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Przedmowa

XXI wiek przez rozwój technologii informacyjnych pozwala nam szybko 
dowiedzieć się o zjawiskach zachodzących na drugim końcu świata. Olbrzy-
mi rozwój mocy wytwórczych pozwoliłby zapewnić całej ludzkości dobrobyt, 
jednakże na skutek nierównomiernego podziału dóbr, część ludności wciąż 
cierpi głód. Skala przekształceń naszej planety dokonywanych przez człowie-
ka każe zadać sobie pytania o dalsze perspektywy obecnego modelu rozwoju 
opartego w dużej mierze na jednorazowym użyciu ograniczonych zasobów 
naszej planety. Wciąż trapiącą ludzkość pandemia koronawirusa uświadomiła 
nam, że wciąż nie mamy remedium na wszystkie możliwe choroby.

Kwestie społeczne także są niezmiernie istotne. Wciąż nie udało się osią-
gnąć na świecie trwałego pokoju. Trwałość rodziny jest niska, zaś poziom 
ochrony życia ludzkiego pozostawia wiele do życzenia. Działania rządu Chiń-
skiej Republiki Ludowej z zakresie masowej inwigilacji obywateli dobitnie 
uświadamiają nam, że technologie informatyczne, to nie tylko ułatwienia 
dla ludzi, ale także, podobnie jak przy energii atomowej olbrzymie zagroże-
nia. Kwestia przestrzegania praw człowieka, o których bardzo pięknie mówił 
w orędziu wigilijnym w 1942 roku papież Pius XII jest wciąż agendą ma-
rzeń dla znacznej części ludzkości. Szukając prób znalezienia modus vivendi 
przyrody, człowieka i ekonomii, mówimy o zrównoważonym rozwoju. Pisze  
o tym papież Franciszek w encyklice Laudato si, polski ustrojodawca w art. 5 
Konstytucji, czy wiele innych autorytetów.

Diagnoza problemów to początek drogi do lepszego jutra. Dobrze jest 
jednak od razu szukać ich rozwiązań i wdrażać je w życie. Mam nadzieję, że 
niniejsza monografia przyczyni się do ożywienia dyskusji na temat proble-
mów poważniejszych niż nierzadko jałowe i emocjonalne spory, które dziś są,  
a jutro znikają z pamięci, a także choćby próby znajdowania na nie rozwiązań. 
Nie powinnyśmy bowiem popadać ani w fatalizm i zakładać, że już wszyst-
ko stracone, ani w superoptymizm. Przyszłość zależy od nas. Przykład dziury 
ozonowej i freonów pokazuje, że nawet wobec poważnych problemów środo-
wiskowych możliwa jest efektywna współpraca międzynarodowa.

Na koniec pragnę podziękować za pomoc w naszej skromnej inicjaty-
wie autorom rozdziałów i recenzentom oraz wydającemu nas Wydawnictwu 
ArchaeGraph. Wielce jestem wdzięczny także współpracującemu z nami 
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PRZEDMOWA

Prezesowi zaprzyjaźnionego koła naukowego od którego pomysłów zaczęły się 
nasze konferencje naukowe, które zmotywowały mnie do podjęcia się przygo-
towania monografii naukowej. Wdzięczny jestem także Pani Sekretarz Tech-
nicznego Komitetu Redakcyjnego mgr inż. Elżbiecie Dąbrowskiej za pomoc 
i ofiarność.

Prezes 
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego

Daniel Dylewski
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Daniel Dylewski
 Uniwersytet Warszawski

Problem przyjęcia 
właściwej wizji 

antropologicznej 
w prawie karnym 

Rzeczpospolitej Polskiej

Abstrakt: Prawo karne, stanowiąc ultima ratio, stanowi ostatnie zabezpieczenie po-
rządku i sprawiedliwości w Państwie. Wizja człowieka przyjęta przez reli-
gię chrześcijańską karze nam patrzeć na prawo karne z dwóch perspektyw. 
Pierwszą z nich jest osoba przestępcy, który choć naruszeniem normy za-
bronionej przez przepis prawny zasłużył sobie na karę, to jednak nie traci 
on swojej przyrodzonej godności i w wymierzaniu kary, nie powinno się 
skupiać wyłącznie na prewencji generalnej, ale również na prewencji in-
dywidualnej, resocjalizacji, czy rekompensacie szkody. Drugą perspektywą 
jest to, jakie czyny są zabronione przez prawo karne i zagrożone jakimi 
karami, co pozwala dostrzec hierarchię wartości uznaną przez danego usta-
wodawcę. Od postrzegania takich kwestii, jak chociażby początek życia 
ludzkiego przez ustawodawcę, może zależeć, czy życie ludzkie w fazie pre-
natalnej będzie w należyty sposób chronione. Polskie prawo karne zdaje się, 
co do zasady szanować godność osoby skazanej. Można mieć pewne wąt-
pliwości co do tego w przypadku kary pozbawienia wolności. Jeśli chodzi  
o chronione wartości – to również katalog ten zdaje się odpowiadać chrze-
ścijańskiej wizji świata, choć siła ochrony życia ludzkiego w fazie prenatal-
nej jest wyraźnie zbyt słaba.

Słowa kluczowe: prawo karne, zasada godności człowieka, prawa człowieka, katolic-
ka nauka społeczna, kara pozbawienia wolności, kara śmierci
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Wstęp

Wizja człowieka (antropologia) ma olbrzymi wpływ na etykę, a ta z ko-
lei ma olbrzymi wpływ na prawo. W antropologii chrześcijańskiej niezwykle 
istotne jest pojęcie godności człowieka, wynikającej z jego stworzenia na ob-
raz i podobieństwo Boga [Rdz 1, 26.]. Prawo karne stanowi ultima ratio co  
z jednej strony świadczy o jego (względnie) rozważnym i rzadkim zastosowa-
niu, z drugiej zaś uświadamia nam, jego finalny i gwarancyjny charakter. Ma 
ono najważniejszy wpływ na człowieka- z jednej strony zabezpiecza (zakazując 
naruszenia) najważniejsze dobra: przede wszystkim życie ludzkie, ale także 
wolność, własność i inne, z drugiej strony stanowić ono może olbrzymie za-
grożenie, w przypadku nieadekwatności kar. Wszak w większości systemów 
prawnych na świecie, przewidywane najsurowsze kary to śmierć lub dożywot-
nie pozbawienie wolności. Nawet w tych krajach, gdzie prawo nie przewidu-
je dwóch powyższych kar, istnieją kary długoletniego pozbawienia wolności 
[Kodeks Karny Królestwa Norwegii z 1902 r. ...: art. 43.]. Widać więc kluczo-
wą rolę kary w prawie, która z jednej strony pozbawia skazanego istotnego 
dlań dobra, którym współcześnie najczęściej będzie wolność lub mienie, ale 
 z drugiej strony zabezpiecza dobro chronione prawem. Kluczowe będzie rów-
nież pytanie o funkcję kary. Tradycyjnie wyróżnia się następujące cele kary: 
zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości (cel sprawiedliwościowo 

-retrybutywny), dodatnie zapobiegawcze oddziaływanie na ogół społeczeństwa 
(cel ogólnoprewencyjny), wychowawcze i zapobiegawcze oddziaływanie na 
sprawcę przestępstwa (cel szczególnoprewencyjny). Obecnie coraz częściej 
wymienia się, wśród celów kary naprawienie szkody lub usatysfakcjonowanie 
poszkodowanego (cel kompensacyjny). Resocjalizacja zaliczać się będzie do 
celu szczególnoprewencyjnego[Karkocha, Pluta 2013: s. 7]. W pracy niniej-
szej postaram się wyjaśnić wpływ katolickiej nauki społecznej w odniesieniu 
do ludzkiej antropologii na prawo karne Polski i w mniejszym stopniu także 
innych krajów. Dokonać tego zamierzam poprzez analizę w pierwszym rzędzie 
współcześnie obowiązujących przepisów, tak części ogólnej, jak i szczególnej 
Kodeksu Karnego, w dalszej mierze także przepisów historycznych, poglądów 
doktryny i orzecznictwa oraz przepisów obowiązujących w innych krajach. 
Analizując wpływ chrześcijaństwa skupię się przede wszystkim, choć nie tylko 
na zasadzie godności. Tam gdzie to możliwe, do ustalenia stanowiska chrześci-
jańskiego wykorzystam najnowsze dokumenty Kościoła Katolickiego. Odno-
sić się zamierzam w zdecydowanej większości do dokumentów posoborowych. 
Zauważyć bowiem warto, że jakkolwiek w zasadniczych aspektach nauczanie 
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przedsoborowe i posoborowe Kościoła Katolickiego się nie zmieniło, zmie-
niły się jednakże dość mocno kładzione akcenty. Dawniej bowiem większy 
nacisk kładziony był na kwestię obowiązków niż praw, które jednak, można 
zauważyć są ze sobą we wzajemnej relacji, gdyż zazwyczaj uprawnieniu jednej 
osoby da się przypisać zobowiązanie inne (np. prawo do życia i zakaz jego 
pozbawiania). 

Wpływ antropologii chrześcijańskiej  
na część ogólną polskiego Kodeksu Karnego

Zrozumienie części szczegółowej polskiego Kodeksu Karnego nie jest 
możliwe, bez zapoznania się z jego częścią ogólną. To właśnie w niej są wy-
mienione możliwe do wymierzenia w polskim porządku prawnym kary, czy 
też zasady ich wymiaru. W Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2019 doszło do 
próby istotnej zmiany Kodeksu Karnego, w zakresie zaostrzenia surowości kar 
za poważne przestępstwa. Postaram się, odnosząc do współczesnego Kodeksu 
Karnego, opisywać zarówno stan prawny istniejący obecnie oraz uwzględnia-
jąc zmiany, które wejdą w życie, o ile Trybunał Konstytucyjny uzna je za 
zgodne z Konstytucją1. 

Katalog kar

W obecnym Kodeksie Karnym, wymienionych jest 5 kar, są to, zaczy-
nając od najłagodniejszej: kara grzywny (w wymiarze od 10 do 540 stawek 
dziennych, od 10 zł do 2000 zł każda), kara ograniczenia wolności (od jedne-
go miesiąca do jednego roku), kara pozbawienia wolności (od jednego mie-
siąca do piętnastu lat), kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywot-
niego pozbawienia wolności [Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ..., art. 32-38. 
]. Pozytywnie należy ocenić brak kary śmierci w tym zestawieniu, która, już 
wcześniej stanowiąc ultima ratio przestała, na skutek rozwoju systemów peni-
tencjarnych być potrzebną [Katechizm Kościoła Katolickiego: par. 2267]. 

Analizując zasadę godności człowieka i ogół chrześcijańskiej antropologii 
w odniesieniu do katalogu kar, występujących w Kodeksie Karnym, należy 
stwierdzić, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest ogólnikowa zasada prymatu 
kar wolnościowych, pozwalająca wymierzyć karę wolnościową, także w przy-
padku lżejszych przestępstw zagrożonych wyłącznie karą pozbawienia wol-
ności [Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ...: art. 37a i 58]. W mojej ocenie 

1 Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu [Ustawa z dnia 13 
czerwca 2019 r. ...]
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bowiem, kara pozbawienia wolności nierzadko prowadzi do znacznego upo-
korzenia osoby skazanej, uniemożliwienia jej prowadzenia normalnego ży-
cia (tak rodzinnego, jak i zawodowego), a także mimo prowadzonej pracy 
wychowawczej, nierzadko prowadzi do znacznej demoralizacji skazanych, ze 
względu na towarzystwo innych sprawców czynów zabronionych. Jako pozy-
tywne w polskich więzieniach należy odnotować chociażby możliwość realiza-
cji kształcenia więźniów[Nauczanie skazanych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych], uczestnictwa w kulcie religijnym oraz możliwość (choć niestety nie 
obowiązek) pracy [Program praca dla więźniów]. Mimo dużych wad tej kary, 
ciężko znaleźć jej alternatywę. Nie rozstrzygając o merytorycznej zasadności 
pojawiających się pomysłów o przywróceniu kary chłosty, należy stwierdzić, 
iż z całą pewnością jest to rozwiązanie niedopuszczalne na gruncie obecnej 
Konstytucji RP [Nadolski 2013]. 

Odnośnie dwóch łagodniejszych od kary pozbawienia wolności kar – 
grzywny oraz ograniczenia wolności należy je pochwalić i uznać za wskazane 
szersze stosowanie. W szczególności uznać należy za sensowne rozwiązanie 
przyjęcie koncepcji wymierzania, co do zasady kary grzywny dwustopniowo 
(najpierw odnośnie ilości stawek dziennych, co ma odpowiadać ciężkości 
przewinienia, a następnie co do ich wysokości, co uwzględnia sytuację mająt-
kową skazanego). Zdaje się to jasno uznawać odpowiedzialność skazanego za 
popełniony czyn, przy jednoczesnym nieobciążaniu go przesadnymi ciężarami 
i pozostawieniu możliwości niejako naprawienia wobec społeczeństwa szkody 
wyrządzonej swoim przestępstwem. Podobnie rzecz ma się z karą ogranicze-
nia wolności. Niestety, niemałym problemem jest ściągalność grzywien oraz 
organizacja pracy społecznie użytecznej przy karze ograniczenia wolności[Jan-
kowski, Sych 2018].

