB).

Przedstawione obrazy SEM i TEM dotyczą układu o zawartości galu  
x = 0,2 w płaszczu Ga0,2Fe2,8O4/Fe3O4. Zdjęcie SEM (rys. 2) wykonano  
w skali, która nie umożliwia zaobserwowania jednostkowych nanocząstek. 
Widać, że materiał jest zaglomerowany  oraz są obecne pozostałości organicz-
ne z procesu preparacji. Widoczne są małe agregaty. Natomiast na zdjęciu 
TEM (rys. 3) można zauważyć pojedyncze, sferycznie symetryczne cząstki  
o średnim rozmiarze 22,2(1,8) nm. Występują tu również drobne agregaty.

Badania mikroskopii elektronowej wykazały, że wraz z rosnącą zawar-
tością galu  w układach maleje zdolność do tworzenia sferycznych skupisk. 
Kształt agregatów staje się mniej regularny. Zatraca się homogeniczność 
kształtu pojedynczych nanocząstek, a ich rozmiar wzrasta.
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Rysunek 2. Zdjęcie SEM układu Ga0,2Fe2,8O4/Fe3O4

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Zdjęcie TEM układu Ga0,2Fe2,8O4/Fe3O4

Źródło: Opracowanie własne.
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Dyfrakcja rentgenowska i małokątowe rozpraszanie neutronów 

Pomiary dyfrakcji rentgenowskiej przeprowadzono w temperaturze po-
kojowej używając dyfraktometru proszkowego Empyrean firmy PANalytical, 
działającego w geometrii Bragg-Brentano na Wydziale Fizyki Uniwersytetu  
w Białymstoku (WF UwB). Stosowano lampę molibdenową (MoKα1 = 
0,709318 Å), a badany zakres kątowy wynosił 5-55°. Do opracowania da-
nych wykorzystano program HighScore14. Badania rozpraszania małokątowe-
go neutronów (SANS) wykonano przy użyciu spektrometru YuMO (IBR-2, 
JINR, Dubna). Próbki proszkowe oraz w postaci ferrifluidów mierzono w 
czterech punktach temperaturowych w zakresie  20-50°C. Taki zakres został 
wybrany ze względu na potencjalne możliwości aplikacyjne. Rozpuszczalni-
kiem był toluen, a stężenia badanych roztworów oscylowały wokół wartości  3 
mg/ml. Do analizy wyników wykorzystano program SASView15.

Zestawione zostały diagramy rentgenowskie wszystkich badanych ukła-
dów (rys. 4).  W obszarze kątowym 5 − 12 w skali 2θ widać poszerzony refleks 
(111). Jest to tzw. efekt „podbitego” tła. W każdym przypadku ten fragment 
był wykluczany z analizy obszaru spektralnego. 

Zależność rozmiaru krystalitów w funkcji zawartości domieszki galu (rys. 
5) pokazuje, że wraz ze wzrostem koncentracji Ga w płaszczu rozmiar ukła-
dów niemal liniowo maleje.  W przypadku, gdy domieszka Ga znajduje się 
w rdzeniu można doszukać się sinusoidalnej zależności w funkcji rosnącego 
wkładu galu z maksimum dla x = 0,4 i minimum dla x = 1,2.

Badania dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, że struktura krystaliczna 
układów jest stabilna. Z powodu zbliżonego rozmiaru promienia jonowego 
Ga3+ (62 pm) do Fe3+ (64,5 pm) objętość komórki elementarnej nie zmie-
nia się. Średni parametr sieci a wynosi 8,391(4) Å,  a maksymalne względne 
odchylenie od wartości średniej nie przekracza 0,032%. Można wnioskować, 
że domieszkowanie galem nie prowadzi do kontrakcji struktury krystalicznej 
nanocząstek. Nie zaobserwowano preferencji lokalizacji Ga w którejkolwiek 
podsieci (A lub B).

14   T. Degen, M. Sadki, E. Bron, U. König, G. Nénert, The High Score suite. Powder Dif-
fraction, 2014.
15   SAS-view, Small Angle Scattering Analysis Software Package, http://www.sasview.org 
/2017 (24.05.2020).
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Rysunek 4. Diagramy rentgenowskie obu serii badanych układów: symbole pełne - 
seria z galem w rdzeniu, symbole puste - seria z galem w płaszczu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5. Rozmiary nanocząstek w zależności od zawartości galu

Źródło: Opracowanie własne.
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Do analizy wyników SANS w większości układów zastosowano model 
rdzeń – powłoka. Funkcja rozpraszania nanocząstek sferycznie symetrycznych 
typu rdzeń – powłoka może być opisana formułą16: 

gdzie: sldi – gęstość długości rozpraszania odpowiednio Vi objętości Ri 
promienia rdzenia (i=c), płaszcza (i =s) oraz rozpuszczalnika (i =solv). Suma 
promienia rdzenia oraz grubości płaszcza stanowi tutaj wartość promienia 
sfery.

Dla każdego układu zostały zbadane i przeanalizowane charakterystyki 
I(Q). W każdej  z badanych próbek można było zauważyć, że część niskopę-
dowa obarczona jest największym błędem pomiarowym. W tym obszarze ob-
jawia się polidyspersyjność układów. Poniżej przedstawiona została przykła-
dowa charakterystyka I(Q) dla układów z zawartością  galu x = 1,0 zarówno  
w rdzeniu, jak i w płaszczu (rys. 6).

Rysunek 6. Charakterystyki izotermiczne I(Q) w skali logarytmicznej układów: 
Fe3O4/Ga1,0Fe2,0O4 (1) oraz Ga1,0Fe2,0O4/Fe3O4 (2)

Źródło: Opracowanie własne.

16   Ibidem.
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W zakresie badanych temperatur charakterystyki są względem siebie sys-
tematycznie przesunięte. Zauważalna jest różnica dla każdego z układów od 
wektora rozpraszania  10−1,75 1/Å. W przypadku, gdy Ga znajduje się w rdzeniu 
widać delikatne, charakterystyczne dla kulistej struktury warstwowej oscylacje. 
Oba układy opisuje model rdzeń - powłoka.

Przykładowa zależność promieni nanocząstek o zawartości galu x = 1,0 w 
funkcji temperatury przedstawiono na rysunku poniżej (rys. 7). Widać, że we 
wszystkich przedstawionych układach, w granicach błędu pomiarowego, war-
tość promienia nie zmienia się. Nanocząstki domieszkowane galem w płaszczu 
są większe.

Rysunek 7. Zależności temperaturowe parametrów geometrycznych nanocząstek 
układów Ga1,0Fe2,0O4/Fe3O4 oraz Fe3O4/Ga1,0Fe2,0O4

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie zbadanych zależności promieni nanoukładów od tempera-
tury  (w wybranym zakresie) można wnioskować, że układy pozostają stabilne. 

Pomiary kalorymetryczne

Pomiary efektów termicznych wykonano przy użyciu systemu Magne-
Therm™, znajdującego się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (UP 
Lublin). Układy badano w warunkach nieadiabatycznych, czyli jednocześnie 
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w trakcie wzrostu temperatury próbki dochodziło do strat energii w postaci 
ciepła, do otoczenia. Zastosowano zmienne pole magnetyczne (f = 532,5 kHz, 
H = 15 kA/m). Nanocząstki rozpraszane były w eterze difenylowym. Stężenia 
badanych ferrifluidów wynosiły 10 mg/ml. Do opracowania danych zastoso-
wano metodę skorygowanego nachylenia17. 

Do obliczeń współczynników absorpcji swoistej użyto programu autor-
stwa  dr hab. inż. Arkadiusza Miaskowskiego (UP Lublin). W trakcie po-
miarów zwracano szczególną uwagę na objętość ferrifluidów, ciepło właściwe 
i gęstość rozpuszczalnika, parametry pola magnetycznego, czas nagrzewania, 
kształt próbki i miejsce zamontowania czujnika temperatury. Te wszystkie 
czynniki ściśle wpływają na określenie efektywności cieplnej próbek. Zebrane 
dane zostały wyrysowane w postaci krzywych nagrzewania (rys. 8).  Jak widać 
na wykresie próbki szybko się nagrzewały. 

Rysunek 8. Charakterystyki grzania nanocząstek magnetytowych domieszkowanych 
galem w rdzeniu (kółka)  i płaszczu (trójkąty)

Źródło: Opracowanie własne.

17   A. Miaskowski, Magnetic fluid…, op. cit.
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Na podstawie charakterystyk grzania obliczone zostały współczynniki 
absorpcji swoistej zgodnie ze wzorem przedstawionym w części teoretycznej 
pracy. Otrzymane wyniki zaprezentowano na wykresie (rys. 9).

Widać, że wraz z rosnącą zawartością galu w płaszczu występuje tendencja 
spadkowa współczynników absorpcji swoistej. Natomiast gdy domieszkowany 
był rdzeń, wartość  SAR rosła do x = 0,6. Układ Fe3O4/Ga0,6Fe2,4O4 nagrzewał 
się najszybciej (około 100 sekund do temperatury 61,5°C) oraz osiągał najwyż-
szy współczynnik absorpcji swoistej  68,32(25) W/g. Powyżej wspomnianej 
koncentracji galu układy wykazywały tendencję spadkową. Przyczyną niższych 
współczynników SAR może być szybkość opadania nanocząstek rozproszo-
nych w rozpuszczalniku. Pomiar dla zawartości x = 1,4 zdecydowanie odbiega 
od pozostałych wyników. 

Rysunek 9. Współczynniki absorpcji swoistej w zależności od koncentracji galu  
w rdzeniu (kółka) i płaszczu (trójkąty)

Źródło: Opracowanie własne.
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Otrzymane wartości współczynników absorpcji swoistej są zbliżone do 
SAR-ów prezentowanych przez nanocząstki o potwierdzonych biozastosowa-
niach. Układy CoFe2O4  o kształcie sferycznym i rozmiarze 6 nm wykazy-
wały SAR = 35,6 W/g18. Inni autorzy podają, że ferryt kobaltowy o tej sa-
mej stechiometrii i o stężeniu 2,5 mg/ml w zmiennym polu magnetycznym  
(H = 88,24 kA/m, f = 69,44 kHz) wykazał efekt kalorymetryczny na poziomie 
4,7-6,5°C w czasie 15 minut19.

Zakończenie

Badane ferryty galowe okazały się jednofazowe. Nanoukłady w więk-
szości miały kształt sferycznie symetryczny. Dzięki zdjęciom z transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (TEM) pokazano, że wraz z rosnącą zawartością 
domieszki galu w próbce homogeniczność kształtu maleje, a rozmiary nano-
cząstek rosną. Wyniki dyfrakcji rentgenowskiej potwierdzają, iż mimo do-
mieszkowania galem, struktura układów jest stabilna. Średni parametr sieci a 
w granicach błędów pomiarowych jest niezmienny. Nie zaobserwowano wy-
raźnej preferencji obsadzeń galu w podsieci A lub B. Podczas analizy pomia-
rów SANS większość danych eksperymentalnych optymalnie opisywał model 
rdzeń – powłoka. W istotnym aplikacyjnie zakresie temperatur  (20-50°C) 
promień nanocząstek jest stały, co również potwierdza stabilność struktury. 
Pionierskie badania kalorymetryczne nad nanocząstkami magnetycznymi 
domieszkowanymi galem potwierdziły, że nanoukłady są podatne na działa-
nie zmiennego pola magnetycznego,  w wyniku czego szybko się nagrzewają  
i porównywalnie szybko oddają zgromadzone ciepło. W przypadku, gdy fer-
ryt galowy znajduje się w rdzeniu współczynnik absorpcji swoistej wzrasta 
w układach do zawartości Ga x = 0,6. W tym punkcie osiąga maksymalną 
wartość 68,32(25) W/g. Wraz z rosnącą domieszką galu w płaszczu wartość 
SAR maleje. 

Prace te były częściowo finansowane przez Narodowe Centrum Nauki  
w ramach grantu OPUS nr 2018/31/B/ST3/00279 oraz Pełnomocnika Rzą-
du RP ds. ZIBJ w Dubnej (Projekt nr 04-4-1121-2015/2020).

18   M. Hrushikesh, Effects of…, op. cit.
19   G. Baldi, Cobalt ferrite nanoparticles: The control of the particle size and surface state and 
their effects on magnetic properties, “Journal of Magnetism and Magnetic Materials” 2007.
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STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES  
OF GALLIUM NANOFERRITES  

USEFUL IN MAGNETIC HYPERTHERMIA

Summary: Recently, magnetic nanoparticles are attracting more 
attention. They are used in medicine, e.g. in magnetic hyperthermia. 
The most popular are based on pure and doped magnetite. An example 
of such systems are magnetite nanoparticles with an internal core-shell 
structure, where the core forms GaxFe(3-x)O4, and the shell Fe3O4 or vice 
versa (x - gallium dopant content). Samples were obtained by thermal 
decomposition from acetylacetonates of trivalent metals. The systems 
crystallize in the regular structure of fcc (No. 227). The structural and 
thermal properties of nanoferrites have been studied. X-ray diffraction 
measurements showed that Ga doping did not affect the crystal lattice 
parameter. The particle size decreased with increasing gallium content. 
The systems are stable in the range of 20-50°C. Calorimetric measure-
ments confirmed the dependence of SARs on the location and content 
of Ga. The SAR values obtained are comparable to nanosystems with 
confirmed biomedical applications.

Keywords: Magnetic nanoparticles, magnetic hyperthermia, X-ray 
diffraction, small angle neutron scattering, calorimetric measurements.
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PRAWIDŁOWA DIETA 
KOBIETY CIĘŻARNEJ 
JAKO PROFILAKTYKA 

ROZWOJU NIEDOKRWISTOŚCI

Streszczenie: Prawidłowa dieta ciężarnej jest jednym z czynników wa-
runkujących prawidłowy rozwój płodu. W związku z tym, że zapotrze-
bowanie na poszczególne substancje odżywcze istotnie się zwiększa, na-
leży zadbać o to, aby dieta w tym czasie była odpowiednio zbilansowana, 
różnorodna i pozwalała na pokrycie potrzeb matki oraz rozwijającego 
się płodu. Celem pracy jest przedstawienie wpływu wybranych czyn-
ników żywieniowych na funkcjonowanie układu krwiotwórczego pło-
du i ciężarnej. Spożycie w ciąży żelaza, kwasu foliowego oraz witaminy 
B12 w odpowiednich ilościach warunkuje prawidłowe funkcjonowanie 
układu krwiotwórczego płodu. W zbilansowanej diecie należy zwracać 
uwagę zarówno na obecność tych składników w przyjmowanym po-
żywieniu oraz również na ich przyswajalność. Wymienione składniki 
żywności są substratami erytropoezy, warunkują prawidłową metylację 
DNA oraz podziały komórkowe, co umożliwia prawidłowe funkcjono-
wanie układu krwiotwórczego. 