Polski Kodeks Karny przewiduje 2 najsurowsze kary, mające charakter 
eliminacyjny, będą to: kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara dożywot-
niego pozbawienia wolności. O ile kara dożywotniego pozbawienia wol-
ności jest raczej typowa dla większości współczesnych systemów prawnych,  
o tyle występowanie wyszczególnionej kary pozbawienia wolności w wymia-
rze dokładnie 25 lat jest swego rodzaju reliktem po okresie Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej, kiedy to nie występowała kara dożywotniego pozbawienia 
wolności i kara pozbawienia wolności w wymiarze czwartej części wieku sta-
nowiła alternatywę dla kary śmierci. Obecnie rozwiązanie to, prowadząc do 
znacznego ograniczenia swobody sędziów w wymiarze kary (na przykład za 
zabójstwo sędzia nie może orzec kary 20 lat pozbawienia wolności), spotyka 
się z krytyką znacznej części środowiska i trafnie projekt nowelizacji Kodeksu 
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Karnego przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości proponuje jej likwi-
dację i wprowadzenie jednolitej kary pozbawienia wolności o górnej granicy 
jej wymiaru w wysokości 30 lat [Czubański 2008: s. 10]. W ocenie piszącego 
te słowa, zasadzie godności człowieka nie sprzeciwia się kara tak długolet-
niego pozbawienia wolności, choć powinna być ona stosowana w skrajnych 
przypadkach. Za dobrą zmianę uważam jednocześnie projekt likwidacji tej 
kary, w zamian za ustanowienie jednolitej kary pozbawienia wolności do lat 
30, co zwiększając swobodę sędziowskiego wymiaru kary, pozwoli na lepsze 
uwzględnienie konkretnych okoliczności popełnienia przestępstwa.

Najsurowszą karą przewidzianą obecnie w polskim Kodeksie Karnym 
jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie istniała ona w poprzednim 
Kodeksie Andrejewa z 1969 roku i w związku z faktem, iż minimalny czasu po 
jakim można ubiegać się o warunkowe zwolnienie przedterminowe, wynosi 
25 lat, ciężko dokonać kompleksowej oceny jej wpływu na funkcjonowanie 
polskiej rzeczywistości prawa karnego. Dość przyznać, że jest ona orzekana 
bardzo rzadko [Prawomocne osądzenia osób dorosłych 2013-2017 ...]. W 2017 
roku orzeczono taką karę za zabójstwo 12 razy (łącznie typ podstawowy i kwa-
lifikowany). Uznając karę dożywotniego pozbawienia wolności jako bezkrwa-
wą alternatywę dla kary śmierci, musimy zastanowić się nad jej sensownością 
i dopuszczalnością w świetle zasady godności człowieka i celu jego życia w 
perspektywie chrześcijańskiej.

Z całą pewnością pozytywem kary dożywotniego pozbawienia wolności 
względem kary śmierci jest pozostawienie skazanemu możliwości czynienia, 
choćby w ograniczonym zakresie dobra i rozwoju duchowego. Ostatecznym 
celem człowieka jest szczęście, które, w pełni może być osiągnięte w Niebie. 
Świadomość pewnej ułomności szczęścia na Ziemi nie powinna nas jednak 
prowadzić do całkowitego zarzucania starań o nie, a tym bardziej uniemoż-
liwiania innym dążenia do niego [Ćwik 2011: s. 51]. W szczególności moż-
liwość rozwijania własnych talentów jest powinnością człowieka. Jakkolwiek 
osoba przebywająca w więzieniu ma możliwość rozwoju osobistego, tak na-
ukowego, jak i duchowego, problemem może być motywacja do tego, zwłasz-
cza przy perspektywie spędzenia całej reszty życia w zakładzie karnym. 

Jeśli nawet więźniowie, wierzący w życie po śmierci mogą się pogodzić 
z tym, że jeśli nie osiągną szczęścia na Ziemi, to przynajmniej będą mo-
gli być w Niebie, o tyle więźniowie niewierzący, z łatwością mogą popaść  
w apatię i poczucie beznadziei. Dodatkowo łatwo stwierdzić, że osoba pozba-
wiona nadziei może, w celu uzyskania wolności być gotowa do popełnienia  
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zbrodni, ma też bardzo niską motywację do aktywnego udziału w programach 
resocjalizacyjnych. 

To wszystko prowadzi do zadania sobie pytania, na ile kara dożywot-
niego pozbawienia wolności nie stoi w sprzeczności z zasadą humanitaryzmu,  
z zasadą godności człowieka i umożliwieniem mu realizacji dążenia do osta-
tecznego celu, jakim jest szczęście. Prowadzi do to sytuacji, w której wiele kra-
jów, także nieposiadających kary śmierci, wycofuje ze swojego prawodawstwa 
tę karę [Zawłocki 1996: s. 110]. Papież Franciszek także wyraził pragnienie 
wycofanie jej na całym świecie, uznając za „zakamuflowaną karę śmierci”[Pa-
pież Franciszek sprzeciwia się karze dożywotniego więzienia]. Argumenty papie-
ża Franciszka skupiają się na tym, iż nie można nikogo pozbawiać nadziei. Nie 
sposób nie przyznać im racji. Tym niemniej jednak, przyznać trzeba, że kara 
dożywotniego pozbawienia wolności niekoniecznie musi wiązać się z trwałym 
pozbawieniem nadziei. Wprost przeciwnie, jeśli zawiera w sobie możliwość 
uzyskania przedterminowego zwolnienia warunkowego, dając więźniowi na-
dzieję, motywuje go także do pracy nad sobą, celem po pierwsze skłonienia 
sądu do przyznania mu zwolnienia warunkowego, po drugie zaś do rozwijania 
swoich talentów, celem ich wykorzystania po wyjściu na wolność.

Dostrzegając sensowność troski papieża o każdego człowieka, który po-
mimo swojej winy, nie traci ludzkiej godności, dostrzec także muszę niewiążą-
cy charakter jego wypowiedzi, w której wyraził on swoje pragnienie zniesienia 
kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dostrzec także muszę istotne cele 
prewencji generalnej, których skuteczność rośnie wraz ze wzrostem surowo-
ści kary gdyż surowsza kara bardziej odstrasza niż łagodniejsza. Dodatkowo 
mogą zdarzyć się przypadki, w których poziom demoralizacji i zagrożenia dla 
społeczeństwa ze strony danej osoby uzasadnia jej trwałą izolację. Prowadzi 
to do łączenia prewencji indywidualnej z generalną (prewencja indywidual-
na występuje tu w zasadzie w formie eliminacji ze społeczeństwa tej osoby). 
Dodatkowo pamiętać trzeba, że również sytuacja w zakładzie karnym może 
być różnicowana ze względu na postępy w pracy resocjalizacyjnej ze skazanym 
[Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ...: art. 89]. 

Nie sposób negować wpływu populizmu prawniczego na stanowienie 
prawa. Najlepszym tego przykładem było przyjęcie tak zwanej ustawy o be-
stiach [Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. ...], która pozwalała na beztermino-
wą izolację między innymi morderców skazanych na karę śmierci zamienioną 
im następnie na karę 25 lat pozbawienia wolności. Innym negatywnym przy-
kładem działań prowadzących do, w mojej ocenie niesłusznego zaostrzania 
Kodeksu Karnego są postulaty wprowadzenia kary dożywotniego pozbawienia 
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wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie przedtermi-
nowe, obecne także w wielkiej nowelizacji Kodeksu Karnego przygotowanej 
przez obecne Ministerstwo Sprawiedliwości [Pietryka, Rak 2018]. Jakkolwiek 
brak możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe jest obecny w wie-
lu krajach i nie pozbawia nadziei na skorzystanie z prawa łaski przez Głowę 
Państwa, wydaje się mi być nieuzasadniony, utrudniający pracę z więźniami 
i sprzeczny z chrześcijańskim miłosierdziem, pozbawiając nierzadko młodych 
sprawców szans na kiedykolwiek powrót do społeczeństwa.

Chcąc zakończyć te rozważania, uważam, kary obecne w polskim prawie 
karnym zgodne są co do zasady z chrześcijańskimi zasadami. Z jednej strony 
odrzucić bowiem trzeba przekonanie mówiące, że przestępstwo jest skutkiem 
wyłącznie warunków środowiskowych, redukując tym samym indywidualną 
odpowiedzialność sprawcy za dobrowolne naruszenie prawa. Z drugiej strony 
nie można zapominać o tym, że nawet przez popełnienie największej zbrodni, 
przestępca nie traci człowieczeństwa, pozostając osobą obdarzoną godnością, 
pragnieniem dążenia do szczęścia i możliwością nawrócenia. Z trzeciej stro-
ny widzieć trzeba interes społeczeństwa i ofiar przestępstwa. Tak więc sędzia  
i prawodawca muszą mieć przed oczami cały czas szacunek zarówno dla spra-
wiedliwości, jak i miłosierdzia. 

Przechodząc do szczegółowego podsumowania, uznać należy, że kary 
grzywny i ograniczenia wolności, tam gdzie to możliwe powinny być jak naj-
szerzej stosowane, gdyż są one dolegliwe dla sprawcy, nie utrudniając mu przy 
tym życia w społeczeństwie, a nawet, pozwalając na pewną rekompensatę dla 
niego. Nie sposób wyobrazić mi sobie całkowite wyeliminowanie kary pozba-
wienia wolności i zapewne wciąż będzie ona stanowić podstawową karę, tym 
niemniej dobrze byłoby rozważyć poważne zmiany. Jedną z nich jest możli-
wość zastąpienia pozbawienia wolności karą chłosty w niektórych przypad-
kach, które to rozwiązanie w ocenie autora jakkolwiek kontrowersyjne, ma 
sporo pozytywnych skutków, chociażby pozwolenie skazanemu na prowadze-
nie życia rodzinnego, czy zawodowego, po względnie szybkim odbyciu kary. 
Do innych należy zaliczyć obowiązek pracy więźniów, większy nacisk na ich 
resocjalizację (czy nawet poprawienie warunków w celach), czy też likwidacja 
osobnej kary 25 lat pozbawienia wolności i stworzenie tej kary w jednolitym 
wymiarze. Co do kary dożywotniego pozbawienia wolności, za najbardziej 
uzasadnione wydaje mi się pozostawienie jej jako ultima ratio, z możliwo-
ścią jednak warunkowego zwolnienia. Tu rozważałbym nawet liberalizację 
względem status quo (na przykład w postaci wymogu jednomyślności składu 
orzekającego, czy niemożliwości wydłużania okresu po jakim można ubiegać 



16

DANIEL DYLEWSKI

się o warunkowe zwolnienie po ukończenie 70 lat przez skazanego). Wyda-
je mi się to łączyć wymóg humanitaryzmu z zapewnieniem bezpieczeństwa 
społeczeństwu.

Inne normy wynikłe z części ogólnej

Przyznać trzeba, że, co do zasady Kodeks Karny w części ogólnej zdaje 
się bazować na antropologii chrześcijańskiej i poszanowaniu ludzkiej godno-
ści. Przede wszystkim należy wspomnieć o wyrażonej już na samym początku 
zasadzie humanitaryzmu. Ma ona swoje umocowanie w takich chociażby do-
kumentach, jak Konstytucja RP, czy też Europejska Konwencja Praw Czło-
wieka [Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
..., art. 3]. Jest to norma generalna i jej uszczegółowienie de facto jest zawarte 
w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego. Oczywiście istotnym proble-
mem, w związku z jej ogólnością może być szczegółowe rozumienie norm 
z niej wynikłych, chociażby minimalnego wymiaru cel dla więźniów, który 
zgodnie z polskim prawem wynosi 3 m², a w niektórych przypadkach może 
być zmniejszony [3 metry na więźnia? ...], choć według zaleceń Europejskiego 
Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni-
żającemu Traktowaniu albo Karaniu powinien on wynosić co najmniej 4 m² 
[O przeludnieniach w więzieniach ...]. Nie powinno się przy tym polepszania 
standardu cel więziennych posuwać za bardzo do przodu, pamiętając o tym, 
że powierzchnia lokalu socjalnego wieloosobowego wynosi w Polsce zaledwie 
5 m² na osobę [Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ..., art. 22], zaś wymogi spra-
wiedliwości wymagają tego, by pobyt w zakładzie karnym pozostawał karą.

Inną normą wynikającą z części ogólnej kodeksu karnego jest zasada 
winy, wyrażona wprost w artykule 1 § 3 obecnego kodeksu karnego. Moż-
na stwierdzić, że zgeneralizowaną normą odnoszącą się do oceny możliwości 
zawinienia jest wyrażona w artykule 10 zasada odpowiedzialności karnej ze 
względu na wiek. Uznając słuszność tej zasady, autor tych słów, pragnie wyra-
zić pewien sceptycyzm wobec dokładnych uregulowań kwestii odpowiedzial-
ności karnej ze względu na wiek. W obecnym stanie prawnym na zasadach ko-
deksu karnego odpowiada się od 17 roku życia, a za niektóre najpoważniejsze 
przestępstwa można odpowiadać od 15 roku życia (w przypadku młodszych 
sprawców, ale mających ukończone 13 lat kwestię ich odpowiedzialności re-
guluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich)[Ustawa z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. ..., art. 1 § 1. ]. W ocenie piszącego te słowa, jakkolwiek 
plusem przyjęcia sztywnej granicy wiekowej odpowiedzialności (podobnie 
jak w prawie cywilnym, przy nabywaniu pełnoletności), jest większa pewność 
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prawa, to w pewien sposób pozbawia część osób młodocianych przymiotu 
odpowiedzialności, dodatkowo oczywiście budując w nich poczucie bezkar-
ności. Wydaję mi się, że pewne obniżenie granicy odpowiedzialności karnej 
(przynajmniej warunkowe – po zbadaniu sprawy przez sąd), jest uzasadnione 
nie tylko względami prewencji generalnej, ale także chrześcijańską antropolo-
gią, w której zwykło się uznawać już dzieci w wieku 7 lat za używające rozumu  
i tym samym zdolne do popełnienia grzechu ciężkiego [Dekret św. Kongrega-
cji ...]. Oczywiście nie zawsze taka zdolność rozumowa, a zwłaszcza dobrowol-
ność (ze względu na chociażby uzależnienie od rodziców) zaistnieje, stąd nie 
postuluję przesunięcia granic tej odpowiedzialności aż do 7 roku życia, warto 
przy tym odnotować, że tak wysoki poziom wiekowy granic odpowiedzialno-
ści, nie jest na świecie standardem [Buczkowski 2018: s. 4].

Porównanie z regulacjami historycznymi i zagranicznymi oraz ocena

Patrząc historycznie, dostrzec można bardzo różne podejście do filozofii 
wymiaru kary. Dość odnotować, że kara śmierci była do połowy XX wieku 
czymś zupełnie powszechnym. W związku z jej występowaniem w krajach 
chrześcijańskich, należy odnotować, iż jej obecność nie oznacza wcale nega-
cji ludzkiej godności nawet u osoby skazanej.. Wprost przeciwnie, zawsze 
starano się zapewnić skazanemu możliwość nawrócenia, a po prostu rozwój 
środków penitencjarnych nie czynił wówczas rezygnacji z jej czymś rozsąd-
nym. Pamiętać przy tym należy, iż poziom wymagań co do ochrony osoby 
niewinnej jest znacznie wyższy niż przy przestępcy2. Za coś niewątpliwie ne-
gatywnego, a obecnego w prawie karnym przed XIX wiekiem należy uznać 
obecność kwalifikowanej kary śmierci (czyli kary śmierci, której zadanie wiąże 
się z dodatkowym cierpieniem, niekoniecznym, do samego odebrania życia) 
[Mielnik 2017: s. 80-92]. Niemniej jednak pod wpływem myśli humanitar-
nej na przełomie wieków XVIII i XIX zaczęto odchodzić od kwalifikowanej 
kary śmierci, a w niektórych przypadkach nawet od kary tej w ogóle [Duda 
2016]. Dominującą rolę zaczęły odgrywać różne formy kary pozbawienia wol-
ności, łącznie z zesłaniami. Po zakończeniu zaborów, w Polsce karę śmierci 
przewidywały dwa kodeksy karne: Makarewicza (obowiązujący w II RP) oraz 
Andrejewa (obowiązujący w PRL). Mimo dużego rygoryzmu kodeksu z cza-
sów realnego socjalizmu, da się tam dostrzec pewne elementy humanitary-
zmu, chociażby wykonywanie, podobnie jak w okresie międzywojennym kary 
śmierci wyłącznie przez powieszenie lub rozstrzelanie, czy motywowana tym 

2 Przemówienie Piusa XII do uczestników I Międzynarodowego Kongresu Histopatologii 
Systemu Nerwowego 14 września 1952 r.
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rezygnacja z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Niemniej jednak, po-
mimo olbrzymiego rygoryzmu i nastawienia przede wszystkim na prewencję 
generalną, nie sposób powiedzieć, by kodeks ten w sposób bardziej skuteczny 
niż obecny przyczynił się do zmniejszenia przestępczości.

Patrząc na wzorce z innych państw, wydaje się, że zasada godności czło-
wieka stanowi podstawę prawodawstw większości krajów świata. Najbardziej 
widoczne jest w Europie, gdzie jedynym państwem wykonującym karę śmier-
ci pozostała Białoruś. W krajach pozaeuropejskich, kwestia ta wygląda różnie.  
Z całą pewnością niezwykle istotne dla zapewnienia ludziom poczucia spra-
wiedliwości jest efektywność w ściganiu przestępstw, czego dobrym przykła-
dem jest Singapur, znany z surowego prawa karnego. Niechlubnymi wyjątka-
mi na świecie, jeśli chodzi o tendencje dotyczące prawa karnego są państwa 
totalitarne, jak Chiny, czy Korea Północna, gdzie prawo traktowane jest  
w sposób niezwykle instrumentalny, a także nieistniejący już twór parapań-
stwowy, pod nazwą Państwa Islamskiego, charakteryzujący się niezwykłym 
brutalizmem wykonywanych egzekucji [Pogrzebane żywcem, ukrzyżowane, 
ścięte ...]. Warunki bytowe w więzieniach znacznie różnią się na świecie, od 
słynących z dobrych warunków krajów skandynawskich, przez Stany Zjed-
noczone, po kraje Azji Południowo-Wschodniej, gdzie cele są przeludnione 
[Rojek 2011].

Patrząc całościowo na ocenę ogólnej części prawa karnego w obecnej Pol-
sce, na świecie i w przeszłości w kontekście postrzegania ludzkiej natury, nale-
ży stwierdzić, że antropologia chrześcijańska zdaje się mieć duży na to wpływ. 
Wskazać tu można dwie podstawowe cechy: po pierwsze zasadę humanita-
ryzmu, która wynika z przekonania, że człowiek ma przyrodzoną godność, 
wynikającą ze stworzenia go na obraz i podobieństwo Boga, a której nie traci 
nawet przez naganne moralnie czyny. Z drugiej strony zasada winy – człowiek 
jako istota obdarzona wolną wolą może wybrać zło, ale powinien być za to 
sprawiedliwie ukarany. Błędem jest, więc nadmierny pragmatyzm w karaniu 
(choć do pewnego stopnia oczywiście uzasadniony interesem Narodu), gdyż 
odchodzi on od zasady autonomii woli sprawcy, traktując go tylko jako na-
rzędzie polityki karnej. Przykład różnych warunków w więzieniach wskazuje 
tu na potrzebę umiaru, tak aby respektować godność skazańca, której się nie 
pozbawił, z drugiej także strony, przez szacunek dla jego wolności, a także 
względy prewencji generalnej sprawić mu niedogodność jego pozbawieniem 
wolności.
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Analiza przykładowych przepisów karnych  
w świetle antropologii chrześcijańskiej

Patrząc na prawo karne jako z jednej strony odnoszące się do przestęp-
cy, z drugiej zaś do chronionego przez nie społeczeństwa, musimy dostrze-
gać nie tylko metody ochrony wartości, ale także same dobra chronione.  
W części szczegółowej kodeksu karnego ważne będzie nie tylko oczywiście 
sama obecność poszczególnych przestępstw, ale także sankcja karna za nie gro-
żąca oraz praktyka orzecznicza. Patrzeć należy na poszczególne przepisy w ich 
odniesieniu do całości systemu prawa karnego, co pozwala zrekonstruować 
hierarchię dóbr przyjętą przez ustawodawcę. Można bowiem założyć, iż co do 
zasady naruszenie najcenniejszych dóbr zagrożone będzie najpoważniejszymi 
sankcjami. Poniżej postaram się przeanalizować prawo karne odnośnie trzech 
dóbr – życia ludzkiego, seksualności (jako w pewnej mierze wyrazu godności 
człowieka) i państwa (dla określenia relacji między jednostką, a zbiorowością).

Prawo dotyczące ochrony życia ludzkiego

Prawo do życia w sposób dość ścisły wiąże się z zasadą ochrony ludzkiej 
godności. Wszak uśmiercona osoba nie może korzystać z innych praw. Nie 
bez przyczyny w większości regulacji prawnych, od czasów starożytnych za na-
ruszenie tego prawa groziły najsurowsze kary, najczęściej w postaci kary śmier-
ci [Wj 21, 12.]. Warto przy tym odnotować dwie istotne kwestie: po pierwsze, 
w starożytności czymś powszechnym było różnicowanie kary za zabójstwo od 
pozycji prawnej ofiary (niewolnik, czy osoba wolna), po drugie, w niewielkim 
stopniu zabicie człowieka jest wyróżnionym przestępstwem, jeżeli kara śmier-
ci grozi za nie i za wiele innych czynów zabronionych. W polskim prawie 
karnym, do końca PRL za zabójstwo groziła kara śmierci. Prawa Kardynalne 
wprowadzały bezwzględnie orzeczoną karę śmierci, także za zabójstwo chłopa 
[Prawa Kardynalne z 1768 r.: art. XIII]. Od XIX wieku zaczyna się odchodzić 
od kary śmierci bezwzględnie orzeczonej. W II RP, za zabójstwo minimalny 
wymiar kary wynosił zaledwie 5 lat więzienia [Rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. ...: art. 225 § 1.]. Od czasu wprowadzenia 
Kodeksu Andrejewa w PRL, dolny wymiar kary za zabójstwo się nie zmienił, 
wynosząc 8 lat pozbawienia wolności, uległ jej oczywiście wymiar górny (kara 
dożywotniego pozbawienia wolności zamiast kary śmierci). Istotnym novum 
w III RP było wyróżnienie kwalifikowanej formy zabójstwa, z dolną granicą 
zagrożenia ustawowego w wymiarze 12 lat (a przez pewien czas z możliwością 
orzeczenia wyłącznie kary 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności)
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[Pikulski 2012: s. 8]. Wciąż w wielu krajach za zabójstwo grozi kara śmier-
ci. Bardzo różny jest także dolny wymiar kary. W ocenie piszącego te słowa, 
rozwiązania polskie zdają się pozostawiać sędziemu niemal optymalną ilość 
swobody do dokonania indywidualnej oceny sytuacji. Można by jednakże do-
konać dwóch zmian: podnieść dolny wymiar kary przy zabójstwie kwalifiko-
wanym oraz wprowadzić jednolitą karę pozbawienia wolności, likwidując jej 
określony wymiar 25 lat. Pewne zagrożenie, uzasadnione jednak znacznie niż-
szym stopniem winy, może rodzić znacznie łagodniejsze podejście do zabójstw 
w afekcie (wymiar kary od 1 roku do lat 10), należy przy tym odnotować, że 
w polskim prawie afekt musi być uzasadniony okolicznościami.

Znacznie gorzej wygląda w tej materii ochrona życia ludzkiego w fa-
zie prenatalnej. Nie tylko, że w trzech określonych ustawowo przypadkach, 
uśmiercenie dziecka poczętego, a nienarodzonego nie wywołuje sankcji kar-
nych [Legalne aborcje w Polsce ...], to jeszcze w pozostałych przypadkach są 
one bardzo niskie, a dla matki dziecka poczętego nie występują [Kto nie pod-
lega odpowiedzialności karnej za przestępstwo aborcji?]. Trudno bowiem uznać 
3 lata pozbawienia wolności dla lekarza dokonującego aborcji za karę ade-
kwatną do rangi tego czynu. Nieco lepiej chronione są dzieci po 24 tygodniu 
ciąży, tam wymiar kary wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. W czasie II RP, pod-
czas obowiązywania Kodeksu Makarewicza, aborcja była w porównaniu do 
obecnego stanu niedopuszczalna także z powodów eugenicznych, zaś kara za 
jej nielegalne przeprowadzenie wynosiła do 5 lat więzienia (dla kobiety do 3 
lat) [Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. ...: art. 
231-232]. W XIX wieku, także na terenie Królestwa Polskiego prawo do życia 
ludzkiego od poczęcia było znacznie surowiej chronione [Markiewicz 2008]. 
Postulaty legalizacji aborcji zaczęły być wcielane w życie po rewolucji bolsze-
wickiej, a cofnięte przez Stalina i ponownie przywrócone przez Chruszczowa 
na obszarze ZSRR. Na fali rewolucji seksualnej doszło do fali legalizacji abor-
cji w państwach zachodnich. Przyznać trzeba, że obecnie w Europie w pełni 
życie ludzkie przed poczęciem chroni oprócz Watykanu jedynie Malta. Stan 
prawny obowiązujący w dużej części państw Europy, w tym i Polsce zasługuje 
na zmianę. Wynika on obecnie najpewniej z błędnej antropologii, która bądź 
nie uznaje płodu za człowieka, bądź też nie każdemu niewinnemu człowie-
kowi przyznaje prawo do życia. Te dwie prawdy, w jasny sposób muszą być 
wyeksponowane dla pewnego dowiedzenia, iż legalność, czy bardzo słaba ka-
ralność aborcji jest niemożliwa w państwie szanującym godność ludzką. 

W Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się, że jakkolwiek samobójstwo jest 
niekaralne, to pomoc w nim, czy eutanazja już tak. Takie podejście wydaje 
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się być słusznym, gdyż w przypadku samobójstwa jego ofiarą jest samobójca  
i ukaranie jego zwłok (w przypadku udanego samobójstwa) zdaje się mijać  
z celem, zaś karanie osoby, która przeżyła nieudaną próbę samobójczą i nie-
rzadko jest w depresji, także wydaje się być niesłuszne. Akceptacja eutanazji  
w krajach zachodnich może zaś niestety prowadzić do liberalizacji pojęcia 
zgody na ten zabieg, stwarzając zagrożenie odbierania życia osobom chorym, 
nawet bez ich woli. Wydaje się być poza tym nieuzasadnionym przyznanie 
człowiekowi prawa do umownego zdecydowania o zakończeniu swojego życia.