Słowa kluczowe: Ciąża, dieta, żelazo, anemia.

1   Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
2  Pomorski Uniwersytet Medyczny, Klinika Patologii Noworodka,
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Wprowadzenie

Prawidłowa dieta w ciąży jest bez wątpienia jednym z bardzo istotnych 
elementów warunkujących prawidłowy przebieg ciąży i rozwój płodu. Ery-
tropoeza, która rozpoczyna się w życiu płodowym, jest procesem umożliwia-
jącym namnażanie i różnicowanie komórek krwi oraz, co za tym idzie, prawi-
dłowe funkcjonowanie organizmu. Elementami i regulatorami erytropoezy są  
w znacznej mierze składniki pobierane wraz z pokarmem. Dieta kobiety w cią-
ży oraz zapasy zgromadzone w jej organizmie są źródłem elementów odżyw-
czych dla rozwijającego się płodu. Niedobory żywieniowe mogą mieć związek 
nie tylko z nieprawidłowym rozwojem płodu czy problemami zdrowotny-
mi matki, ale również prowadzić do przedwczesnego porodu, mieć wpływ 
na małą masą urodzeniową dziecka, a nawet przyczynić się do zwiększonej 
śmiertelności okołoporodowej. W związku ze zmianami zachodzącymi w or-
ganizmie oraz intensywnym rozwojem płodu, kobiety ciężarne są szczególnie 
narażone na ryzyko rozwoju niedoborów żywieniowych. Prawidłowa dieta i 
przestrzeganie zalecanej suplementacji mogą wpływać na obniżanie ryzyka 
niedoborów żywieniowych i ich powikłań3.

Celem pracy jest przedstawienie wpływu wybranych czynników żywie-
niowych na funkcjonowanie układu krwiotwórczego płodu i kobiety ciężarnej.

Rola żelaza, folianów i witaminy B12  
dla czynności krwiotwórczych

Zapotrzebowanie na żelazo w okresie ciąży znacząco wzrasta, co wynika 
ze wzrostu masy erytrocytów matki, rozwoju płodu i łożyska oraz zabezpie-
czenia strat związanych z porodem4. Niedobór żelaza jest najbardziej rozpo-
wszechnionym niedoborem żywieniowym na świecie5. Szacuje się, że w Eu-
ropie nawet 55% kobiet w wieku rozrodczym ma zbyt niskie stężenie żelaza 
we krwi, natomiast ok. 19% kobiet cierpi na niedokrwistość, przy czym ane-
mia częściej dotyka kobiet w Europie Wschodniej6. Czynność krwiotwórcza 
rozpoczyna się u płodu około 2-3 tygodnia ciąży i zachodzi w pęcherzyku 

3   CW., Suitor, Perspectives on nutrition during pregnancy: Part I, Weight gain; Part II, Nutri-
ent supplements, „J Am Diet Assoc.” 1991, nr 91(1), s. 96–98.
4   C. Breymann, Iron Deficiency Anemia in Pregnancy, „Seminars in Hematology” 2015,  
nr 52(4), s.339–347. 
5   Micronutrient deficiencies. Iron deficiency anaemia. https://www.who.int/nutrition/topics/
ida/en/ (03.05.2020).
6   N. Milman, CL. Taylor, J. Merkel, PM. Brannon, Iron status in pregnant women and wom-
en of reproductive age in Europe, „Am J Clin Nutr.” 2017, nr 106(6), s. 1655–1662.
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żółtkowym. Wraz z rozwojem płodu funkcję krwiotwórczą przejmują wątroba 
oraz w mniejszym stopniu śledziona i szpik kostny7. Transport żelaza przez 
łożysko odbywa się jednokierunkowo, z krwi matki do płodu. Przy niskich po-
ziomach żelaza u matki zwiększa się również ekspresja białek transportujących, 
która umożliwia pokrycie zapotrzebowania płodu. Oznacza to, że płód może 
pobierać żelazo niezbędne do rozwoju, niezależnie od potrzeb matki8.

Wchłanianie żelaza z pożywienia zależy od wielu czynników m.in. za-
pasów żelaza w organizmie, formy w jakiej żelazo jest przyjmowanie (żelazo 
hemowe, żelazo niehemowe), czynników pozytywnie (witamina C, niskie 
pH żołądka) lub negatywnie (fityniany, fosforany, zaburzenia wchłaniania) 
wpływających na przyswajalność żelaza. Żelazo przyjmowane z pożywieniem 
może występować w dwóch formach: hemowej i niehemowej. Żelazo hemowe 
występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie dużo żelaza 
hemowego zawiera mięso czerwone, bogate w hemoglobinę i mioglobinę. He-
moproteiny zawierające żelazo są w organizmie rozkładane przez sok żołądko-
wy o bardzo niskim pH i enzymy proteolityczne. W nabłonku jelitowym po 
wniknięciu do enterocytu grupa hemowa uwalnia żelazo. Żelazo hemowe jest 
dobrze przyswajalne, niezależnie od obecności innych składników odżywczych 
w przyjmowanym pożywieniu. Żelazo niehemowe, które występuje zarówno 
w produktach zwierzęcych, jak i roślinnych, nie dość, że nie jest tak dobrze 
przyswajalne jak żelazo hemowe, to wiele substancji może dodatkowo zmniej-
szać jego wchłanianie9.  Do czynników zwiększających przyswajalność żelaza 
niehemowego należy między innymi kwas askorbinowy. Witamina C reduku-
je żelazo (III) do żelaza (II) - formy, która jest absorbowana w dwunastnicy10. 
Żelazo hemowe przyswaja się z pokarmu w 20%, niehemowe w 5%, natomiast 
żelazo z mleka kobiecego aż w 50%11. Ograniczająco na wchłanianie żelaza 
mogą wpływać obecne w produktach pochodzenia roślinnego fityniany. Szcze-
gólnie dużo znajduje się ich w zbożach i warzywach strączkowych. Do rozpadu 
tych związków dochodzi przy powszechnie stosowanych obróbkach, takich jak 

7   H. Bartel, Embriologia Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2012, s. 752.
8   AL. Fisher, E. Nemeth, Iron homeostasis during pregnancy, „Am J Clin Nutr.” 2017,  
nr 106(6), s. 1567-1574.
9  . GJ. Anderson, DM. Frazer, Current understanding of iron homeostasis, „Am J Clin Nutr.” 
2017, nr 106(6), s. 1559-1566. BK. Fuqua, CD. Vulpe, Anderson GJ. Intestinal iron absorp-
tion, „J Trace Elem Med Biol.” 2012, nr 26(2-3), 115-9. S. Gulec, GJ. Anderson, JF. Collins, 
Mechanistic and regulatory aspects of intestinal iron absorption, „Am J Physiol Gastrointest Liver 
Physiol.” 2014, nr 307(4), s. 397–409.
10   K. Janda, M. Kasprzak, J. Wolska, Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowa-
nie, „Pom J Life Sci” 2015, nr 61(4), s. 419–425.
11   H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL 
Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2014, s. 660.
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mielenie zbóż, gotowanie bulw warzyw, kiełkowanie, fermentacja i mocze-
nie12. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo w ciąży wzrasta jednocze-
śnie absorpcja żelaza z jelita, co prawdopodobnie wynika ze zmniejszonych 
zapasów u matki oraz niedotlenienia tkanek13. Przy niedostatecznym spoży-
ciu żelaza przez matkę, płód pobiera większe niż fizjologicznie ilości żelaza  
w warunkach niedoboru, co może być związane ze zwiększonym wychwytem 
jelitowym i ekspresją białek transportujących w łożysku. Mechanizmy zabez-
pieczające płód nie są jednak efektywne przy silnych niedoborach u matki14. 
Ponad 90% przyswojonego żelaza jest potrzebne do produkcji krwinek czer-
wonych (RBC) w tkankach erytropoetycznych. Homeostaza ustrojowa żela-
za jest utrzymywana przez koordynację wchłaniania żelaza, recykling żelaza  
w śledzionie, erytropoezę oraz magazynowanie w wątrobie. Głównymi regu-
latorami homeostazy i dostępności żelaza są m.in.: transferyna, ferrytyna oraz 
hepcydyna15. Transferyna odpowiada za dystrybucję żelaza do tkanek obwo-
dowych po absorpcji w jelicie, recyklingu żelaza z krwinek czerwonych oraz po 
uwalnianiu żelaza z zapasów wątrobowych16. Ferrytyna stanowi podstawowy 
magazyn żelaza w organizmie człowieka i dzięki specyficznym mechanizmom 
komórkowym, żelazo z tego magazynu może być w szybki i efektywny sposób 
wykorzystywane do procesów syntezy hemu i hemoglobiny, a tym samym ery-
tropoezy17. Hepcydyna to hormon peptydowy, który ma kluczowe znaczenie 
w utrzymywaniu homeostazy żelaza, między innymi poprzez kontrolowanie 
pobierania żelaza ze światła jelita oraz regulację ponownego wykorzystania 
żelaza z lizy erytrocytów i żelaza zmagazynowanego w komórkach. Produk-
cja hepcydyny jest z kolei regulowana homeostatycznie przez stężenie żelaza  
i erytropoezę18. Kolejnym regulatorem metabolizmu żelaza jest erytropoetyna 
(EPO), która stymuluje proliferację i różnicowanie prekursorów erytroidal-
nych. Podobnie jak w przypadku hepcydyny, stężenie żelaza ma wpływ na 

12   RS. Gibson, V. Raboy, JC. King, Implications of phytate in plant-based foods for iron and 
zinc bioavailability, setting dietary requirements, and formulating programs and policies, „Nutri-
tion Reviews” 2018, nr 76(11), s. 793-804.
13   S. Gulec, GJ. Anderson, JF. Collins, Mechanistic and regulatory aspects of intestinal iron 
absorption, „Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.” 2014, nr 307(4), s. 397-409.
14   C. Cao, MD. Fleming, The placenta: the forgotten essential organ of iron transport, „Nutr 
Rev.” 2016, nr 74(7), s. 421-431.
15   DL. Zhang, MC. Ghosh, TA. Rouault, The physiological functions of iron regulatory pro-
teins in iron homeostasis - an update. „Front Pharmacol.” 2014, nr 5 s. 124.
16 . M. Wessling-Resnick, Crossing the Iron Gate: Why and How Transferrin Receptors 
Mediate Viral Entry. „Annu Rev Nutr.” 2018, nr 38, s. 431-458.
17   MS. Ryu, KA. Duck, Philpott CC. Ferritin iron regulators, PCBP1 and NCOA4, respond 
to cellular iron status in developing red cells. „Blood Cells Mol Dis.” 2018, nr 69, s. 75–81.
18   A. Kim, E. Nemeth, New insights into iron regulation and erythropoiesis, „Curr Opin 
Hematol” 2015, nr 22(3), s. 199–205.
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produkcję erytropoetyny. Ważną rolę w tym procesie odgrywają białka IRP 
(Iron Regulatory Proteins, IRPs). IRPs poprzez wiązanie z odpowiednimi re-
gionami kodującym RNA dla ferrytyny i receptora transferyny, hamują lub 
pobudzają produkcję tych związków. Zarówno przy niedoborze, jak i nadmia-
rze jonów żelaza, skutkiem regulacji syntezy ferrytyny i receptora transferyny 
przez IRPs jest szybki powrót do fizjologicznego poziomu w puli labilnego 
żelaza komórkowego19. W okresie ciąży oprócz efektywnej erytropoezy, istotne 
jest dostarczanie odpowiedniej ilości składników przez łożysko. Aby zapewnić 
prawidłową ilość żelaza dla płodu, konieczne są sprawne mechanizmy trans-
portujące. Żelazo hemowe jest transportowane przez łożysko w postaci związa-
nej z transferyną. Łożysko jest wyposażone w receptor dla transferyny (TFR1). 
Inne formy żelaza np. żelazo wolne lub niehemowe również są transportowane 
przez łożysko, jednak mechanizm ten nie jest do końca poznany.

Witamina B12 (cyjanokobalamina)

Witamina B12 wpływa na podział komórkowy oraz syntezę DNA i pro-
dukcję erytrocytów. Niedobory witaminy B12 mogą zatem prowadzić do 
nieefektywnej erytropoezy oraz w konsekwencji do niedokrwistości megalo-
blastycznej20. Anemia wynikająca z niedoboru witaminy B12 charakteryzuje 
się obecnością przede wszystkim niedojrzałych megaloblastów oraz megalocy-
tów i makrocytów21. Przy ograniczonej dostępności witaminy B12 dochodzi 
ponadto do skrócenia czasu przeżycia niedojrzałych erytrocytów, co skutkuje 
nieefektywną hematopoezą i zmianą wyglądu czerwonych krwinek22.