Prawo dotyczące ludzkiej seksualności

Sfera ludzkiej seksualności zdaje się w sposób bardzo ścisły wiązać z ludz-
ką godnością. Naruszenie ludzkiej swobody w tej dziedzinie, nawet niepo-
wodujące bezpośredniej szkody na zdrowiu, czy mieniu, właśnie ze względu 
na naruszenie ludzkiej godności wiąże się z surową reakcją karną. Przyznać 
tu trzeba, że polskie prawo karne działa tu częściowo słusznie – dość surowo 
są bowiem kryminalizowane, czyny przeciwko ludzkiej seksualności wiążące 
się z naruszeniem wolności (zgwałcenia, wykorzystanie stosunku zależności), 
czy też młodego wieku (pedofilia). Należy przy tym ze smutkiem odnotować, 
jednak, że ustawodawca nie chroni w sposób dostateczny osoby przed naru-
szeniem jej godności przez nią samą (pornografia, prostytucja). Nadmienić 
przy tym oczywiście należy, iż ochrona godności osoby prostytuującej się, czy 
biorącej udział w powstawaniu materiałów pornograficznych to nie są naj-
istotniejsze argumenty za ich zakazem – pornografia wręcz nierozłącznie wią-
że się z olbrzymią demoralizacją, mającej do niej łatwy dostęp w internecie 
młodzieży. Odnośnie prostytucji, za szczególnie skandaliczne należy uznać 
zwolnienie jej z podatku dochodowego, w przeciwieństwie do normalnych 
form zarabiania pieniędzy [Bieniek 2018]. Wciąganie młodzieży w pornogra-
fię i prostytucję zdaje się być nie tylko olbrzymim naruszeniem jej godności, 
ale także źródłem licznych problemów społecznych w przyszłości (na przykład, 
przy zakładaniu rodziny). Należy przy tym nadmienić, że istnieją, także w Eu-
ropie przykłady państw zakazujących pornografii – jak Islandia [Zuchowicz 
2015], czy prostytucji – jak Francja [Grzyb 2019]. W czasie obowiązywa-
nia kodeksu karnego z 1969 r. pornografia była w Polsce zakazana [Ustawa  
z dnia 19 kwietnia 1969 r. ...: art. 173]. Uznać należy, że wprowadzenie kry-
minalizacji prostytucji i pornografii, nie tylko przyniosłoby ochronę godności 
osób biorących w tych procederach osób, ale także zmniejszyłoby skalę demo-
ralizacji społeczeństwa i propagacji chorób wenerycznych. Ciekawym przy-
kładem ingerencji państwa w swobodę seksualną dorosłych osób jest zakaz 
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kazirodztwa. Wynika on z dwóch przesłanek – pierwszej społecznej, jaką jest 
ochrona rodziny przed współżyciem seksualnym w jej obrębie i zmuszenie 
członków rodziny do poszukiwania partnerów poza jej obrębem i drugiej – 
eugenicznej, jako chęci uniknięcia chorób genetycznych. Przykład kryminali-
zacji kazirodztwa, obecny w polskim prawie karnym, pokazuje, że podobnie 
kryminalizacja zdrady małżeńskiej mogłaby być skuteczną, nie powodując 
jednocześnie totalnej inwigilacji społeczeństwa.

Prawo dotyczące przestępstw przeciwko Państwu

Przestępstwa przeciwko Państwu w sposób bezpośredni zagrażają nie 
poszczególnym jednostkom, ale ich wspólnocie. Można, więc, porównując 
dolegliwość ich sankcji karnych względem dolegliwości sankcji karnych za 
przestępstwa przeciw jednostkom, ocenić, na ile kolektywistyczna, a na ile 
indywidualistyczna jest wizja człowieka w danej społeczności. Obecne pol-
skie prawo karne zdaje się dość jednoznacznie prezentować wizję sprzyjającą 
indywidualizmowi. Świadczyć może o tym, chociażby względna łagodność 
kar grożących za szpiegostwo, które można uznać za sztandarowy przykład 
przestępstwa przeciwko Państwu. Obecnie górny wymiar zagrożenia ustawo-
wego za działalność w obcym wywiadzie to 10 lat pozbawienia wolności, choć 
faktem jest, że za kierowanie taką działalnością grozi do 25 lat pozbawienia 
wolności. Należy przy tym pamiętać, że w czasach PRL i II RP groziła za to 
kara śmierci. Również we współczesnych państwach autorytarnych tego typu 
działalność jest surowiej sankcjonowana. Dużo kontrowersji wzbudziło wpro-
wadzenie w ostatnich latach pojęcia zbrodni fakturowej – fałszowania faktur 
o wartości powyżej 5 mln zł grozi kara nawet 25 lat pozbawienia wolności 
[Konarska-Wrzosek 2017], podobnie jak przy fałszerstwie pieniędzy. W oce-
nie piszącego te słowa jest to jednak, patrząc na szkodliwość społeczną sankcja 
w pełni uzasadniona. Pamiętać bowiem trzeba, iż jakkolwiek każdy człowiek 
ma przyrodzoną i indywidualną godność, to jest on z natury swojej istotą 
społeczną i w efekcie tego, naruszenie interesów społeczeństwa grozi także 
jemu, w efekcie czego, należy pozytywnie ocenić podejście do analizowanego 
problemu obecne w polskim prawie karnym. Z całą pewnością przy podob-
nych wartościach strat, mienie społeczne powinno być podobnie traktowane, 
co mienie prywatne. Dobrym przykładem na przejaw postawy kolektywi-
stycznej było surowsze karanie kradzieży mienia społecznego niż prywatnego  
w prawie karnym PRL. Oczywiście w czasie wojny, uzasadnionym zdawałoby 
się podniesienie kar za przestępstwa polityczne przeciwko Państwu, w tym  
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momencie zdaje się to jednak być rozwiązaniem grożącym nadmiernymi 
represjami politycznymi i nieuzasadnionym względami prewencji, choćby 
generalnej.

Podsumowanie

Chcąc podsumować kwestię wpływu antropologii chrześcijańskiej na 
polskie prawo karne, należy uznać, że jest on bardzo duży, jakkolwiek niepeł-
ny. Chcąc wymienić przejawy jej obecności w polskim prawie karnym, należy 
wskazać, chociażby powszechne uznanie zasady ludzkiej godności, co z jednej 
strony nakazuje humanitarne traktowanie skazanego, z drugiej zaś wymaga 
też ochrony w przepisach szczegółowych. W drugiej kolejności, uznać należy, 
że z przyjęcia koncepcji ludzkiej odpowiedzialności moralnej za swoje czyny, 
wynika przyjęcie koncepcji winy oraz konieczności odpowiedzialności spraw-
cy za swój czyn, w opozycji do pragmatyki, która kazałaby w pewnych przy-
padkach odstąpić od ścigania. Tak samo niedopuszczalne jest skazanie osoby, 
której nie da się przypisać winy w momencie popełniania czynu zabronionego. 
W dalszej kolejności można wskazać, iż w części szczegółowej kodeksu karne-
go znajdują się przepisy wskazujące na antropologię bliską chrześcijańskiej, 
chociażby silna ochrona życia ludzkiego, czy ludzkiej seksualności przed na-
ruszeniami jej przemocą. Proporcje między odpowiedzialnością za narusza-
nie dóbr jednostek, a całego społeczeństwa, zdają się być w polskim prawie 
optymalnie wyważone. Niestety przyznać trzeba, że ochrona życia ludzkiego  
w jego prenatalnej fazie, zdaje się być niewystarczająca, zaś w dziedzinie ochro-
ny ludzkiej seksualności prawo polskie zdaje się nie powstrzymywać niszczą-
cego wpływu pornografii i prostytucji na ludzką godność i życie społeczne. 
Taki brak reakcji prawnej może wynikać z kilku przyczyn. Dwie najważniej-
sze z nich to przekonanie o trudności ich egzekucji oraz niskiej szkodliwości 
społecznej wzmiankowanych czynów. Zdaniem autora poglądy te są jednak 
nieuzasadnione, gdyż z całą pewnością powszechność pornografii i prostytu-
cji pogarsza kondycję moralną społeczeństwa. Co się tyczy zaś skuteczności 
zwalczania tych zjawisk, to można odnieść się do pornografii dziecięcej, która 
będąc zakazaną, jest znacznie mniej popularna niż byłaby przy jej legalności.

Odnotować przy tym należy, iż nie na całym świecie zasady te są prze-
strzegane, szczególnie patrząc również na przeszłe epoki historyczne. W prze-
szłości nierzadko stosowano odpowiedzialność zbiorową, czy okrutne metody 
zadawania śmierci. Także współcześnie w wielu krajach aborcja jest dostępna 
na życzenie. Istnieją jednak pozytywne przykłady, czy teraz, czy w przeszłości, 
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pokazujące, iż pełna ochrona życia i godności ludzkiej jest możliwa w systemie 
prawa karnego.
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Problem of choose of proper anthropological 
vision in criminal law of the Republic of Poland

Abstract: Criminal law as ultima ratio is final possibility to defend order and justice 
in a society. Acceptation of some vision about human beings, may deter-
mine behavior to criminalist. Altough he, by making crime become guilty 
and punishment is justice for him, general prevention should not be only 
reason to implement punishments. We should permanently remember 
about his dignity. In accordance to the society and the victim, we should 
remember, that our antrhopology may show us proper hierarchy of pro-
tected values. Even more than in case of criminalist, innocent person may 
inalienable right to life and to protect its dignity. Also importance of this 
values demands high punishments as results of violation this rights. Co-
ming to analyse of Polish criminal law, we should come to conclusion, that 
it is based mainly on christian anthropology, but not in all, for example 
still are not enough strong protection of human life in its prenatal period.

Keywords: penal law, human dignity, human rights, catholic social teaching, penalty 
of imprisonment, death penalty
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Wpływu Brexitu na relację  
amerykańsko-brytyjskie  
podczas prezydentury  

Donalda Trumpa

Abstrakt: Celem pracy jest przedstawienie wpływu brexitu na relacje amerykańsko-
-brytyjskie podczas prezydentury Donalda Trumpa. Niniejsze rozważania  
rozpoczyna analiza koncepcji polityki zagranicznej Donalda Trumpa wobec 
Wielkiej Brytanii oraz genezy bilateralnych stosunków Stanów Zjednoczo-
nych ze Zjednoczonym Królestwem. Nastepne analizy dotyczą warunków 
wstępnych dla brexitu, włączając w rozważania kwestię brytyjskiej zmia-
ny władzy oraz problemy dotyczące ostatecznego porozumienia w sprawie 
formalnego opuszczenia Unii Europejskiej i jego terminu. Badania kończą 
rozważania poświęcone praktycznemu wymiarowi stosunków brytyjsko-

-amerykańskich w perspektywie militarno-politycznej oraz gospodarczej ze 
szczególnym uwzględnieniem potencjalnej implementacji przyszłej umowy 
o wolnym handlu. Wskazane założenia wskazują, że brexit służy jako czyn-
nik determinujący dalszą intensyfikację wzajemnych relacji między Stana-
mi Zjednoczonymi a Wielką Brytanią.

Słowa kluczowe: Brexit, Donald Trump, Wielka Brytania, relacje transatlantyckie, 
Boris Johnson, Unia Europejska

Wstęp

Wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących przyszłego kształtu stosunków 
transatlantyckich w obliczu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu brexitu na relacje 
amerykańsko-brytyjskie podczas prezydentury Donalda Trumpa. Niniejsze 
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rozważania składają się ze wstępu, który skupia się na analizie koncepcji poli-
tyki zagranicznej Donalda Trumpa wobec Wielkiej Brytanii oraz genezy bila-
teralnych stosunków Stanów Zjednoczonych ze Zjednoczonym Królestwem. 
Kolejna część artykułu stanowi analizę warunków wstępnych dla brexitu, 
włączając w rozważania kwestię brytyjskiej zmiany władzy oraz problemy do-
tyczące ostatecznego porozumienia w sprawie formalnego opuszczenia Unii 
Europejskiej i jego terminu. Ostatnie części artykułu zostały poświęcone 
praktycznemu wymiarowi stosunków brytyjsko-amerykańskich w perspekty-
wie militarno-politycznej oraz gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjalnej implementacji przyszłej umowy o wolnym handlu. Biorąc pod 
uwagę wskazane założenia główna hipoteza artykułu wskazuje, że brexit służy 
jako czynnik determinujący dalszą intensyfikację wzajemnych relacji między 
Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Rozważania zostały opracowane 
za pomocą metody historycznej, systemowej oraz instytucjonalno-prawnej 
wskazując na zależności jakie brexit wywołuje w dalszym funkcjonowaniu 
systemu międzynarodowego, a w szczególności relacji transatlantyckich. Arty-
kuł został przygotowany w oparciu o raporty Kongresowej Służby Badawczej, 
raporty amerykańskich think-tanków: Brookings Institution, Council on Fo-
reign Relations oraz Peterson Institute for International Economics. Cennym 
źródłem informacji pozostają również artykuły publikowane na łamach czaso-
pism Foreign Affairs i Foreign Policy.

Współczesne stosunki amerykańsko-brytyjskie stanowią wynik intensyw-
nej współpracy obu państw powstałej podczas II wojny światowej. Relacje 
Wielkiej Brytanii z USA, często określane mianem special relationship, przy-
bierają różną trajektorię współpracy od lat 40. XX wieku. Wielka Brytania 
postrzegana jest jako naturalny sojusznik Amerykanów w kwestii realizacji 
polityki zagranicznej sprzyjającej priorytetom Waszyngtonu, co zwiększa-
ło ich wpływy globalne przez lata. Dalszy rozwój stosunków dwustronnych 
miał miejsce podczas trwania Zimnej Wojny, która sprzyjała zacieśnianiu 
wzajemnych więzi między innymi poprzez Organizację Paktu Północnoatlan-
tyckiego , którego głównym zadaniem było przeciwdziałanie zagrożeniu ze 
strony Związku Radzieckiego. Zarówno USA jak i Wielka Brytania są dwoma  
z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i wspólnie uczestniczyły w konferencji założycielskiej 
NATO [Donaldson 2018: s. 8-9, 23-26]. Warto przypomnieć, że u schył-
ku rywalizacji zimnowojennej, na początku lat 90., Brytyjczycy aktywnie 
wspierali wojska amerykańskie podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej 
[Stansfield, Stokes, Kelly 2017: s. 231-248], a następnie oba państwa były 
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zaangażowane w misje stabilizacyjne i pokojowe w ramach konfliktów na Pół-
wyspie Bałkańskim [The UK and the future of the Western Balkans 2018: s. 15-17].  
XXI wiek to okres dalszej współpracy polityczno-militarnej czego przejawem 
jest między innymi wiodące wsparcie Wielkiej Brytanii podczas amerykań-
skiej interwencji zbrojnej w Iraku w 2003 roku oraz późniejszych operacjach 
stabilizacyjnych w Afganistanie pod egidą Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Warto podkreślić, że rząd Wielkiej Brytanii pozostaje ważnym partnerem Wa-
szyngtonu w zwalczaniu bieżących zagrożeń dla systemu międzynarodowego: 
terroryzmu międzynarodowego i działalności Państwa Islamskiego, rosyjskiej 
aneksji Krymu i dalszych działań destabilizacyjnych poprzez uczestnictwo  
w programie międzynarodowych sankcji. Wielka Brytania pozostaje istotnym 
partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych [Great Britain] ze względu 
na to, że brytyjska gospodarka jest szóstą co do wielkości w rankingu świa-
towym [Real GDP Growth], a Londyn stanowi wiodące centrum finansowe 
świata – obecnie obok Nowego Jorku i Hongkongu. Stąd brytyjsko-amery-
kańska współpraca gospodarcza w szczególności dotyczy bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych [U.S.-U.K. Trade and Investment Ties]. Warto podkreślić, 
że wzajemne stosunki stanowią wynik aktywnych działań dyplomatycznych 
[U.S. Relations with United Kingdom]. Brytyjczycy i Amerykanie często re-
prezentują podobne stanowiska na forach organizacji wielostronnych w kwe-
stiach dotyczących kryzysów bezpieczeństwa bądź gospodarczych co miało 
miejsce między innymi bezpośrednio po atakach na World Trade Center  
11 września 2001 roku [Katselli, Shah 2003: s. 245-255]. Wspólne podobień-
stwa kulturowe i językowe z pewnością determinują wzajemną współpracę,  
a tym samym łatwą komunikację w kwestiach politycznych i dyplomatycz-
nych. Oprócz tego oba państwa wykazują ścisłą współpracę w zakresie wy-
miany danych wywiadowczych, nuklearnych oraz obronnych [The United 
Kingdom ... 2020: s. 1-5].

Brexit jako czynnik determinujący 
relacje amerykańsko-brytyjskie

Historia relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii od początku miała 
charakter silnie ambiwalentny. Warto przypomnieć, że w latach 50. XX wieku 
Brytyjczycy nie zaangażowali się w dalszy proces integracji europejskiej wraz 
z Belgią, Francją, Włochami, Luksemburgiem, Niemcami Zachodnimi oraz  
z Holandią w obawie o utratę dalszych wpływów narodowych i tym samym su-
werenności państwowej. Członkostwo Wielkiej Brytanii opierało się głównie 
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na kwestiach gospodarczych oraz chęci oddziaływania na wzajemne relacje 
polityczne wewnątrz instytucji. Brytyjczycy nie uczestniczyli w wielu innych 
programach integracyjnych UE, chociażby podejmując decyzję o zachowaniu 
własnej waluty [Oliver, Williams 2016: s. 547-555]. Przedstawiciele Wielkiej 
Brytanii w Unii Europejskiej wielokrotnie wyrażali sceptyczne nastawienie co 
do możliwości praktycznego oddziaływania organizacji wskazując na problem 
koncentracji na wewnętrznych traktatach i procesach instytucjonalizacyjnych. 
Byli w szczególności rozczarowani brakiem efektywnej współpracy w ramach 
zwiększenia konkurencyjności gospodarczej członków Unii w skali globalnej, 
promowania wspólnej polityki energetycznej i klimatycznej oraz poprawy eu-
ropejskich zdolności obronnych [Ulgen 2017: s. 1-11]. Biorąc pod uwagę 
wskazane zależności, w wyniku referendum krajowego przeprowadzonego  
w czerwcu 2016 roku, 52% wyborców zadeklarowało chęć wystąpienia z Unii 
Europejskiej choć eksperci wskazują, że wynik ten zawiera szereg błędów de-
mograficznych [Hall 2016]. 

Od lipca 2019 roku rządem Wielkiej Brytanii kieruje premier Bo-
ris Johnson wywodzący się z Partii Konserwatywnej. Objął to stanowisko  
w wyniku rezygnacji Teresy May w związku z długotrwałym impasem poli-
tycznym dotyczącym braku zgody brytyjskiego parlamentu wobec kształtu 
proponowanej umowy dotyczącej wystąpienia Brytyjczyków z Unii Europej-
skiej [McBride 2017]. Boris Johnson kojarzony jest z radykalnymi poglądami 
dotyczącymi konieczności opuszczenia Unii. Johnson objął rządy w sytuacji 
panowania konserwatywnego rządu mniejszościowego, który kontrolował 
większość parlamentarną dzięki wsparciu Demokratycznej Partii Unionistycz-
nej - największej partii związkowej Irlandii Północnej. Premier przystąpił do 
renegocjacji umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej w październiku 2019 
roku, jednak ponownie musiał zmierzyć się z impasem politycznym w obliczu 
zażądania trzymiesięcznego przedłużenia terminu brexitu [Sloat, Pita 2019]. 
Warto podkreślić, że dzięki brexitowi, a więc wiodącemu tematowi kampanii 
wyborczej, Partia Konserwatywna zdobyła 365 z 650 miejsc w Izbie Gmin. 
Układ polityczny na brytyjskiej scenie politycznej zdeterminował ostateczny 
termin wycofania się z członkostwa Wielkiej Brytanii z UE wraz z 31 stycznia 
2020 roku. Ustawa dotycząca przepisów legislacyjnych i warunków wystąpie-
nia wejdzie w życie 23 stycznia 2020 roku [Brexit: Status and Outlook 2020: 
s. 1-8]. 

Stosunki amerykańsko-brytyjskie w wyniku brexitu prawdopodobnie 
uległy znacznej intensyfikacji. Choć wydawać by się mogło, że pozycja Bry-
tyjczyków na arenie międzynarodowej została znacznie osłabiona, to jednak 
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stosunek prezydenta Donalda Trumpa do decyzji o wystąpieniu z UE jest da-
lece pozytywny. Jeszcze podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2016 roku, 
Trump wyrażał poparcie dla idei brexitu oraz polityków zaangażowanych  
w ten proces, a w szczególności Borisa Johnsona i Nigela Farage’a [The United 
Kingdom: Background… 2020]. W grudniu 2019 roku, w jednym z postów 
na Twitterze, prezydent USA wyraził poparcie dla ostatecznego konsensusu  
w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zapowiedział 
jednocześnie dalsze plany dotyczące potencjalnego zawarcia nowej umowy 
handlowej. Mimo to Donald Trump nie cieszy się poparciem wśród brytyj-
skiej opinii publicznej i jest raczej postrzegany negatywnie. Wszelkie dotych-
czasowe napięcia w relacjach amerykańsko-brytyjskich w głównej mierze wy-
nikają z odmiennego stanowiska do kwestii brexitu wśród jego przeciwników 
[To what extent do you agree or disagree with the following statements about 
Donald Trump ...]. Choć prezydentura Trumpa wpłynęła na dalsze zacieśnia-
nie więzi w kwestii zwalczania wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego,  
a w tym Państwa Islamskiego i agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej wobec 
Ukrainy, między sojusznikami wciąż istnieją kwestie sporne [Russia ... 2017: 
s. 10-15]. W szczególności dotyczą one odmiennego stanowiska wobec wy-
pracowanego porozumienia nuklearnego z Iranem i obecnego kształtu po-
lityki zagranicznej USA wobec Teheranu oraz porozumienia klimatycznego  
z Paryża, z którego Trump ostateczne zadecydował wystąpić [Mazarei 2019]. 
Brytyjczycy potępili amerykańskie działania wobec generała Qasema Soleima-
niego oraz wycofanie Stanów Zjednoczonych z Syrii i jednoczesną akcepta-
cję dla antykurdyjskiej operacji Turcji [The United Kingdom: Background… 
2020]. Co więcej, w styczniu 2020 roku rząd Wielkiej Brytanii zezwolił chiń-
skiej firmie Huawei, na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej 5G po-
mimo bojkotu firmy przez Stany Zjednoczone ze względu na domniemane 
zagrożenie bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego [Kharpal 2020]. Biorąc 
pod uwagę wskazane założenia, w większości przypadków, to wciąż państwa 
europejskie pozostają bliższe poglądom Brytyjczyków na wiele istotnych kwe-
stii i kursu polityki zagranicznej. Z drugiej strony premier Johnson wyraził 
poparcie dla planu pokojowego Trumpa wobec Bliskiego Wschodu, ogłoszo-
nego w stycznia 2020 roku, który dotyczy m.in. kwestii Zachodniego Brzegu  
i dalszego uznania Jerozolimy za stolicę Izraela [Peace to Prosperity 2020:  
s. 1-5]. 
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Brexit a relacje amerykańsko-brytyjskie  
w perspektywie militarno-politycznej

Cele polityczne i militarne Trumpa dotyczące dalszych stosunków ame-
rykańsko-europejskich wciąż pozostają niezbyt jasne. Z jednej strony prezy-
dent przejawia chęć do wypracowania nowej równowagi sił w ramach relacji 
transatlantyckich, aby wzmocnić infrastrukturę obrony i odstraszania Soju-
szu Północnoatlantyckiego, a z drugiej strony przejawia stopniowe osłabianie 
istniejących amerykańskich zobowiązań w kwestie bezpieczeństwa Europy. 
Sojusznicy europejscy wyrażają sceptyczne nastawienie co do przyszłego za-
angażowania USA w działania NATO między innymi ze względu na osobistą 
niechęć Trumpa do Unii Europejskiej i rozwiązywania spraw międzynarodo-
wych na forach multilateralnych [Indispensable allies ... 2018: s. 9-14]. Jednak 
geopolityczne wycofanie z zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa europej-
skiego stanowi pierwszy przejaw takiego działania od XVI wieku [Blackwill 
2019: s. 29-33]. Trump pozostaje zwolennikiem wewnętrznych antagoni-
zmów, które występują pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej, spowolnieniem gospodarczym Europy oraz tendencjami 
antydemokratycznymi przejawianymi między innymi w Rumunii, Polsce 
oraz na Węgrzech. Dlatego w czerwcu 2017 podczas szczytu G-7 Trump za-
wzięcie krytykował politykę handlową Niemiec [Johnson 2020]. 