Przy niedoborach cyjanokobalaminy dochodzi do upośledzenia podziału 
i wzrostu wszystkich komórek, w tym również komórek układu krwiotwór-
czego. Zahamowanie syntezy DNA jest związane z upośledzeniem zmiany 
nukleotydów rybozowych na nukleotydy zawierające deoksyrybozę. Komór-
ki tkanek układu krwiotwórczego ulegają bardzo szybkim podziałom. Przy 
niedoborach B12 dochodzi do upośledzonego dojrzewania i podziału jądra,  
a w konsekwencji do nieefektywnego wytwarzania krwinek czerwonych. Po-
wstałe krwinki są większe oraz mają nieregularny, owalny kształt w porównaniu 

19  M.J. Shipton, J. Thachil, Vitamin B12 deficiency - A 21st century perspective, „Curr Opin 
Hematol” 2015, nr 22(3), s. 199–205.
20   V. Kumar, K. Abas Abul, J.C. Aster, Robbins. Patologia, Edra Urban & Partner Wydanie 
2, Wrocław 2014.
21   V. W. Rodwell, D. A. Bender; K. M. Botham, Biochemia Harpera. red. P. J. Kennelly,  
P. A. Weil, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018, s. 1026.
22   M.J. Koury, P. Ponka, New insights into erythropoiesis: the roles of folate, vitamin B12, and 
iron, „Annu Rev Nutr.” 2004, nr 24. 
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do mniejszych i dwuwklęsłych krwinek prawidłowych23. Przyswajanie wita-
miny B12 w organizmie człowieka przebiega wieloetapowo. Najpierw spożyta 
z pokarmem cyjanokobalamina zostaje uwolniona z udziałem pepsyny i zwią-
zana z białkiem śliny zwanym haptokoryną. Haptokoryna (Hc) ma zdolność 
wiązania witaminy B12 w kwaśnym środowisku żołądka i dodatkowo chroni 
ją przed hydrolizą kwasową. W dwunastnicy kompleks wchodzi w reakcje  
z proteazami trzustkowymi. Trypsyna i chymotrypsyna rozbijają kompleks 
Hc-B12, a witamina B12 zostaje połączona z czynnikiem wewnętrznym (IF), 
będącym glikoproteiną i powstającym w ścianie dna żołądka. Kompleks B12-
IF zostaje przeniesiony do dystalnej części jelita krętego, gdzie wiąże się z re-
ceptorem dla IF- kubiliną, co pozwala kobalaminie na związanie się z białka-
mi osoczowymi. Mutacje genetyczne związane z syntezą kubiliny są podłożem 
zaburzeń wchłaniania witaminy B12. Witamina B12 związana z transkobala-
miną jest uwalniana z komórki do osocza i transportowana do tkanek, w tym 
do wątroby, gdzie jest magazynowana24. Witamina B12 nie jest w organizmie 
człowieka metabolizowana, straty związane są ze złuszczaniem nabłonka oraz 
z wydalaniem z moczem.

Główne przyczyny niedoboru witaminy B12 wynikają z procesów au-
toimmunizacyjnych oraz z zaburzonego wchłaniania witaminy. W wyniku 
autoimmunizacji organizm produkuje przeciwciała przeciwko własnym ko-
mórkom okładzinowym ściany żołądka, zmniejszając wydzielanie IF i zwięk-
szając pH soku żołądkowego, co uniemożliwia uwolnienie witaminy B12  
z kompleksów białkowych. Na zaburzenia wchłaniania natomiast narażeni są 
m.in. pacjenci po resekcji żołądka. Przy prawidłowym spożyciu i wchłanianiu, 
zapasy zmagazynowane w wątrobie starczają na około 4 lata. Niedostatecz-
na podaż z żywnością nie jest główną przyczyną niedoborów, może jednak 
dotykać osób ograniczających spożycie produktów pochodzenia zwierzęce-
go. Cyjanokobalamina jest kofaktorem enzymu syntazy metioninowej, który 
bierze udział w przemianie homocysteiny do metioniny. Jest donorem gru-
py metylowej dla homocysteiny oraz pobiera grupę metylową od CH3-H-
4-FOLIANU, przekształcając go do H4-folianu, a tym sama ulega regeneracji  
i powraca do cyklu. Przy niedoborach witaminy B12 utrudniona jest konwer-
sja homocysteiny, co wiąże się ze wzrostem jej poziomu oraz spowolnieniem 
syntezy DNA. Nieefektywna synteza DNA prowadzi do rozwinięcia anemii 
 

23   S. Konturek, (1931-2019) Fizjologia człowieka Wydanie 2, Wrocław 2013.
24   G.J. Russell-Jone, D.H. Alpers,Vitamin B12 Transporters, „Pharm Biotechnol” 1999,  
nr 12, s. 493-520. 
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megaloblastycznej, natomiast gromadzenie homocysteiny może wiązać się  
z powstawaniem zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych25.

Kwas foliowy (Witamin B9)

Kolejną witaminą, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowa-
nia układu krwiotwórczego, jest kwas foliowy. Podobnie jak witamina B12 
bierze on udział w syntezie kwasów nukleinowych i odpowiada za prawidłowe 
funkcjonowanie komórek, w tym komórek układu krwiotwórczego. Kwas fo-
liowy warunkuje zdolność komórek układu krwiotwórczego do syntezy DNA 
poprzez udział w syntezie puryn i pirymidyn oraz metylację DNA i histo-
nów. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na kwas foliowy, np. w czasie ciąży, 
może dojść do niedokrwistości26. W przypadku niedoboru kwasu foliowego 
dochodzi do zahamowania dojrzewania prekursorów erytropoezy, co sprawia, 
że we krwi znajdują się przede wszystkim dojrzałe erytrocyty charakteryzujące 
się większą objętością i nieprawidłową budową, podobnie jak w przypadku 
niedokrwistości z niedoboru witaminy B1227.

W organizmie człowieka kwas foliowy pełni dwie podstawowe funkcje: 
bierze udział w syntezie DNA oraz odpowiada za metylację homocysteiny do 
metioniny. Wchłanianie kwasu foliowego następuje w dwunastnicy i w jelicie 
czczym. Wraz z krwią jest rozprowadzany jako globulina i ulega przekształ-
ceniom do licznych związków pochodnych, w tym ulega enzymatycznej, po-
dwójnej redukcji z udziałem reduktazy dihydrofolianowej do tetrahydrofolia-
nu. Tetrahydrofolian (THF) jest nośnikiem cząsteczek węglowych w syntezie 
puryn i związkach tymidyny będących podstawowymi elementami DNA. 

Tetrahydrofolian ulega metylacji do 5-10 metyloterafolianu (5-10MTHF) 
i w tej formie kwas foliowy pełni rolę koenzymu w syntezie DNA. Z udziałem 
syntazy tymidylowej przekazuje on jedną grupę metylową dla monofosfora-
nu deoksyurydyny (dUMP), przekształcając ją w monofosforan deoksytymi-
dyny (dTMP). Powstająca cząsteczka dTMP regeneruje się i wraca do cyklu  
 
 

25   A. Ankar, A. Kumar, Vitamin B12 Deficiency (Cobalamin), „StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing” 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK441923/). K. Yamada, Cobalt: Its Role in Health and Disease. Interrelations Between Essen-
tial Metal Ions and Human Diseases, „Met Ions Life Sci.” 2013, nr 13, s. 295-320. https://doi.
org/10.1007/978-94-007-7500-8_9.
26   H. Czeczot, Kwas foliowy w fi zjologii i patologii, „Postepy Hig Med Dosw.” 2008, nr 62, 
s. 405-419
27   S. Ebara, Nutritional role of folate, „Congenital Anomalies” 2017, nr 57, s. 138– 141. 
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w formie dihydrofolianu. Proces ten umożliwia kontynuację cyklu komórko-
wego. Produkcja dTMP z dUMP zachodzi w fazie S podziału. Jest to proces 
ograniczający prędkość podziału Rate-Determining Step28.

Drugą ścieżką dla 5-10 MTHF jest metylacja homocysteiny. Przekazując 
jedną grupę metylową dla reduktazy metylotetrahydrofolianowej (MTHFR) 
staje się 5-metylo THF. W reakcji z udziałem syntazy metioninowej pełni 
funkcję donora grupy metylowej, który zostaje przeniesiona z pomocą koen-
zymu witaminy B12 na homocysteinę tworząc metioninę. 5-MTHF ulega 
regeneracji do THF29.

Komórki hematopoetyczne należą do grupy komórek szybko dzielących 
się. W wyniku niedoboru kwasu foliowego, co skutkuje wadliwą syntezą 
DNA, wydłuża się faza S, która opóźnia replikację DNA, dochodzi do za-
trzymania dojrzewania jądrowego i co za tym idzie, do niezrównoważone-
go wzrostu komórek i upośledzenia podziałów. W konsekwencji apoptoza 
obejmuje znaczną ilość prekursorów hematopoetycznych30,31. Szczególnie  
w okresie ciąży, gdzie zachodzi intensywny wzrost tkanek matczynych i pło-
dowych, sprawność procesów zależnych od witaminy B12 i kwasu foliowego 
jest bardzo istotna.

Zapotrzebowania, źródła pokarmowe  
oraz niedobory żywieniowe

Prawidłowa dieta powinna dostarczać dziennie około 18 mg żelaza  
u kobiet w wieku rozrodczym, a 27 mg u kobiet w okresie ciąży32. Aby spo-
życie takiej ilości żelaza było możliwe, należy uwzględnić w diecie produkty 
będące bogatym źródłem tego pierwiastka. Do najbogatszych źródeł żelaza 
należą m.in. wątróbka, warzywa strączkowe, mięso, natka pietruszki oraz pro-
dukty zbożowe. Aby pokryć dzienne zapotrzebowanie ciężarnej tymi produk-
tami, należałoby spożywać w codziennej diecie około 150g mięsa z kurczaka, 

28   K.S. Crider, T.P. Yang, R.J. Berry, L.B. Bailey, Folate and DNA Methylation: A Review of 
Molecular Mechanisms and the Evidence for Folate’s Role, „Advances in Nutrition” 2012, nr 3(1), 
s. 21–38. B.J. Merrell, J.P. McMurry, Folic Acid, „StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing” 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554487/
29   L.B. Bailey, Gregory JFIII. Folate Metabolism and Requirements, „The Journal of Nutrition” 
1999, nr 129(4), s. 779–782.
30   S. Moyers, L.B. Bailey, Fetal Malformations and Folate Metabolism: Review of Recent 
Evidence, “Nutrition Reviews” 2001, nr 59(7), s. 215-224.
31   R. Green, M.A. Datta, Megaloblastic Anemias, „Medical Clinics of North America” 2016, 
nr 101(2), s. 297-317.
32   M. Jarosz, Normy Żywienia dla populacji Polski 2017 https://ncez.pl/upload/normy-net-1.
pdf (03.05.2020).
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80g pieczeni wołowej lub 27g suchych nasion fasoli. U kobiet ciężarnych, po-
krycie zapotrzebowania na żelazo nie jest łatwe, dlatego często konieczna jest 
suplementacja. Jest to szczególnie istotne u ciężarnych będących na dietach 
wegetariańskich i wegańskich. Większość suplementów diety przeznaczonych 
dla ciężarnych zawiera dawkę żelaza, która pokrywa dzienne zapotrzebowanie 
na ten pierwiastek427,33. Kobietom w ciąży zaleca się również zwiększenie spo-
życia produktów bogatych w witaminę C (papryka, warzywa kapustne, pie-
truszka, owoce jagodowe, cytrusy i soki z nich wyciskane) oraz ograniczenie 
spożycia kawy i herbaty34.

Ryzyko wystąpienia niedoborów żelaza jest istotnie wyższe u noworod-
ków matek z małym stężeniem żelaza i/lub niedokrwistością. Ponadto do gru-
py ryzyka należą noworodki urodzone przez matki, które palą papierosy, mają 
cukrzycę, choroby pasożytnicze oraz są zakażone wirusem HIV35. Niedosta-
teczne stężenie żelaza w ciąży może wiązać się z poważnymi konsekwencjami 
zdrowotnymi zarówno u matki, jak i u noworodka. Kobiety, u których w ciąży 
rozwinęła się anemia mogą mieć zmniejszone rezerwy krwi w okresie około-
porodowym, zwiększone ryzyko śmierci związanej z utratą krwi, ograniczoną 
sprawność fizyczną i gorsze samopoczucie psychiczne oraz mogą mieć trudno-
ści z karmieniem piersią. Kobiety z niedokrwistością częściej rodzą przedwcze-
śnie, a ich dzieci mają mniejszą masę ciała i są bardziej podatne na infekcje36.

W czasie ciąży dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 wzrasta z 2,4 
µg do 2,6 µg. Kobiety stosujące restrykcyjne diety wegetariańskie, w tym dietę 
wegańską, powinny stosować suplementację witaminą B12, aby zminimali-
zować ryzyko niedoboru37. W związku z tym, że witamina B12 jest syntety-
zowana tylko przez niektóre mikroorganizmy, brakuje roślinnych źródeł ko-
balaminy. Ludzie spożywają witaminę B12 głównie z mięsem przeżuwaczy, 
mlekiem i rybami, ponieważ te zawierają w swojej mikroflorze bakterie sym-
biotyczne zdolne do syntezy kobalaminy. Zsyntetyzowana witamina może być  
 

33   M. Auerbach, Anemia in pregnancy. 2020 https://www.uptodate.com/contents/ane-
mia-in-pregnancy?search= iron&source=search_result&selectedTitle=7~140&usage_type=de-
fault&display_rank=6#H1831177979 (03.05.2020).
34   D. Świątkowska, Poradnik Żywienia Kobiet w Ciąży. Instytut Matki I Dziecka http://www.
imid.med.pl/ images/poradnik-zywienia-dla-kobiet-w-ciazy.pdf (03.05.2020).
35   M. Auerbach, Commentary: Iron deficiency of pregnancy - a new approach involving intrave-
nous iron, „Reprod Health” 2018, nr 15(1), s. 96. 
36   C. Breymann, Iron Deficiency Anemia in Pregnancy, „Seminars in Hematology” 2015,  
nr 52(4), s. 339–347.
37   Y.I. Balcı, A. Ergin, A. Karabulut, A. Polat, M. Doğan, K. Küçüktaşcı, Serum vitamin B12 
and folate concentrations and the effect of the Mediterranean diet on vulnerable populations, „Pedi-
atr Hematol Oncol.” 2014, nr 31(1), s. 62.
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transportowana i kumulowana w tkankach. Drób, wieprzowina oraz jaja nie 
zawierają równie wysokich stężeń witaminy B1238.

Niedobory witaminy B12 w ciąży mogą zwiększać ryzyko wystąpienia 
stanu przedrzucawkowego u ciężarnych, wcześniactwa, hipotrofii wewnątrz-
macicznej, anemii u ciężarnej i płodu oraz zaburzeń rozwoju układu nerwo-
wego, w tym wady cewy nerwowej39.

Foliany, należące do witamin z grupy B, są związkami wrażliwymi na 
zmiany warunków środowiska, takich jak wysokie temperatury, światło UV  
i pH. W związku z tym ilość dostępnego w żywności kwasu foliowego zmniej-
sza się pod wpływem nieprawidłowego przechowywania i obróbki termicznej. 
Największą stabilnością w grupie folianów charakteryzuje się kwas foliowy40. 
Przyswajalność folianów waha się od 50-90%, co zależy od ich pochodzenia  
i postaci. Najlepiej wchłania się syntetyczny kwas foliowy, który jest przyswa-
jalny w 100%. W związku z tym najlepiej nadaje się on do suplementacji czy 
uzupełniania niedoborów41. 