Mimo to, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone pozostają w ści-
słych relacjach stosunków obronnych, a w szczególności w zakresie wymia-
ny informacji wywiadowczych. Amerykańscy stratedzy i eksperci z Depar-
tamentu Obrony postrzegają Brytyjczyków jako najbardziej wyszkolonych  
i wyspecjalizowanych sojuszników europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa, 
a w szczególności pod względem możliwości rozmieszczenia sił bojowych. 
Co więcej, zarówno USA jak i Wielka Brytania posiadają wspólne interesy 
w zakresie bezpieczeństwa narodowego i przejawiają wspólne stanowisko  
w kwestiach użycia siły, rozwoju zdolności wojskowych oraz współpracy glo-
balnej i regionalnej z Sojuszem Północnoatlantyckim [Ghez, Kirchner, Shur-
kin 2016: s. 2-24]. Pomimo braku aprobaty ze strony rządu Wielkiej Brytanii 
dla wycofania wojsk Stanów Zjednoczonych przez operacją wojskową Turcji 
w północnej Syrii w październiku 2019 roku, Brytyjczycy wciąż pozostają 
kluczowym sojusznikiem USA w kwestii walki z pozostałymi siłami Państwa 
Islamskiego w Iraku oraz Syrii. Warto podkreślić, że dotychczas siły Wielkiej 
Brytanii były aktywnie zaangażowane w amerykańską koalicję przeciwko ISIS, 
przeprowadzając liczne naloty, prowadząc inwigilację i zbieranie istotnych 
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danych wywiadowczych, a ponadto stanowiły kluczowe wsparcie logistyczne  
i szkoleniowe dla sił irackich. Amerykanie posiadają w Wielkiej Brytanii około 
9500 tysięcy żołnierzy, a także liczną infrastrukturę obronną: bazy powietrze, 
centra wywiadowcze oraz radary [The United Kingdom: Background… 2020]. 
Do 2021 roku USA mają przekazać dwie eskadry myśliwców F-35 do bazy 
powietrznej RAF w Lakenheath. Ponadto Wielka Brytania i Stany Zjedno-
czone są kluczowymi partnerami w zakresie współpracy przemysłu zbrojenio-
wego i sprzedaży obronnej [Warren 2010: s. 13-15]. Oba kraje uczestniczą  
w ponad 20 wspólnych programach wymiany sprzęty, w tym F-35 Joint Stri-
ke Fighter. Większość największych amerykańskich firm zbrojeniowych jest 
obecna na brytyjskim rynku, a wiele brytyjskich firm, w szczególności BAE 
Systems, działa w Stanach Zjednoczonych. Pomimo ścisłej współpracy Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności, administracja 
prezydenta Donalda Trumpa jest zaniepokojona zmniejszeniem wydatków 
zbrojeniowych przez Zjednoczone Królestwo i tym samym ograniczenie zdol-
ności wojskowych [F-25 Joint Strike Fighter (JSS) Program 2020: s. 1-11].

Brexit a relacje amerykańsko-brytyjskie  
w perspektywie gospodarczej

W Wielkiej Brytanii możliwość negocjowania umowy o wolnym handlu 
z USA była konsekwentnie przedstawiana jako jedna z głównych zalet brexitu 
od początku kampanii referendalnej. Przez prawie cztery lata, które upłynęły 
od referendum, rząd brytyjski nadal promuje perspektywę umowy o wolnym 
handlu między USA, a Wielką Brytanią jako jedną z kluczowych korzyści wy-
nikających z opuszczenia Unii Europejskiej, a zwłaszcza uwolnienia Wielkiej 
Brytanii z ograniczeń unii celnej Unii [Balls, Sands, Sethi 2018: s. 311]. 

 Dwustronne stosunki inwestycyjne między Stanami Zjednoczonymi,  
a Wielką Brytanią mają największą wartość w ujęciu całej gospodarki świa-
towej. W 2018 roku amerykańskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne  
w Zjednoczonym Królestwie wyniosły 758 miliardów dolarów, a inwestycje 
brytyjskie w USA 561 miliardów dolarów. Wielka Brytania jest także ważnym 
partnerem handlowym USA. W 2018 roku eksport towarów i usług z USA 
do Wielkiej Brytanii wyniósł 140,8 miliarda dolarów, a import Wielkiej Bry-
tanii - 122,1 miliarda dolarów [Direct investment position of the United States 
in the United Kingdom 2019]. Jednocześnie prezydent Trump wielokrotnie 
wskazywał, że popiera szybkie zawarcie umowy o wolnym handlu z Wielką 
Brytanią podobnie jak niektórzy członkowie Kongresu [The United Kingdom: 
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Background… 2020]. 16 października 2018 roku administracja Trumpa ofi-
cjalnie powiadomiła Kongres o zamiarze podjęcia negocjacji z Wielką Bryta-
nią w sprawie dwustronnej umowy handlowej. Niektórzy eksperci uważają 
umowę o wolnym handlu między USA a Wielką Brytanią za stosunkowo 
łatwą do zawarcia, biorąc pod uwagę bliskie stosunki obu krajów i zasadniczo 
podobne perspektywy w zakresie handlu [Ries, Hafner, Smith 2020: s. 97-99].

W Stanach Zjednoczonych nastąpiła zmiana stanowiska od czasu ostat-
nich wyborów prezydenckich w 2016 roku. Warto przypomnieć, że podczas 
trwającej kampanii referendalnej prezydent Obama stwierdził, że potencjalne 
głosowanie nad brexitem postawi Wielką Brytanię na w niekorzystnej pozycji 
handlowej w systemie globalnej wymiany. Natomiast prezydent Trump wy-
raził poparcie wobec potencjalnej umowy handlowej między USA, a Wielką 
Brytanią. Jednak istotny argument Wielkiej Brytanii wskazujący, że brexit 
umożliwi Wielkiej Brytanii wykorzystanie nowych możliwości wolnego han-
dlu i systemowej współzależności gospodarczej XXI wieku, zależą od moż-
liwości wynegocjowania umowy o wolnym handlu z USA [Freund 2016]. 
Warto podkreślić, że około połowa eksportu Wielkiej Brytanii do krajów 
spoza Unii Europejskiej i istniejących umów o wolnym handlu z UE trafia 
właśnie do USA, przyćmiewając znaczenie każdego innego indywidualnego 
rynku [Brexit and Outlook ... 2020: s. 1-8]. Dlatego brak implementacji ta-
kiego porozumienia byłoby prawdopodobnie postrzegane jako znacząca po-
rażka polityczna zwolenników brexitu. Co więcej, pomimo początkowo po-
zytywnych sygnałów Trumpa, poziom zainteresowania obecnej administracji 
amerykańskiej negocjacjami umowy o wolnym handlu z Wielką Brytanią 
pozostaje w najlepszym razie niejasny. Ostatecznie Wielka Brytania jest sto-
sunkowo małym partnerem handlowym dla USA, przynajmniej w zakresie 
rynków towarowych, a administracja Trumpa wydaje się bardziej skoncen-
trowana na wyrównaniu szans w już obowiązujących umowach handlowych, 
takich jak Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA), lub  
z większymi partnerami handlowymi, takimi jak Chiny. Co więcej, podej-
ście merkantylistyczne Trumpa rodzi liczne pytania o dalszy stosunek Stanów 
Zjednoczonych do negocjowania jakiejkolwiek umowy handlowej, chyba że 
taka transakcja jest wyraźnie korzystna dla firm i pracowników amerykań-
skich [U.S.-UK Trade Agreement Negotiations]. Wszelkie negocjacje handlo-
we między USA i Wielką Brytanią będą kształtowane przez brak równowagi 
sił między obiema stronami negocjacji. Ta nierównowaga wynika z dwóch 
kluczowych różnic: względnej wielkości gospodarek USA i Wielkiej Brytanii; 
oraz dotychczasowe doświadczenie instytucjonalne i zdolność do prowadzenia 
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negocjacji handlowych. Wielka Brytania nie ma zdolności instytucjonalnej  
i doświadczenia w negocjacjach gospodarczych, zwłaszcza dlatego, że stosunki 
handlowe Zjednoczonego Królestwa były negocjowane przez UE przez kilka 
ostatnich dziesięcioleci [UK-US Free Trade Agreement 2020: s. 2-8].

Podsumowanie

Wielka Brytania prawdopodobnie pozostanie silnym partnerem Sta-
nów Zjednoczonych utrzymując dalszy status tzw. special partnership. Brexit 
prawdopodobnie nie wywoła dramatycznej zmiany w trajektorii większości 
aspektów stosunków amerykańsko-brytyjskich. Współpraca USA-Wielka 
Brytania z pewnością będzie kontynuowana w dotychczasowych kluczowych 
obszarach takich jak przeciwdziałanie terroryzmowi międzynarodowemu, wy-
miana informacji wywiadowczych, kwestie gospodarcze (a w szczególności in-
westycyjne), NATO, a także wobec wielu wyzwań w zakresie bezpieczeństwa 
globalnego i regionalnego. Sojusz Północnoatlantycki z pewnością pozostanie 
najważniejszą transatlantycką instytucją bezpieczeństwa i z pewnością filarem 
bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Brytyjscy urzędnicy wielokrotnie wskazali, 
że brexit nie pociąga za sobą zwrotu w kierunku izolacjonizmu i że Wielka 
Brytania zamierza pozostać światowym liderem w międzynarodowej dyplo-
macji, kwestiach bezpieczeństwa, handlu i finansów oraz pomocy rozwojowej. 
Brexit może mieć znaczący wpływ na strategiczne interesy USA w stosunku 
do Europy oraz w odniesieniu do możliwych implikacji dla przyszłych poli-
tyk Unii Europejskiej. Ponieważ Wielka Brytania jest powszechnie uważana 
za najsilniejszego amerykańskiego partnera w UE, który dotychczas często 
podzielał poglądy Waszyngtonu i dążył do opracowania silniejszej polityki 
zagranicznej i obronnej Unii, administracja Trumpa wyraziła obawy, że wy-
stąpienie Wielkiej Brytanii może spowodować , że Unia Europejska stanie się 
mniej zdolnym i mniej wiarygodnym sojusznikiem w zakresie polityki zagra-
nicznej i kwestii bezpieczeństwa [The United Kingdom: Background… 2020]. 
Z pewnością potencjalne zawarcie umowy handlowej między Stanami Zjed-
noczonymi, a Wielką Brytanią zacieśni wzajemne relacje bilateralne i zdeter-
minuje charakter relacji gospodarczych nie tylko w kontekście analizowanych 
państw, ale w ujęciu gospodarki światowej w ogóle.
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The impact of Brexit 
on the US-British relationship  
during the presidency of Donald Trump

Abstract: The aim of the study is to present the impact of Brexit on US-British rela-
tions during the presidency of Donald Trump. These considerations begin 
with an analysis of the concept of Donald Trump's foreign policy towards 
Great Britain and the genesis of the US's bilateral relations with the United 
Kingdom. The next analyzes concern the preconditions for Brexit, inclu-
ding considerations about the British change of power and problems regar-
ding the final agreement on formal exit from the European Union and its 
timing. The research concludes with considerations on the practical dimen-
sion of British-American relations in the military-political and economic 
perspective, with particular emphasis on the potential implementation of  
a future free trade agreement. The indicated assumptions indicate that 
Brexit serves as a determinant of further intensification of mutual relations 
between the United States and Great Britain.

Keywords: Brexit, Donald Trump, Great Britain, transatlantic relations, Boris John-
son, European Union
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PIERWSZA POMOC 
W ASPEKCIE EDUKACJI 
DLA BEZPIECZEŃSTWA

Abstrakt: Uczeń na lekcji edukacja dla bezpieczeństwa powinien otrzymać podsta-
wowe wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Wymaga 
to zaangażowania ze strony kadry kierowniczej placówki oświatowo – wy-
chowawczej, nauczycieli oraz pracowników obsługi szkolnej. Niezbędne 
jest także odpowiednie wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, wła-
ściwie urządzony gabinet medyczny pielęgniarki (lekarza), zaopatrze-
nie pracowni chemii, fizyki, biologii, techniki oraz sali gimnastycznej  
w regulaminy i instrukcje. Znaczącą rolę odgrywa przygotowanie ka-
dry nauczycielskiej, aby przekazać wiedzę i umiejętności w tym zakresie 
w przystępny sposób. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki naucza-
nia pierwszej pomocy w warunkach szkolnych oraz roli dyrektora szkoły.

Słowa kluczowe: pierwsza pomoc, edukacja dla bezpieczeństwa, wyposażenie gabine-
tu medycznego, regulaminy

Wstęp

Rozwój technologiczny i szybkie tempo życia stwarzają wiele niebez-
piecznych sytuacji, które doprowadzić mogą do utraty zdrowia, a nawet życia. 
Zagrożenia występują we wszystkich miejscach, w których przebywa człowiek, 
które doprowadzić mogą do utraty zdrowia, a nawet życia. W XXI wieku 
umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna do funkcjonowania. 

Jednak w sytuacji nieszczęśliwego wypadku świadkowie boją się udzie-
lić pomocy poszkodowanym, bo uważają, że mogą zaszkodzić. Dlaczego? 
Jest to obawa wynikająca często z braku wiedzy i umiejętności udzielania 
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pierwszej pomocy. W rezultacie poszkodowany może stracić szansę na zdrowie,  
a nawet życie. Taką obawę ma zmniejszyć przedmiot szkolny – edukacja dla 
bezpieczeństwa.

Zadaniem edukacji dla bezpieczeństwa jest upowszechnienie wiedzy  
z zakresu bezpieczeństwa obywatela w jego środowisku lokalnym. Podstawa 
programowa tego przedmiotu w całym cyklu edukacji określa zarówno sposo-
by zapobiegania zagrożeniom zewnętrznym, jak i zagrożeniom wewnętrznym, 
sprowadzając te ostatnie do umiejętności udzielania pierwszej pomocy i dzia-
łań zarządzania kryzysowego. Omawiana tematyka powinna zawierać także 
ćwiczenia praktyczne, które można przedstawiać podopiecznym.

Dużą rolę w szkole odgrywa kształtowanie pożądanych przekonań  
i postaw, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom danej pla-
cówki, podstawowej potrzeby i niezbywalnego prawa człowieka. Istotne jest 
więc, aby w placówkach edukacyjnych zapewnić bezpieczne miejsce nie tylko 
nauki, ale i dłuższego pobytu. 

Do poprawy bezpieczeństwa w szkole jako miejsca pracy i nauki wielu 
osób przyczynić się powinny:

1. Ustawiczne szkolenia wychowawców na kursach pierwszej pomocy, 
organizowane przez kuratoria a także inne ośrodki wyspecjalizowane w tej 
dziedzinie. Niestety, takie szkolenia występują zbyt rzadko, co nie sprzyja ak-
tualizowaniu wiedzy.