Część folianów potrzebnych organizmowi człowieka jest syntetyzowa-
na przez mikroflorę jelitową, jednak większość dostarczana jest do organi-
zmu wraz z pokarmem. Najbogatszymi źródłami są produkty pochodzenia 
roślinnego, takie jak zielone warzywa liściaste, warzywa strączkowe oraz peł-
noziarniste produkty zbożowe. Ponadto kwas foliowy znajduje się w mięsie, 
wątrobie oraz jajach i mleku. Na niedobory kwasu foliowego najbardziej nara-
żone są kobiety, które ograniczają produkty zbożowe oraz te, które nie stosują 
suplementacji. Niedobory mogą być również powikłaniem zaburzeń odży-
wiania, takich jak anoreksja, czy też wynikać ze stosowania bardzo restrykcyj-
nych diet448. W czasie ciąży zapotrzebowanie na kwas foliowy wzrasta i wynosi  
0,6 mg na dzień, dlatego zalecana suplementacja powinna być rozpoczęta jesz-
cze przed ciążą w dawce 0,4mg i kontynuowana do 16 tygodnia ciąży42. Przy-
kładowo, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie w ciąży produktami spożyw-
czymi, należałoby spożyć w dziennej racji pokarmowej około 300g szpinaku, 

38   F. Watanabe, T. Bito, Vitamin B12 sources and microbial interaction, „Exp Biol Med 
(Maywood)” 2018, nr 243(2), s. 148–158.
39   K. Drews, Aktywne wspomaganie szlaku folianów-epigenetyczny wpływ choliny i witaminy 
B12 na rozwój, „Ginekol Pol.” 2015, nr 86(12), s. 940‐946.
40   K. Sikorska-Zimny, Występowanie oraz wpływ kwasu foliowego na organizm ludzki, „BRO-
MAT. CHEM. TOKSYKOL.” 2013, nr 46(4), s. 496 – 501.
41   D. Włodarek, E. Lange, L. Kozłowska, D. Głąbska, Dietoterapia, PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, Warszawa 2014, s.462.
42   L.M. Goeltz, Folic acid supplementation in pregnancy, 2020. https://www.uptodate.
com/contents/folic-acid-supplementation-inregnancy?search=folic%20acid&source=-
search_result&selectedTitle=1~150&usage_type= default&display_rank=1#H3007387324 
(03.05.2020).
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700g płatków owsianych lub 500g brokułów. Są to bardzo duże objętościowo 
porcje, dlatego też ciężko jest pokryć zapotrzebowanie nie korzystając z suple-
mentacji lub żywności fortyfikowanej. Suplementacja kwasem foliowym po-
maga nie tylko zmniejszyć ryzyko wad cewy nerwowej u płodu, ale dodatkowo 
wpływa pozytywnie na rozwój łożyska oraz masę urodzeniową noworodka.  
U matki może natomiast zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań ciążowych43.

Szczególną uwagę przywiązuje się do odpowiedniej suplementacji kwa-
sem foliowym, ponieważ jej niedobór w okresie ciąży niesie za sobą ryzyko 
rozwoju bardzo poważnych powikłań, takich jak stan przedrzucawkowy,  
poronienia, niska masa urodzeniowa oraz wady cewy nerwowej44.

Podsumowanie

Składniki dostarczane z żywnością, takie jak żelazo, witamina B12  
i foliany są niezbędne do prawidłowego przebiegu erytropoezy. Kobiety już  
w okresie planowania ciąży powinny dbać o zapewnienie organizmowi wystar-
czających ilości tych składników, tak aby zgromadzone zapasy mogły podczas 
ciąży służyć rozwijającemu się płodowi. W czasie ciąży odpowiednia dieta jest 
szczególnie ważna, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nie-
doborów składników żywieniowych odpowiedzialnych za krwiotworzenie i ich 
powikłań. W zbilansowanej diecie nie należy zwracać uwagi tylko i wyłącznie 
na obecność tych pierwiastków w przyjmowanym pożywieniu, ale również 
na ich przyswajalność. Posiłki bogate w żelazo niehemowe, charakteryzują-
ce się gorszą przyswajalnością należy uzupełniać składnikami zawierającymi 
większe ilości witaminy C, która zwiększa jego przyswajalność i umożliwia 
odpowiednie zaopatrzenie organizmu matki i płodu w ten ważny pierwiastek. 
Na zaburzenia procesów krwiotwórczych wynikających z niedostatecznej po-
daży witaminy B12 szczególnie narażone są kobiety, które stosują diety we-
getariańskie, co wiąże się z koniecznością suplementacji. Kwas foliowy jest 
niezbędny do prawidłowych procesów krwiotwórczych, co wynika z jego wła-
ściwości metylacji DNA. Odpowiednia dieta i suplementacja przed ciążą oraz 
w okresie jej trwania pozwala na pokrycie tych potrzeb. Zbilansowana dieta, 
dostarczająca odpowiedniej ilości składników odżywczych, takich jak żelazo,  
 

43   M.W. Kim, K.H. Ahn, K.J. Ryu, et al. Preventive effects of folic acid supplementation on 
adverse maternal and fetal outcomes, „PLoS One.” 2014, nr 9(5). 
44   E. Castaño, R. Piñuñuri, S. Hirsch, A. Ronco, Folatos y Embarazo, conceptos actuales: ¿Es 
necesaria una suplementación con Acido Fólico? „Revista Chilena de Pediatría” 2017, nr 88(2),  
s. 199–206.
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witamina B12 i kwas foliowy jest istotnym czynnikiem warunkującym erytro-
poezę i prawidłowy przebieg ciąży.
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THE PROPER DIET  
OF PREGNANT WOMAN  

AS PREVENTION OF ANEMIA

Summary The proper diet of a pregnant woman is one of the factors 
ensuring proper development of the fetus. Due to the fact that the 
demand for individual nutrients increases significantly, it is necessary 
to ensure that the diet is properly balanced, diverse and allows coverage 
of the needs of both, the mother and the developing fetus. The focus 
of the study is to present the influence of selected nutrients on the 
function of the hematopoietic system of the fetus and pregnant woman. 
The consumption of iron, folic acid and vitamin B12 in pregnancy in 
the right amounts determines the proper function of the fetal hema-
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topoietic system. In a balanced diet, one should pay attention to the 
presence of these ingredients in the food one eats and also to their 
absorption. These food ingredients are substrates of erythropoiesis, en-
sure the correct DNA methylation and cell division, which allows the 
proper functioning of the hematopoietic system.

Keywords: Pregnancy, diet, iron, anemia.
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Wioletta Świeboda1 

WPŁYW PANDEMII COVID-19  
NA ZARZĄDZANIE FINANSAMI  

W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

Streszczenie: Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie oraz 
propozycję rozwiązań stosowanych w publicznych jednostkach zdro-
wia w Polsce w obszarze przyjętych rozwiązań na gruncie klasyfikacji 
kosztów ponoszonych bezpośrednio na COVID-19. W tym celu zo-
stały opracowane dwa pytania badawcze, odnoszące się do klasyfika-
cji poszczególnych kosztów, uwzględniając jej użyteczność dla potrzeb 
podmiotów. W podsumowaniu podjęto również próbę oceny działań w 
świetle ich użyteczności.

Słowa kluczowe: Epidemia, COVID-19, zarządzanie, koszty, ochrona 
zdrowia.

Wprowadzenie

Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena przyjętych oraz wdrożonych za-
sad postępowania podczas pandemii COVID-19 w publicznych jednostkach 
ochrony zdrowia w Polsce, w przełożeniu na sposób ich zarządzania.

Jednostki sektora ochrony zdrowia, jakimi są szpitale, cechuje, tak jak 
pozostałe jednostki sektora publicznego, którego ochrona zdrowia jest częścią 
to, że ich podstawowym celem jest misja. Misja niesienia pomocy, ratowania 
zdrowia i życia ludzkiego. Wskazanie celu jest znaczącym elementem, który 
pokazuje różnicę pomiędzy funkcjonowaniem przedsiębiorstw prywatnych  

1  Studia doktoranckie IV rok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów  
i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości.
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i publicznych, i aspekt ten będzie wykorzystywany w kolejnych etapach pracy. 
Odnosząc się do planowania finansowego w szpitalach publicznych, warto 
podkreślić, że w okresie kryzysu jest ono niezwykle utrudnione, a czasami na-
wet niemożliwe ze względu na dynamiczne zmieniającą się sytuację, na którą 
kierownicy jednostek, a także organy zarządzające, administrujące i kontrolu-
jące nie mają wpływu i nie były przygotowane.

Rozpatrując problem podejścia do kosztów z punktu zarządzania, praca 
dąży do odpowiedzi na pytanie badawcze: Czy szpitale w ramach prowadzenia 
i nadzorowania finansów publicznych wyodrębniają pozycje kont księgowych, 
które w jednoznaczny sposób pozwalałyby na wskazanie wysokości pono-
szonych kosztów w ramach świadczonych usług medycznych poniesionych 
w walce z korona wirusem, czy wręcz przeciwnie, szpitale nie wyodrębniają 
w obszarze prowadzenia rachunkowości dodatkowego ośrodka kosztów lub 
pozycji w kosztach rodzajowych, a ponoszone koszty związane z pandemią 
uznawane są bezpośrednio na funkcjonujące w jednostce ośrodki kosztów 
oraz rodzaje kosztów?

Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej  
w czasie pandemii wywołanej COVID-19

Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej na świecie wynika z od-
miennej historii, warunków rozwoju gospodarczego, różnorodności w ob-
szarze polityki państwa, lokalizacji geograficznej oraz uwarunkowań kulturo-
wych. Pomimo różnic, które występują w funkcjonowaniu systemów ochrony 
zdrowia wyróżnia się, ze względu na funkcje i obszar działania, cztery wspólne 
elementy: opiekę zdrowotną, zapobieganie chorobom, promocję zdrowia oraz 
międzysektorową współpracę na rzecz zdrowia2. Światowa Organizacja Zdro-
wia, zwana dalej WHO, wskazuje na występowanie zjawisk, które dotyczą za-
wężania problematyki systemów ochrony zdrowia do problematyki systemów 
opieki zdrowotnej3.

Systemy ochrony zdrowia ulegają przekształceniom w wielu obszarach, 
które mogą występować równolegle, a wynikają z rozwoju technologii, wie-
dzy medycznej, szerszego dostępu do informacji na temat zdrowia populacji 
w dziedzinie zachorowalności i zmieniających się priorytetów polityki zdro-
wotnej, nowych metod organizacji oraz bardziej złożonych mechanizmów 

2   M. Piotrowicz, D. Cianciara, M.J. Wysocki, Systemy zdrowotne, „Studia i Prace Zeszyt 
Naukowy SGH” 2016, s. 321–324.
3   A. Wojtczak, Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw, CeDeWu, Warszawa 2018.
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finansowania4. Współczesne systemy ochrony zdrowia stoją w obliczu wy-
zwań związanych między innymi ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem 
zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, wzrostem kosztów technologii 
medycznych, wzrostem oczekiwań społecznych oraz asymetrią informacji. 
Wyzwania te występują w zakresie wszystkich elementów składających się na 
system ochrony zdrowia, którymi są: zasoby kadrowe, dostarczanie świadczeń 
zdrowotnych, systemy informacji zdrowotnej, dostęp do usług zdrowotnych, 
sposoby finansowania oraz przywództwa i zarządzania w tym sektorze5.

Finansowanie ochrony zdrowia staje się coraz bardziej skomplikowane, 
stanowiąc swojego rodzaju połączenie wydatków publicznych i prywatnych 
w różnych obszarach i metodach płatności6. W większości krajów na świe-
cie opieka zdrowotna podlega finansowaniu ze środków publicznych. Jest to 
związane z wysokimi kosztami tej opieki, szczególnie w zakresie lecznictwa sta-
cjonarnego, a równocześnie leży w interesie państwa, gdyż zdrowie obywateli 
ogranicza ponoszenie kosztów społecznych oraz powoduje lepszą wydajność 
dla gospodarki kraju. S. Folland wskazuje, że wszechstronne ubezpieczenie 
zdrowotne jest pokrywane ze środków publicznych przekazywanych na ten 
cel przez rząd danego kraju7. Poziom finansowania określa się w przedziale 20-
80% wydatków na zdrowie8. Porównania systemów opieki zdrowotnej doko-
nywane są zazwyczaj poprzez odniesienie się do wielkości Produktu Krajowego 
Brutto, dalej PKB, która zostaje przeznaczona na finansowanie tego sektora9. 
Ocena stosowanych modeli ochrony zdrowia wyłącznie w ten sposób nie jest 
miarodajna, ponieważ nie uwzględnia różnorodności pozaekonomicznych10. 
Oprócz zasobów finansowych, systemy ochrony zdrowia angażują znaczącą 
ilość zasobów ludzkich. Przykład może stanowić informacja, że w państwach 
należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
przeciętne zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia wynosi 10% pracujących 

4   M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski, Determinanty funkcjonowania podmiotów leczni-
czych w Polsce – Nowe wyzwania, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 
2013.
5   W.S. Zgliczyński (red.), Studia Biura Analiz Sejmowych kancelarii sejmu, Ochrona zdrowia 
w Polsce, (56) 2018, Warszawa 2018.
6  P. Szetela, Analiza finansowania ochrony zdrowia ze środków prywatnych w krajach europej-
skich należących do OECD, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016 nr 4(82), s. 83-100.
7   S. Folland, A.C. Goodman, M. Stano, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, WoltersKlu-
wer, Warszawa 2013, s. 840.
8   A. Przybyłka, Systemy ochrony zdrowia, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach” 2011, s. 9.
9   B. Łyszczarz, Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, WoltersKlu-
wer SA, Warszawa 2014.
10   P. Białynicki-Birula, Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia, „Zeszyty na-
ukowe nr 759 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2007.
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w gospodarce, natomiast przeciętnie wydatki bezpośrednie wynoszą około 
10% PKB11. Wielkość zaangażowanych środków pieniężnych jest indywi-
dualną decyzją kraju i zależy od przyjętego modelu świadczeń stosowanych  
w systemie opieki zdrowotnej. Zakładając, że kraj jest gwarantem dostępu do 
bezpłatnej opieki zdrowotnej, argument ten prowadzi do rozważań na temat 
w jaki sposób zaspokoić nieograniczone potrzeby zdrowotne obywateli, mając 
do dyspozycji ograniczone zasoby pieniężne. Konsekwencją tych rozważań jest 
wniosek, który prowadzi do wprowadzenia limitów oraz ograniczeń świad-
czeń zdrowotnych. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 
2004 r.12 nie decyduje, który model organizacyjno-prawny systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce powinien być wprowadzony w przyszłości. Wskazuje 
on jednak, że system ochrony zdrowia powinien być oparty na równości i do-
stępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Warto rozpocząć od obserwacji, że w systemie ochrony zdrowia brakuje 
procedur, które normowałyby sposób, w jaki należy zachowywać się w sytu-
acjach kryzysowych, czy to w danym mieście, województwie bądź na obszarze 
całego kraju. Obecnie wszystko co obserwujemy: wypowiedzi polityków, za-
chowania ludzi, czy wdrażane procedury skupiają się oraz mają swój wspólny 
mianownik w sektorze ochrony zdrowia, którego podstawowym zadaniem 
jest dbanie o życie i zdrowie obywateli. Obowiązek zarządzania jednostka-
mi ochrony zdrowia to zadanie odpowiedzialne, szczególnie w dobie obecnie 
panującego kryzysu, który dziś obserwujemy. Istotą funkcjonowania szpitala 
są informacje o kosztach, które to stanowią częstszy punkt rozważań niż przy-
chody. Może to być związane m.in. z sytuacją zmiany systemu finansowania, 
która wprowadziła tzw. „ryczałt” dla szpitali, który oznacza, że jednostki te 
otrzymują stałe koszty w ramach realizacji kontraktu, mogąc dowolnie korzy-
stać w ramach obszarów zagwarantowanych zawartą umową z NFZ.

Aspekt generowania informacji przez rachunkowość został zawarty w de-
finicji podawanej przez American Accounting Association, dalej AAA, która 
wskazuje „rachunkowość to proces identyfikowania, pomiaru i przekazywania 
informacji o treści ekonomicznej dla dokonywania ocen i decyzji przez użyt-
kowników informacji”13. Generowanie informacji w publicznych podmio-
tach leczniczych może mieć charakter obligatoryjny i fakultatywny, a obszary 

11  Healthat a Glance 2017: OECD Indicators, OECD 2017, https://dx.doi.org/10.1787/ 
health_glance-2017-en  (7 grudnia 2018).
12  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt K 14/03 (Dz.U. 
2004 nr 5 poz. 37).
13  G. Świderska, Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów ra-
chunkowości,  red. G. Świderska i W. Więcław, Difin. Warszawa 2012.
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raportowania dzielą się na dane finansowe i niefinansowe. Z punktu widzenia 
pracy skupimy się na aspekcie finansowym, a konkretnie kosztach, które wy-
stąpią w związku z sytuacją kryzysową, niespodziewaną, jaką jest niewątpliwie 
epidemia koronawirusa.

Rozwiązaniem, które umożliwia kontrolę kosztów i ich racjonalizację, jest 
system controllingu finansowego. Jego wykorzystanie w zarządzaniu szpitala-
mi jest o tyle ułatwione, że zgodnie z obowiązującym prawem w strukturze or-
ganizacyjnej szpitali wyodrębnia się ośrodki kosztów podstawowej działalności 
medycznej, ośrodki kosztów pomocniczej działalności medycznej i niemedycz-
nej oraz ośrodki kosztów administracyjnych. Ośrodkiem kosztów może być 
wydzielona terytorialnie, organizacyjnie lub funkcjonalnie komórka lub grupa 
komórek, ewentualnie część komórki organizacyjnej, na czele której stoi osoba 
odpowiedzialna za jej funkcjonowanie oraz generowane przez nią koszty. Wy-
odrębnione na podstawie ministerialnego rozporządzenia ośrodki łatwo moż-
na przekształcić w ośrodki odpowiedzialności w ramach systemu controllingu. 
Wprowadzeniu controllingu finansowego w zakładach opieki zdrowotnej po-
winno towarzyszyć wdrożenie nowych modeli rachunku kosztów. Racjona-
lizacja kosztów opieki zdrowotnej to problem wielowątkowy. Jego realizacja 
nie jest możliwa wyłącznie poprzez redukcję kosztów bezpośrednich proce-
dur medycznych. Konieczne jest podejście kompleksowe, wymagające analizy 
kosztów zarówno z punktu widzenia krótkiego, jak i długiego okresu czasu.

Dotychczasowy system finansowania służby zdrowia w Polsce nie sprzyja 
powstawaniu „zdrowych” zasad konkurencji między różnymi placówkami me-
dycznymi, bez względu na formę ich własności. Trzeba bowiem zauważyć, że 
usługa zdrowotna jest szczególnym dobrem, do którego dostępu nie można ni-
komu odmówić. Jej realizacja, podobnie jak wytworzenie jakiegokolwiek pro-
duktu, wymaga określonych kosztów, które muszą zostać sfinansowane przez 
pacjenta lub ubezpieczyciela. Środki, którymi dysponuje NFZ, są ograniczone 
i takimi zawsze będą. Współczesna medycyna staje się coraz bardziej skutecz-
na, lecz równocześnie coraz bardziej kosztowna. Dzięki nowym technologiom, 
które są na ogół bardzo drogie uzyskuje się znacząco lepsze efekty lecznicze. 
Nie można zatem zakładać, że uda się zmniejszyć nakłady na ochronę zdrowia. 
Należałoby raczej dążyć do eliminowania wszelkich nieefektywnych rozwiązań 
powodujących zjawisko marnotrawstwa i skierowania zaoszczędzonych kwot 
na finansowanie nowych, bardziej skutecznych procedur medycznych. 

Podsumowując, w ramach wystąpienia nieprzewidzianego działania 
– kryzysu, racjonalnym jest, z punktu zarządzania finansami publicznymi, 
prowadzenie odrębnej ewidencji kosztów oraz przychodów (jeżeli wystąpią), 
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która pozwoli na użyteczne wykorzystanie informacji o poniesionych kosztach  
i osiągniętych przychodach. Istotnym jest, że funkcja informacyjna w rachun-
kowości jest funkcją przewodnią. Kolejne są jej uzupełnieniem. Należałoby 
prowadzić ewidencję kosztów w taki sposób, aby system finansowo – księgowy 
oraz pozostałe zapewniały dostęp do informacji o kosztach, które występują  
w układzie rodzajowym: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świad-
czenia, pozostałe koszty. Wyodrębnienie tych kosztów powinno nastąpić  
w ramach jednego ośrodka kosztów, którego nazwa wskazywałaby jedno-
znacznie, że są na nim ewidencjonowane dokładnie te koszty, które związane 
są z bezpośrednim ich poniesieniem na przedmioty bądź usługi wykorzysty-
wane przy leczeniu koronawirusa. Tylko takie wyodrębnienie pozwala na pra-
widłową kalkulację kosztów.

W obszarze zarządzania finansami publicznych jednostek ochrony zdro-
wia w dobie pandemii kluczowym wydaje się finansowanie ze środków pu-
blicznych państwa zużycia bieżących materiałów (takich jak: środki ochrony 
osobistej, środki dezynfekujące itp.), jak i usług medycznych i pozamedycz-
nych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, usługi transportu medycznego, 
usługi sprzątające itp.) wykorzystywanych bezpośrednio w diagnostyce i le-
czeniu COVID – 19. Co istotne, należy zastanowić się, w jakim zakresie po-
winny w tym uczestniczyć jednostki samorządów terytorialnych posiadające  
i dysponujące własnymi budżetami.

Nawiązując do pierwszego stwierdzenia, należy podkreślić, iż prawidło-
wa kalkulacja finansowa jest skutkiem prawidłowo dobranych i zinterpreto-
wanych wskaźników wykorzystywanych w analizie ekonomiczno–finansowej 
danej jednostki.

Jednym z rozporządzeń, które ujednolica sporządzenie analizy finan-
sowej, jej ocenę oraz prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do 
sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej14. To Minister właściwy 
do spraw zdrowia wraz z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych określił, w drodze rozporządzenia, wskaźniki ekonomiczno-finansowe 

14  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników eko-
nomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekono-
miczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 
832).
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wraz ze sposobem ich obliczania oraz interpretacji. Rozporządzenie zawiera 
również przypisanie punktowe odnoszące się do uzyskanego efektu w ramach 
przewidzianych rozporządzeniem wartości określonych wskaźników, które słu-
żą do analizy ekonomiczno-finansowej. Celem rozporządzenia miała być, jak 
również wskazuje ustawa o działalności leczniczej, przejrzystość i jednolitość 
w obszarze porównywalności danych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla 
podmiotów tworzących, które to są odbiorcami tych informacji, zawartych  
w raportach ekonomiczno–finansowych15. Niestety do wad rozporządzenia 
można zaliczyć to, iż nie uwzględnia ono specyfiki danego podmiotu leczni-
czego, a wskazane wskaźniki nie są dostosowane do jednostek ochrony zdrowia, 
które zaliczane są do sektora publicznego i ich podstawowym celem nie jest 
osiąganie dodatnich wyników finansowych. Ocena wskaźników zaprezentowa-
na w rozporządzeniu nie daje również możliwości „nagradzania” podmiotów, 
w których sytuacja ekonomiczno–finansowa ulega poprawie na przestrzeni lat 
przy założeniu, że wskaźniki nadal utrzymują się na poziomie poniżej pozio-
mu optymalnego. Ograniczenia te mogą powodować spadek możliwości przy 
porównywaniu danych przez podmioty tworzące oraz brak rzeczywistej, aktu-
alnej informacji o sytuacji finansowej, która może również stawać się niekom-
pletna poprzez zastosowane i narzucone ograniczenia ze strony ustawodawcy.

W odniesieniu do drugiego pytania badawczego wyodrębnienie kosztów 
ma znaczenie przy przekazywaniu strumieni środków z:

a) budżetu państwa,
b) Ministerstwa Zdrowia,
c) organu tworzącego,
d) innego organu.

Podsumowanie 

Rozpoznając potrzeby szpitali publicznych w Polsce w okresie trwania 
pandemii koronawirusa użytecznym wydaje się przeprowadzenie analizy od-
noszącej się do sposobu zarządzania publicznymi jednostkami ochrony zdro-
wia w Polsce przez dyrektorów oraz organy zarządzające.

Stosowanie przytoczonych wskaźników, w tym również wskaźników 
płynności finansowej, jak i innych przyjętych form oceny kondycji finan-
sowej jednostek, może zaburzać ich obraz i porównywalność ze względu na 
swoją wielkość, specyfikę, formę organizacyjno–prawną, a w czasie pandemii 

15   Ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), art. 53a.
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również brak wyodrębnienia na jednostki przejmujące zadania, czy wykonu-
jące zadania szpitali zakaźnych. Wskazane obszary mogą powodować zabu-
rzenie prezentacji danych finansowych i mieć wpływ na analizę całego obrazu 
funkcjonowania jednostki. Wskazane jest, aby uwzględnić specyfikę wybra-
nych jednostek ochrony zdrowia, które podlegają tej ocenie.
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THE INFLUENCE OF COVID-19  ON FINANCIAL 
MANAGEMENT  IN THE HEALTH SECTOR IN POLAND

Summary: The aim of the article presents and proposes solutions in 
the public health in Poland in aspects of accepted solutions on the basis 
of classification of costs incurred directly on COVID-19. For this pur-
pose, two research quesions were developed regarding the classification 
of individual costs, taking into account its usefulness for the needs of 
entities. The summary also attemptsto assess activities in the light of 
their usefulness.

Keywords: Epidemic, COVID-19, management, costs, health sector.





221

Kamila Urbaniak1

DETERMINANTY PRENATALNE, 
PORODOWE I OKOŁOPORODOWE 
IMPLIKUJĄCE SYMPTOMATYCZNE 

ZABURZENIA MOWY

Streszczenie: Patologiczne czynniki występujące w okresie prenatal-
nym, porodowym oraz okołoporodowym są jedną z przyczyn zaburzeń 
mowy dziecka. W związku z tym, publikacja ma na celu przybliżenie, 
jakie patologiczne determinanty mogą pojawić się w czasie trwania cią-
ży, w późniejszym czasie oraz jaki to ma wpływ na mowę dziecka w jego 
okresie adolescencji. Publikacja jest podzielona na kilka podrozdziałów - 
celem przejrzystości prezentowanych treści. Zawiera takie elementy jak: 
teoretyczne zagadnienia prenatalne oraz rozwój dziecka w czasie ciąży, 
a także kwerenda chorób, periodyzacja zakażeń i zarażeń, które mogą 
ujawnić się w czasie ciąży - z podziałem na ich źródło występowania, a 
także czynniki porodowe oraz kliniczne formy urazów okołoporodo-
wych. Podsumowaniem wyżej wymienionych zagadnień jest przybliże-
nie zależności między nimi a zaburzeniami mowy dziecka.

Słowa kluczowe: Ciąża, poród, urazy, choroby, dziecko, mowa.

Wstęp

Zaburzenia mowy są zjawiskiem występującym stosunkowo bardzo czę-
sto. Za przyczynę tych nieprawidłowości implikuje się różnorodne determi-
nanty. W zależności od złożoności takich trudności, wyróżnia się różnorodne 
formy występowania przyczyn odpowiedzialnych za niepoprawne funkcjo-
nowanie pewnych obszarów. Mówi się, że to, w jaki sposób się rodzimy ma 

1  Magister, Uczelnia Łazarskiego.
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niebagatelny wpływ na całe nasze dalsze życie i jego funkcjonowanie. Cały 
proces prenatalny, a także przebieg porodu i czynników okołoporodowych 
ma związek z prawidłowym występowaniem wszelkich umiejętności i czyn-
ności, które mają prawidłowe uwarunkowanie. Implikując zasadność rzadko 
spotykanych treści występujących w tym obszarze, postanowiono podjąć ten 
temat. Jego głównym celem jest przede wszystkim przybliżenie wszelkich nie-
prawidłowości, które mogą wystąpić w czasie trwania ciąży oraz w trakcie 
porodu uwzględniając różnorodne kliniczne formy urazów okołoporodowych 
oraz porównanie tych determinantów z występującymi zaburzeniami dziecka 
w obszarze mowy. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj koncentrowano się przede 
wszystkim na umiejętnościach psychoruchowych zdecydowano się na uszcze-
gółowienie tego obszaru, oznaczając dodatkowo obszary mowne jako temat 
decydujący i wpływający na funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.