2. Utrwalanie, uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych.

Umieszczenie w planie dydaktyczno-wychowawczym placówki oświato-
wej działań, służących podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności praktycz-
nych wśród uczniów, np. powołanie do życia szkolnej drużyny ratowniczej, 
koła pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolnego koła obrony cywilnej czy 
młodzieżowej drużyny pożarniczej. 
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Szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi 
do udzielania pierwszej pomocy oraz BHP

Zgodnie z art. 2373 § 31 Kodeksu Pracy pracodawca – dyrektor szkoły 
jest zobowiązany [Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r.]:

– zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzać okreso-
we szkolenia w tym zakresie;

– zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, dotyczącymi wykonywanych przez nich czynności;

– wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki, dotyczące bez-
pieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy i zapoznawać  
z nimi pracowników. Pracodawca jest zobligowany do odbycia szkolenia  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w zakresie niezbędnym do wykonywa-
nia ciążących na nim obowiązków (art. 2373§ 21). 

Wyraźnie określa, że szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(zarówno wstępne, jak i okresowe) powinno być przeprowadzone w czasie 
pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373.§3). Przy czym pracodawca zgodnie 
z art. 2742 odpowiada w pełni za zaznajomienie pracowników z przepisami 
oraz wydanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy [Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. ].

1 Art. 2373 § 3 ust. z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 
‘Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. i 2374 obowiązujący od stycznia 2004. Wy-
jaśnienie: Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w czasie pracy 
i na koszt pracodawcy. Przepis ten jest zgodny postanowieniami art. 12 Dyrektywy Unii Europejskiej 
dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia 
pracowników podczas pracy (Dz. U. UE L Nr 183: s. 1) - dalej Dyrektywa 89/391/EEC. Oznacza to, 
że szkolenia bhp powinny być organizowane w czasie pracy a w przypadku, gdy odbywają się w czasie 
wolnym od pracy pracownikowi przysługuje rekompensata w postaci czasu wolnego lub dodatkowe-
go wynagrodzenia. Za czas uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę lub na które 
pracownik został skierowany przez pracodawcę pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Czas 
udziału pracownika w szkoleniu powinien być wliczony do czasu pracy. Zgodnie z art. 128 k. p. „czas 
pracy jest to czas, którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym 
wyznaczonym miejscu”. Dlatego w przypadku, gdy szkolenie bhp odbywa się podczas pracy i uczestniczy 
w nich pracownik, nawet, gdy nie jest obecny na stanowisku pracy to nadal taki pracownik pozostaje w 
dyspozycji pracodawcy. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy należą do grupy szkoleń 
obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa pracy i pracownik ma obowiązek uczestniczenia w szko-
leniach bhp. http://ajc-zory.pl/index.php/informacje/kodeks-pracy-bhp.html (29.04.2020).
2 Art. 274 ust. z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z poźn. zm.); § 1. Pra-
codawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pra-
cy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac; § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe 
instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy; § 3. Pracownik 
jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. http://ajc-zory.pl/index.php/informacje/kodeks-pracy-bhp.html (29.04.2020).
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Art. 23753 oznacza, że szkolenia w zakresie BHP dla pracowników obsłu-
gi oraz nauczycieli nie powinny być prowadzone w czasie wolnym od pracy, 
a za czas uczestnictwa w szkoleniu, organizowanym przez szkołę, pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia [Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r.]. 

Program szkolenia powinien być w tym wypadku dostosowany do danej 
grupy zawodowej, jaką są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni i inne 
osoby, zatrudnione na stanowisku, wymagającym uprawnień pedagogicz-
nych. Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w szczególności 
z zakresu:

 – przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wyko-
nywaną pracą,

 – zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed 
tymi zagrożeniami,

 – postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń. 

Wymienione szkolenie jest organizowane w formie kursu, seminarium 
lub samokształcenia kierowanego.

Zaznaczyć należy, że szkolenia nauczycieli powinny zawierać informacje 
na temat istotnych problemów, dotyczących placówek oświatowych (podsta-
wowy cel kształcenia), a także winny być rozumiane jako dokształcanie oraz 
doskonalenie zawodowe. Specjaliści, prowadzący zajęcia, powinni podkreślać, 
że problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być uwzględniona 
przez nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych (…) i pozalekcyjnych we wszyst-
kich typach szkół. Należy szeroko omawiać problemy, związane z oceną ryzyka 
zawodowego oraz z identyfikacją, która jest rdzeniem systemowego zarządza-
nia bezpieczeństwem oraz podstawowym celem, który prowadzi do wyrobie-
nia wśród uczestników umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz szacowania  
i ograniczania ryzyka zawodowego w szkole, pod kątem zapewnienia bezpie-
czeństwa dla siebie i uczniów powierzonych opiece szkoły [Szafrański 2006:  
s. 79; Głąb 2011: s. 82-100].

Podkreślić należy, że szybkie tempo rozwoju technologicznego, indu-
strializacji wymaga częstszych szkoleń (co rok). Zwłaszcza wśród nauczycieli, 
obarczonych podwyższonym ryzykiem (opiekunowie wycieczek, nauczyciele 

3 Art. 2375 ust. z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z poźn. zm.) kodeksu 
pracy określa, iż Minister właściwy do spraw pracy przedstawia, iż w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące 
treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których 
pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. http://ajc-zory.pl/
index.php/informacje/kodeks-pracy-bhp.html (29.04.2020).
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wychowania fizycznego, techniki, chemii, zawodu itp.). To oni bezpośrednio 
uczestniczą w zajęciach z uczniami, a pewność podejmowanych decyzji po-
winna być oparta na wiedzy i praktyce.

Celem szkoleń jest przede wszystkim zrozumienie kluczowych pojęć, 
używanych w przepisach prawa pracy, kodeksu cywilnego oraz przepisach  
i zasadach BHP, których należy przestrzegać na stanowiskach pracy i propa-
gować wśród swych podopiecznych. 

Zadania oraz wyposażenie gabinetu medycznego
Gabinet medyczny to ważne miejsce w budynku szkolnym. Powinno 

być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne dla uczniów, nauczycieli  
i innych pracowników szkoły. Natomiast godziny urzędowania pracujących 
lub dyżurujących w nim osób, tj. pielęgniarki i lekarza skorelowane z godzi-
nami nauki uczniów w szkole. 

Pielęgniarka szkolna jest (…) pracownikiem pedagogicznym, który świa-
domie uczestniczy w wychowaniu dzieci i młodzieży [Białas 2001: s. 367] oraz 
przygotowaniu ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 
Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami i rodzicami uczniów, bie-
rze aktywny udział w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Wymienione 
czynniki w pracy pielęgniarki szkolnej pozwolą jej na [Białas 2001: s. 367]:

– udzielanie dzieciom pierwszej pomocy,
– dostrzeganie wczesnych objawów wczesno – rozwojowych,
– wyciągnięcie wniosków pedagogicznych z indywidualnych odchyleń 

somatycznych,
– wiązanie niepowodzeń szkolnych ze stanem zdrowia ucznia,
– kształtowanie postaw uczniów wobec zagrożeń, które mogą ich spotkać 

w budynku szkolnym.

Atmosfera gabinetu medycznego ma duży wpływ na wyrobienie po-
zytywnego stosunku dziecka do opieki zdrowotnej, potrzeby kontaktu  
w celu ochrony zdrowia i przestrzegania obowiązujących w szkole zasad bez-
pieczeństwa [Bartczak 2011: s. 15]. Pielęgniarka, jest odpowiedzialną na rów-
ni z pedagogami za wychowanie dzieci, swoją kulturą, taktem, wiedzą, zdoby-
wa autorytet w środowisku uczniowskim, czego sprawdzianem jest stosunek 
podopiecznych [Białas 2001: s. 367].

Pielęgniarka ma wpływ również na kształtowanie właściwej postawy 
wobec przestrzegania bezpieczeństwa podczas lekcji chemii, fizyki, biologii 
a zwłaszcza wychowania fizycznego. Swoją postawą przekonuje uczniów do 
właściwego zachowywania się w szkole. Jej stała obecność w placówce w czasie 
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rocznej nauki szkolnej utwierdza ucznia w przekonaniu, że jest ktoś, kto zaj-
mie się nim, gdy zdarzy się problem ze zdrowiem lub też wypadek na lekcjach 
i w czasie przerw śródlekcyjnych [Oblacińska i Ostręga 2003: s. 199-2007; 
Dębiec, Radiukiewicz, Chojnacka 1983: s. 12]. W takiej sytuacji obowiązkiem 
pielęgniarki jest udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wy-
padkach lub zachorowaniach na terenie szkoły oraz opieka nad uczniem cho-
rym do czasu przybycia lekarza.

Zadania pielęgniarki i lekarza, pracujących w gabinecie medycznym, 
sprowadzają się do:

– nadzoru wraz z dyrekcją i pracownikiem ds. BHP nad higieną organiza-
cji pracy szkolnej żywienia dzieci w szkolnych stołówkach,

– przeprowadzania kontroli sanitarno – higienicznych pomieszczeń szko-
lonych i w razie potrzeby opracowanie środków poprawy, 

– prowadzenia z nauczycielami szkoleń i pokazów w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy,

– planowania i organizowania różnych form pracy z młodzieżą, jak kon-
kursy, olimpiady, imprezy o tematyce zdrowotnej, bezpieczeństwa, prelekcje 
w klasach i dla rodziców podczas zebrań i wywiadówek.

Zadania w pełni są wykonane, jeżeli gabinet medyczny jest odpowiednio 
przystosowany do swej roli i właściwie wyposażony (tabela 1). Istotną rolę  
w gabinecie odgrywają pracujące tam osoby i ich osobowość. Podkreślić na-
leży, że we wszystkich szkołach istnieją gabinety. Jednak są jeszcze szkoły,  
w których brakuje pielęgniarki na stałe, a lekarz pojawia się gościnnie, zwy-
kle podczas badań bilansowych. Należy prowadzić ewidencję zużycia leków, 
uzupełniać je w miarę zużycia, a stare systematycznie wymieniać. W żadnym 
wypadku nie mogą mieć do niej dostępu dzieci. Podręczna apteczka szkol-
na nie zawiera narkotyków, które zawsze wymagają specjalnego oddzielnego 
zabezpieczenia. 



47

PIERWSZA POMOC W ASPEKCIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Tabela 1.  Wyposażenie szkolnego gabinetu medycznego

WYPOSAŻENIE GABINETU MEDYCZNEGO 

Środki do dezynfekcji

 roztwór wodny i spirytusowy 0.5%, rivanol w roztworze 1:1000, spirytus skażony, jodyna, 
merkurochrom – 1%, roztwór spirytusowy,

Środki opatrunkowe

wata, gaza zwykła i gaza sterylna (prestoplast), bandaże – elastyczny i dziany, staza, czyli rurka 
gumowa, szyny druciane (Kramera),

Zestaw do płukania żołądka

sonda żołądkowa, lejek, strzykawka duża, żel z ksylokainą 1% do smarowania sondy, odtrut-
ki (węgiel drzewny aktywowany),

Zestaw do iniekcji:

strzykawki do jednorazowego użycia o objętości 5, 10, 20 cm2, igły do jednorazowego uży-
cia różnej grubości, pęseta anatomiczna, sterylizator do gotowania igieł i strzykawek, zestaw 
strzykawek i igieł do szczepień ochronnych,

Leki

leki przeciwbólowe: Pyralgin w ampułkach po 2 ml i 5 ml, Gardan tabletki 0.5 g, Novalgin 
tabletki 0.5 g,
leki przeciwgorączkowe: Piramidon tabletki po 0,3g; Polopiryna tabletki 0,5g, Calcipiryna 
tabletki 0,5g,
leki przeciwdrgawkowe: Relanium ampułki 0,01, tabletki 0,005, Luminalum ampułki 0,22, 
tabletki 0,1g, czopki 0,05, Chloralhydrate 1% i 2% do podania doodbytniczego, Calcium 
gluconatum 10% ampułki 10 ml, Glucosum ampułki 10% i 20%, Euphylin ampułki 0,24,
leki rozkurczowe: Atropinum sulfuricum ampułki 0,001, Papaverinum hydrocloricum 0,04 
ampułki 2ml, Vegentalgin drażetki 0,15, czopki mite i forte,
krople nasercowe: Tinc. Valeriane, Cardiamidum krople, ampułki po1,5ml, Coffeinum natr. 
Benzoicum ampułki po 0.02, Praktorol (Propranolol) tabletki 0,1, ampułki 0,01,
inne leki przeciw uczuleniom i oparzeniom słonecznym: Panthenol w aerozolu, Hydrocorti-
son 1% maść w tubce, Hydrocortison w aerozolu.
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Sprzęt

termometr,
aparat do mierzenia ciśnienia krwi,
słuchawka lekarska, inaczej stetoskop,
szpatułki,
gruszka gumowa,
wziernik do nosa i polec gumowy jałowy (do tamponady krwawienia z nosa),
kieliszek do płukania oka,
kieliszki do podawania leków,
zakraplacze.