Rozwój dziecka w okresie prenatalnym - 
zagadnienia teoretyczne

Pierwszy trymestr ciąży jest okresem najbardziej intensywnego rozwoju 
dziecka. Powstaje wtedy istota, która zaczyna funkcjonować wraz ze swoimi 
wszystkimi podstawowymi narządami wewnętrznymi. 

W pierwszym miesiącu następuje podział zapłodnionej komórki jajowej, 
przemieszczającej się wzdłuż jajowodu do macicy. Jest to czas, w którym tak-
że mogą powstać dwa monozygotyczne bliźnięta. Okres ten można nazwać 
fazą zarodkową. W czasie tego miesiąca zarysowuje się kształt głowy, oczy, 
wykształca się praca serca. Tworzy się również system naczyń krwionośnych. 
Zauważyć można także zaczątki powstających kręgów. Pojawia się jama ustna, 
jak również narządy wewnętrzne, kończyny, uszy i nos oraz mięśnie. Ponadto 
tworzą się zawiązki układu nerwowego. Można zauważyć także rozwój cewy 
nerwowej oraz komórek ośrodkowego układu nerwowego.

Podczas drugiego miesiąca życia płodowego występuje organogeneza - 
tworzenie podstawowych narządów wewnętrznych. Można także zauważyć 
dłonie i stopy, narządy płciowe, a twarz nabiera ludzkiego wyglądu. Kształtują 
się powieki i części nosa, a na palcach są zauważalne linie papilarne. Rozpo-
czyna się różnicowanie komórek nerwowych kory mózgowej oraz tworzenie 
przysadki mózgowej. Kończy się wtedy okres zarodkowy.

W trzecim miesiącu zaczyna się płodowy okres życia dziecka. Zauważal-
na jest aktywność dziecka, klarują się indywidualne cechy charakteru oraz wy-
glądu. W tym czasie zauważalny jest wyprost pleców powodujący nieopadanie 
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głowy na brzuch, rozwijają się narządy wewnętrzne, tęczówka oka, skóra,  
a mięśnie są grubsze. Wytwarza się podniebienie oraz ślimak wraz z narzą-
dem słuchowym. Morfogeneza płuc i trzustki zostaje zakończona. Rozwija się 
zmysł dotyku. Neurony umiejscowione w rdzeniu kręgowym wysyłają sygnały 
nerwowe do kończyn. Powstaje także zmysł węchowy.

Czwarty miesiąc - w tym czasie narządy wewnętrzne wykonują wiele 
funkcji. Dziecko ćwiczy umiejętność picia za pomocą płynu owodniowego. 
Zauważalne także jest dojrzewanie mózgu - pojawienie się bruzd i zwojów. 
Proces tworzenia móżdżku jest zakończony. Powstają cechy czuciowe i rucho-
we ciała - odczuwanie różnych bodźców i zmiana zachowania.

Podczas piątego miesiąca zauważalny jest przyrost owłosienia: włosów, 
brwi i rzęs. Podczas badania stetoskopem wyczuwalne jest bicie serca. Rozwija 
się także bruzda czołowa, ciemieniowo-potyliczna i ostrogowa, a także spoidła. 
Wyczuwalne są także ruchy dziecka.

W szóstym miesiącu rozwijają się więzadła stawowe. Powstają odruchy 
ssania oraz skurcze i rozkurcze klatki piersiowej. Szpara powiekowa powoli się 
otwiera. Dziecko reaguje na silne dźwięki. Można zauważyć także funkcjonal-
ny rozwój narządu równowagi.

Trzeci trymestr ciąży charakteryzuje się możliwością przeżycia dziecka 
poza łonem matki. Pojawienie się istoty po 28. a przed 36. tygodniem ciąży 
implikuje nomenklaturą wcześniactwa. W siódmym miesiącu można rozróż-
nić sześć warstw kory mózgowej. Proces mielinizacji włókien nerwowych jest 
w trakcie kontynuacji. Na przełomie siódmego i ósmego miesiąca wyodrębnia 
się lateralizacja - półkula lewa odpowiada za prawą stronę ciała oraz mowę, 
prawa za przetwarzanie dźwięków muzycznych. Jest także lepiej ukrwiona. Na 
dwa tygodnie przed urodzeniem dziecko przestaje już rosnąć2.

Nieprawidłowy przebieg ciąży-  
wybrane ingredienty

Poniżej zostaną przedstawione elementy, które pojawiają się podczas 
trwania ciąży, a mają wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka.

2   D. Kornas-Biela, Okres prenatalny [w:] red. B. Harwas- Napierała, J. Trempała, Psychologia 
rozwoju człowieka- charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2000, s. 18-29.
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Ciąża wieloraka przyczyniająca się do zaburzeń rozwoju dziecka

Oznacza rozwój w jednoczesnym czasie dwóch lub większej liczby pło-
dów. Powstaje w czasie zapłodnienia dwóch komórek jajowych przez dwa 
oddzielne plemniki. Powikłania istniejące w tego rodzaju ciąży są podobne, 
jak w pojedynczej, z tą różnicą, że częstość ich występowania jest zdecydowa-
nie większa. Jednym ze skutków jest przedwczesne zakończenie ciąży. Oprócz 
tego można wymienić także różnorodny wzrost pomiędzy płodami, zgon 
jednego z płodów, współwystępowanie choroby trofoblastycznej z płodem,  
a także różnorodne powikłania charakterystyczne dla ciąży jednokosmów-
kowej, między innymi: występowanie zespołu przetaczania krwi pomiędzy 
płodami, uszkodzenia płodu po wcześniejszym zgonie bliźniaka, nieprawidło-
wości pępowinowe, wykrwawienie się jednego płodu po uszkodzeniu naczyń 
pępowinowych drugiego, niecałkowite rozdzielenie się płodów3.

Choroba hemolityczna - 
konflikt serologiczny implikujący dalsze życie dziecka

Konflikt serologiczny określany jest jako choroba hemolityczna nowo-
rodków - CHHN. Pojawienie się oznacza odziedziczenie od ojca antygenu 
D przez płód. Nieprawidłowości kliniczne w takiej sytuacji, zaznaczają się 
poprzez wcześniejszą alloimunizację powstającą wskutek uczulenia matki 
Rh ujemnej antygenem D. Zagrożone są przede wszystkim ciąże kolejne, ze 
względu na to, że w pierwszej pojawia się tak zwane uczulanie organizmu mat-
ki, to znaczy Rh ujemnej przez Rh dodatnie płodu. Powikłania, które mogą 
wystąpić podczas tej choroby to przede wszystkim poronienia, krwawienia 
płodowo-matczyne. Przed wprowadzeniem leczenia, zauważalna u noworod-
ków była żółta karnacja, a przyczyna śmierci oscylowała z powodu żółtaczki 
jąder podstawy mózgu lub były one niepełnosprawne intelektualnie, porażo-
ne spastycznie, prezentowały głuchotę4.

3   W. Malinowski, Ciąża wielopłodowa [w:] red. G. H. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia- 
repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 36-42.
4   M. Kwiatkowska, P. Krajewski, M. Pokrzywnicka, Choroba hemolityczna Rh noworodków 
jako nadal aktualny problem w perinatologii- wybrane aspekty zagadnienia, ilustrowane opisem 
przypadku konfliktu serologicznego Rh o ciężkim przebiegu klinicznym u noworodka, „Perinatolo-
gia, Neonatologia i Ginekologia” 2009, tom 2, zeszyt 1, s. 17.
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Krwotoki występujące w czasie ciąży

Udar mózgu występuje często u młodych kobiet będących w ciąży. Naj-
częściej jest to spowodowane krwawieniem wewnątrzczaszkowym, będącym 
skutkiem różnorodnych chorób, między innymi występowaniem nadciśnienia 
tętniczego, rzucawką, zakrzepicy żylnej, malformacji tętniczo-żylnej5. Ponadto 
w czasie ciąży krwotoki są zagrożeniem zarówno dla matki, jak i dla dziecka. 
Można tutaj wyróżnić także zbyt wczesne oddzielenie się łożyska, uraz dróg 
rodnych czy nowotwór szyjki macicy6.

Zaburzenia wzrastania płodu jako późniejsze trudności w rozwoju

Zaburzenia wzrastania płodu to nadmierny przyrost (hipertrofia/makro-
somia) masy ciała lub jego niedomiar (hipotrofia). Makrosomia wyróżnia się 
dużą wagą ciała oscylująca między 4000 g a 4500 g bez względu na czas trwa-
nia ciąży7. Najgroźniejszym skutkiem takich nieprawidłowości jest dystocja 
barkowa, uszkodzenie splotu ramiennego8, porażenia typu Erba-Duchenne’a 
lub niedotlenienie płodu podczas porodu naturalnego9. Hipotrofia, odmien-
nie, oznacza zbyt małą wagę dziecka. Skutkuje również niedotlenieniem oraz 
współuczestniczącymi chorobami, jak na przykład: hipoglikemią, hiponatre-
mią, policytemią oraz zaburzeniami w rozwoju fizycznym i intelektualnym. 
Każde z tych zaburzeń ma wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka.

Zapłodnienie typu in vitro  
i konsekwencje na rozwój dziecka

In vitro polega na zapłodnieniu w sposób pozaustrojowy komórki jajowej 
oraz na przeniesieniu zarodka lub też wprowadzeniu wcześniej przygotowanego 

5   P. Rajewski, B. Książkiewicz, P. Rajewski, K. Waleśkiewicz-Ogórek, Krwotok miąższowo- 
podpajęczynówkowy w okresie połogu- opis przypadku, „Family Medicine & Primary Care Review” 
2012, tom 14, nr 2, s. 312-313.
6   G. H. Bręborowicz, Krwotoki w II i III trymestrze ciąży [w:] red. G. H. Bręborowicz, Po-
łożnictwo i ginekologia- repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 34.
7   W. Szejniuk, M. Szymankiewicz, Makrosomia i inne zaburzenia występujące u noworodka 
matki z cukrzycą, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2012, tom 1, zeszyt 4, s. 253. 
8   M. Chochowska i wsp., Leczenie chirurgiczne okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego 
u dzieci- operacje rekonstrukcyjne, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2009, tom 
74, nr 5, s. 277.
9   G. Pisarek, O. Adamczyk- Gruszka, M. Walczyk, J. Starzewski, Zaburzenia przebiegu porodu 
płodów makrosomicznych [w:] red. S. Głuszka, Studia Medyczne, tom 15, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s. 27-28.
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nasienia do jamy macicy. Do występujących w tym przypadku powikłań na-
leżą: wcześniactwo, możliwość występowania wad wrodzonych, niska waga 
urodzeniowa, a także różnorodne nieprawidłowości neurologiczne, wzroko-
we, przewodu pokarmowego10. Biorąc pod uwagę takie powikłania, można 
powiedzieć, że ma to niebagatelny wpływ na dalsze życie dziecka, a także jego 
rozwój.

Kwerenda chorób występujących w ciąży

Kolejny rozdział będzie poświęcony wybranym chorobom występującym 
w ciąży, dotyczących matki. Wydaje się niezbędne przybliżenie zagrożeń oraz 
powikłań wynikających z konkretnych nieprawidłowości.

Cukrzyca ciążowa i jej występowanie w funkcjonowaniu dziecka

Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem gospodarki węglowodanowej, które 
jest rozpoznawane w czasie ciąży. Wpływ podwyższonego poziomu glikemii 
ma związek z prawidłowym rozwojem płodu, przede wszystkim występuje 
fetopatia cukrzycowa, która objawia się makrosomią, organomegalią oraz za-
burzeniami metabolicznymi11. Noworodki, u których nierozpoznana jest ma-
krosomia, narażone są na urazy okołoporodowe. Oprócz tego mogą wystąpić: 
zaburzenia oddychania, hipoglikemia oraz kardiomiopatia12. Ostatnie z powi-
kłań występuje pod postacią rzadkiej choroby serca, która objawia się w okre-
sie okołoporodowym. Zagraża ona życiu ze względu na niewydolność serca13.

Rzucawka jako choroba wpływająca na rozwój płodu

Rzucawka to tak zwany napad drgawek, który najczęściej występuje wtór-
nie do stanu przedrzucawkowego. Można go porównać do napadu padaczko-
wego. W związku z zagrożeniem życia zarówno matki, jak i płodu, można wy-
różnić wiele powikłań, do których należą: przedwczesne oddzielenie łożyska, 

10   A. Piątek, M. Koziarska-Rościszewska, Wpływ in vitro i innych technik wspomaganego roz-
rodu na występowanie zaburzeń postnatalnych, „Nowa Pediatria” 2013, nr 1, s. 10-16.
11   I. Towpik, E. Wender- Ożegowska, Czy warto leczyć cukrzycę ciążową [w:] red. R. Stojko, 
Ginekologia polska, nr 3; 85, 2014, s. 221.
12   K. Łagoda, G. Kobus, H. Bachórzewska- Gajewska, Wpływ cukrzycy ciążowej na rozwój 
płodu i noworodka, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” 2008, tom 4, 
nr 4, s. 169-171.
13   M. Szypuła, R. Stojko, M. Czechowski, Ż. Jastrzębska, Kardiomiopatia połogowa- poważne 
powikłanie okresu okołoporodowego, „Anestezjologia i ratownictwo” 2012, nr 6, s. 314.
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obrzęk płuc, pęknięcie wątroby, odklejenie siatkówki14. Powikłania porzucaw-
kowe zagrażają bezpośrednio życiu oraz ośrodkowemu układowi nerwowemu. 
Może także wiązać się to z porodem przedwczesnym, a także z krwotokiem 
śródmózgowym15. W przypadku rzucawki w obszarze przestrzeni śródnaczy-
niowej obecne są metabolity, które są przyczyną uszkodzenia śródbłonka i po-
wodują przełamanie korelacji krew - mózg16.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe  
jako niebezpieczeństwo rozwojowe płodu

Do zaburzeń tego typu można zaliczyć przede wszystkim różnego rodzaju 
zawroty głowy oraz omdlenia, tachykardie, arytmie, kardiomiopatie około-
porodowe, jak również zawały mięśnia sercowego i różnorodne wady serca17. 
Wystąpić może także nagłe zatrzymanie krążenia, duszności, nietolerancja wy-
siłkowa18. Jak wiadomo, każde powikłanie w obszarze serca stanowi niebezpie-
czeństwo dla wzrastania płodu powodując różnorodne zaburzenia.

Funkcjonowanie z nadciśnieniem tętniczym w ciąży

Nadciśnienie tętnicze jest w wielu przypadkach uwarunkowane genetycz-
nie. Spowodowane jest także nieprawidłowym funkcjonowaniem śródbłonka. 
Charakteryzuje się wieloma objawami, między innymi: zaburzeniami widzenia 
oraz nieprawidłowościami po stronie ośrodkowego układu nerwowego, trud-
ności z oddawaniem moczu. Implikuje się także szereg występujących zmian 
w obrębie wcześniej wspomnianego OUN, narządu wzroku, nerek, wątroby. 
Występują zaburzenia hematologiczne, oddechowe i naczyniowe19.

14   N. Panay, R. Dutta, A. Ryan, J.A.M. Broadbent, Położnictwo i ginekologia, Wydawnictwo 
Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2006, s. 236.
15   D. Bomba-Opoń, M. Wielgoś, Standardy opieki okołoporodowej w przypadku występowania 
określonych powikłań, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2016, tom 1, nr 1, s. 2.
16   G. Dałek, G. Wasilewski, A. Tutaj, Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii w przebiegu 
rzucawki u kobiet w ciąży- opis trzech przypadków, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2009, tom 
5, nr 4, s. 205-206.
17  S. Sobieszczyk, Choroby układu sercowo- naczyniowego [w:] red. G. H. Bręborowicz, Położ-
nictwo i ginekologia- repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 90-100.
18   A. Lewandowski i wsp., Nagłe zatrzymanie krążenia u pacjentki z kardiomiopatią okołoporo-
dową i zatorowością płucną, „Kardiologia polska” 2013, tom 71, nr 7, s. 741-742.
19   G. H. Bręborowicz, Nadciśnienie tętnicze [w:] red. T. Pisarski, Położnictwo i ginekologia. 
Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002, s. 447-454.
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Choroby układu moczowego u kobiet w ciąży

Czynnikiem ryzyka występującego w tym przypadku są na przykład nie-
wydolności nerek, przebyte wcześniej choroby nerek. Dodatkowo, można 
tutaj wymienić zakażenia dróg moczowych20, przewlekłe choroby nerek oraz 
ostre schorzenia układu moczowego21. Zarówno dla matki, jak i dla dziec-
ka powikłania przy tych chorobach mają swoje konsekwencje objawiające się 
przedwczesnym porodem i różnorodnymi obrzękami.

Zaburzenia immunologiczne implikujące patologię płodu

Do zespołu zaburzeń immunologicznych można zaliczyć wiele chorób 
zagrażających ciąży. Jednym z takich zaburzeń jest na przykład zespół anty-
fosfolipidowy, małopłytkowość samoistna, toczeń rumieniowaty układowy, 
reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina uogólniona, miastenia, pemfigo-
id ciężarnych22. Jednym z powikłań będących zaburzeń immunologii są zabu-
rzenia wzrastania płodu lub także jego śmierć.

Zmiany nowotworowe występujące w czasie trwania ciąży

Wraz z późniejszym wiekiem zachodzenia w ciążę, częstotliwość występo-
wania nowotworów wzrasta. Najczęściej pojawiające się, które można określić, 
to: rak piersi, szyjki macicy, chłoniaki i czerniak. Rzadsze występowanie za-
uważalne jest przy białaczce, raku tarczycy, jajnika, jelita grubego czy mięsaku. 
Zdarza się także współistnienie ciąży oraz nowotworu płuc23. Powikłaniem 
mogą być przedwczesne porody lub poronienia, a także w późniejszym czasie 
niska waga urodzeniowa, opóźnienie psychoruchowe i różnorodne mutacje.

20   Występujących najczęściej w obszarze chorób tego układu.
21   G. H. Bręborowicz, W. Markwitz, Choroby układu moczowego [w:] red. T. Pisarski, Po-
łożnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 
2002, s. 466-474.
22   K. Drews, A. Seremak- Mrozikiewicz, Choroby immunologiczne [w:] red. G. H., Bręboro-
wicz, Położnictwo i ginekologia- repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, 
s. 125-130.
23   M. Rubach, M. Litwiniuk, R. Mądry et al., Cancer in pregnant women, „Oncology in 
Clinical Practise” 2018, vol 4, no 2, s. 69.
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Nieprawidłowa praca układu oddechowego 
a powikłania w rozwoju płodu

Powikłania chorób dróg oddechowych zazwyczaj nie są bardzo groźne, 
chyba że wziąć pod uwagę postać ciężkiej niewydolności oddechowej, jednak 
występuje ona obecnie w mniejszym stopniu24. Można wyróżnić kilka ele-
mentów wchodzących w skład nieprawidłowej pracy układu oddechowego,  
a mianowicie: dychawicę oskrzelową (astmę), która występuje często u kobiet 
w wieku rozrodczym i ma wpływ na matkę i rozwój dziecka, a także na sam 
poród. Powikłaniem jej jest przedwczesny poród, zahamowanie wzrostu pło-
du, zwiększenia częstotliwości porodów przez cesarskie cięcie, niedotlenienie 
i rzadziej wad wrodzonych25. Oprócz tego, wymienia się także zapalenie płuc, 
sarkoidozę oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej26.

Zaburzenia zdrowia psychicznego u kobiet w ciąży

Problem związany z zaburzeniami nastroju i psychicznymi jest dość czę-
sty. Zauważyć można związek z zaburzeniami hormonalnymi, a zmianami 
psychicznymi. Za występowanie zaburzeń afektywnych jest odpowiedzialny 
spadek estrogenów, progesteronu i kortyzolu. Wpływa na to również funkcjo-
nowanie różnorodnych hormonów występujących w ciele kobiety. Gwałtow-
ny spadek poziomu estrogenów skutkuje wieloma zmianami nastrojowymi27. 
Przez kobiety zauważalne są także zmiany zaspokojonych potrzeb w stosunku 
do stanu przed ciążą. Jako zaburzenia psychiczne można wyróżnić tutaj przy-
gnębienie, depresję i psychozę poporodową28. Występowanie depresji wiąże się 
z wieloma trudnościami społecznymi i zdrowotnymi zarówno dla matki, jak  
i dla dziecka29. Trudności pojawiają się także w aspekcie rozwojowym dziecka30. 

24   M. Ropacka- Lesiak, Choroby układu oddechowego [w:] red. G. H. Bręborowicz, Położnic-
two i ginekologia- repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 135.
25   D. Chmielewska- Szewczyk, Ciąża u kobiety z astmą i jej wpływ na dziecko, „Alergia Astma 
Immunologia” 2013, tom 18, nr 3, s. 145. 
26   M. Ropacka-Lesiak, Choroby…, op. cit., s. 139-142.
27   J. Rymaszewska i wsp., Zaburzenia psychiczne okołoporodowe- epidemiologia, etiologia, kla-
syfikacja, leczenie, „Ginekologia polska” 2005, tom 76, nr 4, s. 322-323.
28   Z. Wojdyła, D. Żurawicka, I. Łuczak, M. Zimnowoda, Zaburzenia zdrowia psychicznego  
u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu [w:] red. D. Żurawiecka, I. Łuczak, M. Wojtal, J. Sie-
kierka, Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny tom 
7, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2019, s. 198.
29   J. Samochowiec i wsp., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące le-
czenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część I: Leczenie depresji, „Psychiatria 
polska” 2019, tom 53, nr 2, s. 246-247.
30   A. Kroemke, J. Mateusiak, Poczucie koherencji a symptomy depresyjne u kobiet w okresie 
okołoporodowym, „Psychologia Jakości Życia” 2006, tom 5, nr 1, s. 84-85.
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Warto zauważyć, że depresja wiąże się także z nieprawidłowością późniejszych 
wzajemnych relacji oraz funkcjonowaniem rodziny31. Stwierdzono, że dzie-
ci matek chorujących na tę przypadłość rodzą się z niską wagą, jak również 
występują porody przedwczesne32. Istotne są także techniki radzenia sobie ze 
stresem oraz ukierunkowanie wysiłków psychicznych i fizycznych33. Ostatnią 
informacją, którą warto tu zawrzeć jest to, że neuroimmunologiczne czynniki 
mają niebagatelny wpływ zarówno na determinanty neuropsychiatryczne, jak 
i neurologiczne, ponieważ mózg jest bardzo podatny na zależności środowi-
skowe34. Co się z tym wiąże, rozwój mowy ma także podłoże środowiskowe 

- nabywanie i nauka języka dziecka przez matkę jest bardzo istotny.

Ciąża - periodyzacja występujących zakażeń  
i zarażeń

Następny rozdział będzie poświęcony podziałowi występujących zakażeń 
i zarażeń, które mogą być współistniejące w czasie ciąży.

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na rozwój dziecka

Do tego typu zakażeń zaliczyć można kiłę, rzeżączkę, boreliozę, liste-
riozę, paciorkowce z grupy B oraz zakażenie gronkowcami. Ich występo-
wanie może powodować między innymi niedosłuch35, syndaktylię, ślepotę 
korową, wysypkę36. Wyróżnić można także podniebienie gotyckie, triadę 
objawów Hutchinsona, głuchotę wywołaną zapaleniem nerwu VII, niepeł-
nosprawność intelektualną, poronienia, śmierć wewnątrzmaciczną, trudności  
 

31   M. Z. Podolska i wsp., Ja realnie i ja idealne u kobiet ciężarnych i położnic z objawami 
depresji okołoporodowej, „Psychiatria polska” 2013, tom 46, nr 1, s. 42.
32   A. Giménez i wsp., Działania niepożądane w czasie ciąży i poważne wrodzone wady roz-
wojowe u niemowląt pacjentek z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i zaburzeniami 
schizoafektywnymi leczonymi lekami przeciwpadaczkowymi: przegląd systematyczny, „Psychiatria 
polska” 2019, tom 53, nr 2, s. 224.
33   H. K. Brown et al., Chronic physical conditions and risk for perinatal mental illness: A popu-
lation- based retrospective cohort study, “PLoS Med.” 2019, vol 16, no 8, s. 1-2.
34   U. Meyer et al., Sschizophrenia and Autism: Both Shared and Disorder- Specific Pathogenesis 
via Perinatal Inflammation?, „Pediatric Research” 2011, vol 69, no 5, s. 26R.
35   A. Geremek- Samsonowicz, Model postępowania diagnostyczno- terapeutycznego wobec nie-
mowlęcia i jego rodziny przed operacją wszczepienia implantu ślimakowego, „Nowa Audiologia” 
2012, tom 1, nr 1, s. 120.
36   M. Inglot, Borelioza w ciąży- fakty i mity [w:] red. D. Żurawiecka, I. Łuczak, M. Wojtal,  
J. Siekierka, Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medy-
cyny tom 7, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2019, s. 194.
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ze wzrokiem, zmiany skórne, nieprawidłowości OUN, wodogłowie, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych37.

Zakażenia wirusowe patologią funkcjonowania dziecka

W szczeblu tego rodzaju wyróżniono opryszczkę, ospę wietrzną, cytome-
galię, różyczkę, wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz wirus HIV. Powi-
kłania, które istnieją przy zarażeniu tymi wirusami to: wrodzone wady serca, 
obrzęki uogólnione płodu, poronienia samoistne oraz śmierć wewnątrzmacicz-
na38, a także zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wady wrodzone w ob-
szarze różnych narządów, zaburzenia neurologiczne, poronienia39, jak również 
napady padaczkowe40.

Zarażenia pierwotniakami jako nieprawidłowy determinant rozwo-
ju dziecka

Do zarażeń pierwotniakami można zaliczyć toksoplazmozę. Jako powi-
kłania implikujące tę chorobę wymienia się triadę Pinkertona, czyli wodo-
głowie lub małogłowie, zwapnienia wewnątrzczaszkowe i zapalenie siatkówki. 
Obserwuje się także brak wzrostu wewnątrzmacicznego, różnego rodzaju nie-
dowłady, zaćmę, padaczkę oraz nieprawidłowości rozwoju psychofizycznego41.

Determinanty porodowe

W tym rozdziale zostaną przedstawione nieprawidłowości dotyczące sa-
mego przebiegu porodu.

37  D. Nowakowska, P. Marcinek, J. Wilczyński, Zakażenia i zarażenia w ciąży [w:] red. G. H. 
Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia- repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsza-
wa 2010, s. 143-147.
38   K. Engel i wsp., Obrzęk uogólniony płodu w przebiegu zakażenia Parvowirusem B19, opis 
przypadku, „Ginekologia polska” 2012, nr 83, s. 141-142.
39   U. Jurkowska i wsp., Zakażenie alfaherpeswirusami u kobiet w ciąży i ryzyko okołoporodowe-
go zakażenia płodu i noworodka, „Nowa Pediatria” 2011, nr 3, s. 66-69. 
40   I. Pieczonka- Ruszkowska i wsp., Padaczki częściowe wieku dziecięcego- aspekty kliniczne  
i terapeutyczne, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2012, tom 8, nr 1, s. 7.
41   M. Inglot, Toksoplazmoza w ciąży- diagnostyka i leczenie [w:] red. J. Siekierka, M. Zimno-
woda, S. Żurawiecka, Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach 
medycyny, tom 6, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2018, s. 28.
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Poród długotrwały lub przedwczesny i jego znaczenie dla dziecka

Poród przedwczesny oznacza zakończenie ciąży przed 37 tygodniem. Jest 
główną przyczyną niskiej masy urodzeniowej noworodka42. Długotrwały zaś 
oznacza trwający około 20 godzin poród43. Występuje także zjawisko „późnych 
wcześniaków” - jest konsekwencją niedotlenienia okołoporodowego. Istnienie 
encefalopatii niedokrwienno-niedotleniowej jest odpowiedzialne za występo-
wanie mózgowego porażenia dziecięcego oraz deficytów neurorozwojowych44. 

Niewspółmierność porodowa determinantem zaburzeń rozwoju 
dziecka

Oznacza dysproporcję występującą pomiędzy wielkością płodu a wiel-
kością kanału rodnego. Dotyczy to przede wszystkim porodu główkowego45. 
Powikłaniem dotyczącym takiego zaburzenia mogą być urazy okołoporodo-
we - złamania kości czaszki, uszkodzenia nerwów, krwiaki zewnątrzczaszkowe  
i uszkodzenia splotu barkowego czy obojczyka.

Poród kleszczowy oraz wykonany próżnociągiem a późniejsze kon-
sekwencje dla dziecka

Narzędzia te stosuje się podczas porodów naturalnych, w sytuacjach 
trudnych. Wskazaniami dotyczącymi używania tychże przedmiotów są mie-
dzy innymi przedłużający poród powyżej 2 godzin, brak postępów porodo-
wych, wewnątrzmaciczna zagrażająca zamartwica płodu. Natomiast przyczyną 
u matki mogą być wady serca, stany gorączkowe, rzucawkowe lub przedrzu-
cawkowe. Jednakże wynikiem używania wyżej wymienionych narzędzi są roz-
ległe krwiaki podokostnowych kości czaszki, a także wylewy śródczaszkowe46.

42   T. Konopka, M. Rutkowska, Zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka porodu przedwczesne-
go- przegląd piśmiennictwa, „Dent. Med. Probl.” 2002, tom 39, nr 2, s. 260.
43   W. Markwitz, M. Ropacka- Lesiak, Poród nieprawidłowy [w:] red. G. H. Bręborowicz, Po-
łożnictwo i ginekologia- repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 174.
44   E. Gulczyńska, J. Gadzinowski, Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedokrwienno-niedo-
tleniowej u noworodka, „Ginekologia polska” 2012, nr 3, s. 215.
45   W. Markwitz, M. Ropacka- Lesiak, Poród…, op. cit., s. 177.
46   J. Kubicki, Historia zabiegów kleszczowych, „Puls Uczelni” 2012, tom 6, nr 2, s. 15-16.
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Cesarskie cięcie i jego znaczenie dla dziecka

Cesarskie cięcie dzieli się na planowane oraz nieplanowane. Pierwsze  
z nich wykonywane jest po rozpoczętej czynności skurczowej macicy lub bez 
niej. Drugie natomiast zostaje podjęte w momencie nieprawidłowości po-
rodu naturalnego, braku jego postępu lub w sytuacji zagrażającej matce lub 
dziecku47. Kobiety, które decydowały się na poród taką drogą, sugerowały się 
lękiem przed porodem, traumatycznym doświadczeniem wcześniejszego poro-
du naturalnego i komplikacjami położniczymi48. Występują także negatywne 
skutki cesarskiego cięcia dla dziecka. Konsekwencją tego jest zwiększenie ry-
zyka zaburzeń układu immunologicznego, alergie, astmy i cukrzyce49. Mogą 
także współistnieć obniżone napięcie mięśniowe w obszarze ciała i twarzy.

Kliniczne formy urazów okołoporodowych

Rozdział ten będzie poświęcony wybranym urazom okołoporodowym, 
które mają znaczący wpływ na rozwój psychoruchowy oraz mowny dziecka,  
a także przekładają się na jego dalsze funkcjonowanie.

Znaczenie urazów tkanek miękkich i skóry dla dziecka

Do tej kategorii możemy zaliczyć następujące urazy: przedgłowie, obrzę-
ki głowy oraz uszkodzenia skóry i tkanek miękkich50. Zdarzają się też takie 
nieprawidłowości jak obumieranie podskórnej tkanki tłuszczowej, wywołanej 
przez różnorodne determinanty patologiczne: uraz, niedotlenienie, hipotermia 
czy infekcje51.

47   E. Lichtenberg- Kokoszka, Wpływ cięcia cesarskiego oraz odmiennego funkcjonowania układu 
hormonalnego na poporodowe funkcjonowanie mamy i dziecka [w:] red. D. Żurawiecka, I. Łuczak, 
M. Wojtal, J. Siekierka, Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjal-
nościach medycyny, tom 7, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 
2019, s. 177.
48   J. Holka- Pokorska i wsp., Elektywne cięcie cesarskie ze wskazań psychiatrycznych- analiza 
zjawiska, opis dwóch przypadków oraz rekomendacje kliniczne, „Psychiatria polska” 2016, tom 
50, nr 2, s. 358.
49   M. Wielgoś i wsp., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczą-
ce cięcia cesarskiego, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, tom 3, nr 4, s. 160.
50   https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/noworodek/70623,urazy-okoloporodowe 
(21.04.2020).
51   A. Maciejewska- Radomska i wsp., Rzadki przypadek obumierania podskórnej tkanki tłusz-
czowej u noworodków, „Przegląd Dermatologiczny” 2011, nr 98, s. 318.
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Uszkodzenia kostno-stawowe jako czynniki znaczące dla dziecka

Można tutaj wyróżnić okołoporodowe pęknięcie lub złamanie obojczy-
ka, kości ramiennej, a także udowej, zwichnięcia stawów i uszkodzenia kości 
czaszki52. Jest to ważne znaczeniowo ze względu na funkcjonowanie kończy-
ny górnej, a co za tym idzie motorykę małą, której ośrodek jest powiązany  
z ośrodkiem mowy. Uszkodzenia w obrębie głowy mają wpływ także na pra-
widłowe funkcjonowanie czynności mowy.

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jako patologiczny 
determinant w czynnościach mownych dziecka

Wśród uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego wymienia się przede 
wszystkim krwawienia śródczaszkowe oraz krwotoki w rdzeniu kręgowym. 
Uszkodzenia OUN mogą być spowodowane niedokrwieniem-niedotlenie-
niem okołokomorowej warstwy rozrodczej mózgu (najczęściej przypadłość 
ta występuje u wcześniaków), wadami naczyniowymi mózgu lub urazami 
mechanicznymi wynikającymi z przebiegu porodu53. Można także wyróżnić 
urazy czaszkowo-mózgowe, które również występują jako konsekwencja czyn-
ników patologicznych-okołoporodowych54. Do tego typu uszkodzeń zalicza 
się także krwawienia dokomorowe i okołokomorowe, które są konsekwen-
cją niedojrzałości macierzy zarodkowej. Może to doprowadzić do powstania 
wodogłowia55. Warto także wspomnieć o zjawisku dysplazji korowej - jej 
występowanie może być równoznaczne z występowaniem u dziecka niepeł-
nosprawności intelektualnej56. Uszkodzenia rdzenia kręgowego mogą powo-
dować natomiast zaburzenia oddechowe oraz ruchowe. Bez odpowiedniego 
wspomagania przyczyniają się do śmierci57.

52   Д.А Маисеенко, О.В. Полонская, Родовая травма новорожденного: проблема 
акушерства и неонатологии, „РМЖ. Мать и дитя” 2016, no 15, s. 998-1000.
53   K. Strzyżewski i wsp., Wewnątrzczaszkowe krwawienia u noworodków po okołoporodowych 
urazach mechanicznych [w:] Neuroskop, Wydawnictwo- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Poznań 2010, s. 77.
54   A. Maj i wsp., Uraz czaszkowo- mózgowy u dziecka. Opis przypadku, „Współczesne Pielę-
gniarstwo i Ochrona Zdrowia” 2018, tom 7, nr 1, s. 14.
55   E. Matuszczak i wsp., Urazy okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego w materiale 
Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, „Neurologia Dziecięca” 
2011, tom 20, nr 39, s. 57.
56   Б. Станишевская, Dysplazja korowa- rozwojowe zaburzenie kory mózgowej [w:] 
міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читанн, 2012, s. 183.
57   M. Валерьевич Бархатов и коллеги, Натальные травмы шейного отдела 
спинного мозга, „Сибирский медицинский журнал” 2015, no 7, s. 16.
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Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

Do uszkodzeń obwodowego układu nerwowego można zaliczyć urazy 
splotu ramiennego - są jednym z następstw urazów mechanicznych podczas 
ekspatriacji dziecka z kanału rodnego. Są konsekwencją zaklinowania się bar-
ków, po wcześniejszej ewakuacji główki dziecka58. Dzieli się na uszkodzenie 
górnych korzeni (obejmujących poziom C5 i C6) oraz całkowite porażenie (od 
C5 do Th1)59. Oprócz tego wymienia się także uszkodzenia nerwu twarzowego, 
objawiające się wygładzeniem fałdu policzkowego, opadnięciem kącika ust po 
stronie porażonej, a także niedomykalność powiek oraz niedowłady przepo-
ny, które mają istotny wpływ na późniejszy rozwój mowy dziecka zarówno 
w procesie oddychania, jak i artykułowania głosek i podczas produkcji słów  
i wypowiedzi.

Czynniki patologiczne a zaburzenia mowy dziecka - 
podsumowanie i wnioski

Powyżej zostały opisane patologiczne determinanty, które występują  
w czasie trwania ciąży, podczas porodu i w jego trakcie. Usystematyzowanie 
tych rodzajów w konkretne podrozdziały wydało się konieczne, dla prawidło-
wości i jasności nomenklatury. Wybrano te elementy, które pośrednio lub 
bezpośrednio wpływają na późniejszy rozwój mowy dziecka. Proces mówienia 
składa się z wielu czynników. Nie można tutaj brać tylko pod uwagę same-
go narządu artykulacyjnego, składającego się z języka oraz narządu mownego, 
z którego wydobywa się głos. Czynność ta jest złożona, aktywizująca wiele 
narządów do jednoczesnej pracy - przede wszystkim układ nerwowy, który 
pozwala na realizację tej funkcji. W miejscu tym znajduje się ośrodek odpo-
wiadający za mowę, lecz także układ oddechowy, dzięki któremu możliwa 
jest prawidłowa praca toru oddechowego niezbędna podczas wypowiadania 
się. Oprócz tego, istotne jest prawidłowe funkcjonowanie wzroku i słuchu. 
Nie można także zapomnieć o napięciu mięśniowym, ponieważ motoryka 
duża ma niebagatelny wpływ na motorykę małą, a co za tym idzie na na-
rządy mowne. Aby poprawnie móc wypowiadać się, determinanty porodowe  
i okołoporodowe również nie powinny być nieprawidłowe. Często zdarzają się 

58   A. Włodarczyk, E. Gajewska, Wczesna fizjoterapia dziecka z porażeniem splotu ramiennego 
typu Erba, „Neurologia Dziecięca” 2018, tom 27, nr 55, s. 31.
59   M. Sibiński i wsp., Samookaleczenie ręki u dziewczynki z całkowitym, przetrwałym okołoporo-
dowym porażeniem splotu ramiennego- opis przypadku, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia 
Polska” 2008, tom 73, nr 4, s. 259. 
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jednak różnorodne komplikacje w czasie ciąży, przy porodzie oraz w trakcie 
jego trwania, co może skutkować wieloma zaburzeniami. Zazwyczaj są to nie-
prawidłowości psychoruchowe, które wpływają na rozwój mowy lub jej brak, 
a także na zaburzenia odbywające się w tym obszarze. Zdarza się jednak, że 
jest to pomijane - najczęściej opisywane są zaburzenia w obrębie fizycznym, 
rzadko zdarza się analiza wpływu tych czynników na procesy mówienia, który 
sam w sobie jest bardzo ważny dla każdego człowieka przez cały okres trwania 
jego życia. Warto także zwrócić uwagę na to, jak nieprawidłowości w jed-
nym obszarze wpływają na ośrodki mowne. Celem tej publikacji jest przedsta-
wienie zależności pomiędzy czynnikami patologicznymi a ich konsekwencją  
w późniejszym życiu dziecka. Cel publikacji został zrealizowany - przed-
stawiono elementy, które warto wziąć pod uwagę podczas występujących 
nieprawidłowości mownych u dziecka - wyżej wymienione determinanty -  
w większym lub mniejszym stopniu, pośrednio lub bezpośrednio wpływają na 
prawidłowy rozwój dziecka w jego późniejszym życiu.

Podsumowując, należy otoczyć opieką terapeutyczną (tworzoną przez 
wielu specjalistów w zależności od potrzeb) każde dziecko, u którego wy-
stąpiły wyżej wymienione nieprawidłowości. Bardzo ważne jest zdiagnozo-
wanie, jak funkcjonuje, jaki jest jego rozwój psychoruchowy, a także mowa. 
Ze względu na to, że wypowiadanie się jest czynnością złożoną, wybrano te 
patologiczne determinanty, które mogą niekorzystnie oddziaływać na pra-
widłowy proces realizacyjny, czyli przede wszystkim te, które mają związek  
z pracą ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, obniżeniem napię-
cia mięśniowego, powodują niedowłady, zaburzenia zmysłu wzroku i słuchu, 
a także nieprawidłowości w obrębie twarzy. Każde patologiczne występowa-
nie danego składnika ma swoje odzwierciedlenie w negatywnych skutkach, 
będących konsekwencją w nieprawidłowościach procesu mówienia. Trudno 
jest w tym miejscu określić jednoznaczną terapię, ponieważ każdy przypadek 
występowania różnych zaburzeń u dziecka jest unikalny. Jedyne co można 
stwierdzić, to na pewno wieloaspektowość specjalistów - połączenie lekarzy z 
terapeutami - specjalistami, którzy działając holistycznie i jednoprogramowo, 
będą wywierać pozytywny skutek na polepszenie funkcjonowania fizycznego 
oraz psychicznego dziecka, a także na polepszenie jakości życia w różnych 
sferach rozwojowych i społecznych. Przywołanie konkretnych determinantów 
miało na celu przybliżenie wiedzy na temat tego, jakie niebezpieczeństwa wy-
stępują podczas ciąży oraz wobec tego konsekwencji dla przyszłego rozwoju 
dziecka, biorąc pod uwagę przede wszystkim ekspansję mowy dziecka.
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PRENATAL, LABOUR AND PERINATAL DETERMINANTS 
IMPLICATING SYMPTOMATIC SPEECH DISORDERS

Summary: Pathological factors occurring in the prenatal, labour and 
perinatal periods are one of the causes of a child’s speech disorder.  
In this regard, the publication aims to approximate what pathological 
determinants may appear during pregnancy, later and how it affects the 
child’s speech during his adolescence. The publication is divided into 
several sub-chapters - for the transparency of the presented content.  
It contains such elements as: theoretical prenatal issues and child’s de-
velopment during pregnancy, as well as a query of diseases, periodiza-
tion of infections that may appear during pregnancy - broken down by 
their source, as well as delivery factors and clinical forms of perinatal 
injuries. The culmination of the above-mentioned issues is to approx-
imate the relationship between them and the child’s speech disorder.

Keywords: Pregnancy, labour, injuries, diseases, child, speech.