Źródło: opracowanie na podstawie  [Oblacińska i Ostręga 2003: s. 199-2007; Dębiec, 
Radiukiewicz, Chojnacka 1983: s. 12]

Umeblowanie gabinetu medycznego 
oraz instrukcje i regulaminy

Podstawę umeblowania gabinetu medycznego stanowią szafki na lekar-
stwa z apteczki szkolnej. To przeszklone meble, które umożliwiają personelo-
wi medycznemu szybkie dotarcie do specyfików. Kolejnym przedmiotem jest 
biurko lub stolik z miejscem do siedzenia oraz ułożenia sprzętu medycznego 
czy sporządzenia notatek z badania pacjenta i obserwacji. 

Niezbędna jest leżanka (kozetka), na której kładzie się dziecko do bada-
nia i niektórych zabiegów medycznych. Kozetkę powinien osłaniać parawan. 
Lekarz lub pielęgniarka powinni mieć dostęp do bieżącej wody, który daje im 
umywalka, oraz regały do przechowywania dokumentacji medycznej.

Trzeba zaznaczyć, że jest to wyzwaniem dla organu prowadzącego pla-
cówkę oraz dla nadzoru tej placówki. Przy czym organ prowadzący przezna-
cza pieniądze na szkołę (prezydent miasta, starosta, burmistrz), natomiast or-
ganem nadzoru pedagogicznego jest kuratorium, a wyposaża gabinet organ 
prowadzący. 

Dyrektor szkoły odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zobowiązany jest ponadto do ochrony zdrowia i życia pracowników oraz 
uczniów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków. 
W ramach tej działalności organizuje pracę i naukę z zachowaniem bezpie-
czeństwa i higieny pracy, mobilizuje do przestrzegania przepisów oraz zasad.

1. grupa to instrukcje (przeciwpożarowa, przebiegu ewakuacji w razie 
zagrożenia na terenie szkoły, plan ewakuacji budynku szkoły, obsługi na 
stanowisku pracy z komputerem, obsługi komputera i drukarki, krajarki, 
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kserokopiarki, apteczki). To szczegółowe sposoby postępowania w przypad-
kach zagrożeń, jakie mogą wystąpić na terenie szkoły. Przepisy te powinny być 
znane pracownikom pedagogicznym szkoły oraz pracownikom administracyj-
no – technicznym. Zapoznawanie nauczycieli z tymi dokumentami powinno 
odbywać się na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w mniejszych grupach 

– zespołach samokształceniowych. Pozostali pracownicy winni zapoznać się 
z nimi na zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły i pracownika 
BHP. Natomiast obecność na zebraniach i zapoznanie się z dokumentacją od-
notowywana w dziennikach (zeszytach), protokołach spotkań potwierdzona 
podpisami pracownika. 

Znajomość przepisów należy do podstawowych obowiązków dyrektora 
placówki oświatowo – wychowawczej, nauczycieli i personelu obsługi szkoły 
[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. ...].

2. Regulaminy korzystania z pracowni, sali gimnastycznej i boiska szkol-
nego, wycieczek szkolnych, organizacji imprez szkolnych na terenie szkoły 
i poza nią. Regulaminy pracowni informują uczniów o sposobie postępowa-
nia przy zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczenia z użyciem odczynników 
chemicznych i naczyń laboratoryjnych. Przestrzegają przed szkodliwością sub-
stancji użytych do doświadczeń i skutkami niewłaściwego ich przechowywania. 
Pomagają nauczycielowi bezpiecznie przeprowadzić lekcję [Siuda 2008: s. 161]. 
Dyscyplinują uczniów na lekcji i kształtują u nich postawę badawczą, opiekuń-
czą oraz zapobiegającą niebezpieczeństwom ze strony urządzeń czy preparatów 
w pracowniach.

Dyrektor danej placówki oświatowo – wychowawczej zleca opracowania 
nauczycielom (przedmiotowcom) oraz wychowawcom poszczególnych zespo-
łów klasowych, którzy mogą zachęcić do współpracy uczniów. Obliguje to 
wychowanków do należytego przestrzegania obostrzeń, które sami wymyślili.

Regulaminy szkolne powinny być wydrukowane i zalaminowane (zabez-
pieczone przed zniszczeniem). Zawiesza się je w miejscu widocznym i do-
stępnym dla ucznia w poszczególnych pracowniach. W salach i na boiskach 
oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier  
i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego  
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego oraz skrupulatnie egzekwuje  
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przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przez uczniów [por. Siuda 2008:  
s. 227]4.

Na początku roku szkolnego należy z instrukcjami zapoznać wszystkich 
uczniów i przypominać im te przepisy przed zajęciami stwarzającymi zagro-
żenie. Dokumenty należałoby przedstawić również rodzicom uczniów pod-
czas wywiadówki, aby wiedzieli, że egzekwowane zasady przyczyniają się do 
bezpiecznego zdobywania wiedzy przez ich pociechy [Bartczak 2011: s. 21]. 
Dobra znajomość przepisów przez dyrektora i respektowanie ich przez pra-
cowników oraz uczniów ma ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa 
w szkole. 

Pierwsza pomoc w szkołach

Współczesna cywilizacja niesie wiele zagrożeń dla życia i zdrowia, nato-
miast wiedza z zakresu pierwszej pomocy powinna być każdemu znana. Udo-
wodniono, że w przypadku nagłej potrzeby, pierwsze podjęte czynności mają 
zasadnicze znaczenie dla losów ofiary wypadku [janeczek 2008: s. 7]. 

Zanim na miejsce wypadku przybędzie specjalistyczny zespół ratunkowy 
i podejmie wysiłki w celu ratowania poszkodowanego, obecne przy zdarze-
niu osoby są tymi, które powinny podjąć akcję ratunkową. Dlatego istotnego 
znaczenia nabiera umiejętność udzielania pierwszej pomocy. To od szybkości 
decyzji i skuteczności działania zależy zdrowie, a nawet życie ofiary. 

Decyzję mogą podejmować osoby przeszkolone w dziedzinie pierwszej 
pomocy, a więc dorośli i ucząca się grupa młodzieży ze szkół podstawowych i 
szkół ponadpodstawowych. 

Tymczasem polskie społeczeństwo w niewielkim procencie jest wyedu-
kowane w tym kierunku. Resort oświaty podejmował działania, zatwierdzając 
programy i podręczniki do nauczania pierwszej pomocy i edukacji dla bezpie-
czeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale efekty tych 
działań były i są niezadawalające.

Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy w szkołach podstawo-
wych odbywają się stosunkowo rzadko. Podczas realizacji ścieżek edukacyj-
nych w trakcie godzin do dyspozycji dyrektora oraz godzin wychowawczych. 

4 (…) Ich ogólna dostępność, powszechność na każdym kroku, stały kontakt wzrokowy  dla wszystkich zainte-
resowanych , spowoduje , że  również dzieci, młodzież w sposób bierny i czynny będą zapoznawać się z nimi, 
powstanie tzw. mechanizm samoregulujący, dzięki  któremu automatycznie  będzie wzrastała świadomość  
i wrażliwość na problemy związane z ich własnym bezpieczeństwem. Odpowiednie oznakowanie szkół oraz 
pomieszczeń szkolnych( precyzyjne i widoczne określenie dróg ewakuacyjnych, pojazdów dla niepełnosprawnych, 
wyjść, wejść itp. oraz barier architektonicznych sprawi, że wzrośnie w danej placówce poziom bezpieczeństwa . 
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Reforma oświaty z 2008 roku kładzie większy nacisk na edukację  
z zakresu bezpieczeństwa [Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008]. Wpro-
wadza obowiązkowy przedmiot w szkole podstawowej i rozszerza zagadnie-
nie w klasach szkoły podstawowej na wychowaniu fizycznym i środowisku 
społeczno-przyrodniczym.

Przez termin „pierwsza pomoc” rozumie się podjęcie środków i czyn-
ności przez osoby udzielające ich na miejscu wypadku, z użyciem sprzętu, 
który często jest improwizowany, do chwili przybycia fachowego personelu 
medycznego. Pierwsza pomoc nie stanowi postępowania leczniczego, ale pod-
jęcie czynności ratunkowych, których celem jest zredukowanie efektów od-
niesionych urazów oraz stabilizacja stanu ofiary. Od podjętych w pierwszym 
etapie działań w bardzo dużym zakresie zależy kondycja ogólna i późniejszy 
powrót do zdrowia poszkodowanego. Pierwsza pomoc nie ma zastąpić pomo-
cy medycznej, tylko ją wyprzedzić. Pierwsza pomoc nie wymaga bohaterstwa 
z narażeniem własnego zdrowia i życia. Bezpieczeństwo ratującego i ratowa-
nego jest sprawą priorytetową. Uczestnicząc czynnie w udzielaniu pierwszej 
pomocy, należy przestrzegać pewnej sekwencji znanej pod skrótem OCP.  
Są to pierwsze litery trzech przedsięwzięć, które udzielający pomocy musi 
podjąć wobec osoby będącej ofiarą wypadku: ochrona, czujność i pomoc 
[Szulc 2005: s. 6]. 

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy powinien znać każ-
dy dorosły obywatel naszego kraju oraz młodzież i dzieci w różnym wieku 
w stopniu zależnym od ich przygotowania. Gdy komuś grozi niebezpieczeń-
stwo, nie zawsze chęć pomocy przeradza się w rzeczywistą pomoc. Być może 
jedną z głównych przyczyn jest nieznajomość zasad pierwszej pomocy. Z cze-
go może brać się ta ignorancja? Może warto zacząć od przypomnienia kolej-
nych etapów udzielana pierwszej pomocy uzupełnionych o cele tych działań. 

W czasie udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku należy postę-
pować według ustalonego planu, pamiętając o kolejnych czynnościach akcji 
ratunkowej. Dlatego istotne jest, aby praktykować te elementy na lekcjach 
w szkole (raz w tygodniu).

Ratownik lub inna osoba udzielająca pomocy powinna być pewna sie-
bie, działać sprawnie oraz panować nad sytuacją do czasu przyjazdu służb 
ratunkowych. 

Każdy wypadek jest inny, dzieje się w różnych okolicznościach i powo-
duje inne obrażenia u ludzi. W związku z tym każda akcja ratunkowa musi 
być prowadzona według przedstawionych zasad (schemat 2).
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Schemat 1. Cele stawiane podczas udzielania pomocy

Źródło: opracowanie własne [Janeczek 2007: s. 7]

Schemat 2. Zasady przeprowadzenia nia akcji ratunkowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Mikołajczak 2009: s. 45]
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Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratunkowych, osoba udzielająca 
pierwszej pomocy powinna przekazać, o ile to możliwe, zebrane informacje 
o okolicznościach wypadku i jego ofierze (ofiarach). Dane te powinny zawie-
rać: opis przyczyn i okoliczności zdarzenia, dane personalne poszkodowanego, 
uzyskane informacje o współistniejących chorobach rannego (np. cukrzyca, 
astma), kolejność i czas trwania poszczególnych zaburzeń (np. brak oddechu, 
okres przybywania pod wodą), stwierdzone obrażenia (np. rany, złamania, za-
kres udzielonej pomocy). 

Wnioski

O bezpieczeństwo w szkołach powinni dbać wszyscy, którzy tam przeby-
wają. Pomocne są im do tego akty prawne, rozporządzenia, regulaminy oraz 
instrukcje postępowania, których przestrzeganie i respektowanie zagwaran-
tuje ład, porządek i szybką ewakuację z budynku w razie zagrożenia. Nie-
oczekiwane zdarzenia, jakie mogłyby mieć miejsce, będą szybko zlikwidowa-
ne, bowiem osoby dorosłe-nadzór pedagogiczny, nauczyciele i obsługa zostali 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

Poszkodowany w wyniku różnych zagrożeń może zgłosić się po pomoc 
do gabinetu medycznego, a także liczyć na opiekę ze strony wychowawcy 
i kolegów.

W wyniku podjętych starań dyrekcji szkoły i pedagogów, społeczność 
uczniowska może również być edukowana w udzielaniu pierwszej pomocy. 
Taką działalność należałoby rozpoczynać od najmłodszych dzieci uczących się 
w szkole, a więc siedmiolatków i kontynuować ją aż do ukończenia szkoły po-
nadgimnazjalnej. Ukształtuje to u uczniów umiejętność wykonywania zadań 
ratowniczych w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. 

Uczeń, zgodnie z podstawą programową, podczas lekcji edukacji dla bez-
pieczeństwa oraz z wyszkolonym i przygotowanym nauczycielem powinien 
otrzymać podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. 
Zbyt często na ulicach umierają ludzie, do których większość przechodniów 
boi się nachylić. Właściwie wykształcony uczeń będzie pierwszym z tych, któ-
ry udzieli pomocy. Zatem współczesna edukacja winna wpłynąć na poprawę 
stanu wiedzy o bezpieczeństwie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 
W tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia.
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FIRST HELP IN THE ASPECT OF 
EDUCATION FOR SAFETY

Abstract: Preparing a student to provide first aid in a life-threatening situation requires 
many treatments from the management of the educational establishment, 
teachers and school staff. To implement this undertaking, it is necessary to 
properly equip the school with teaching aids a properly equipped medical 
office of a nurse (doctor) to supply chemistry, physics, biology, technology 
and gym classrooms with regulations and operating instructions. Prepara-
tion of the teaching staff plays a significant role knowledge and skills in the 
field of first aid provided to students at particular stages of teaching. The 
aim of the article is to present the first aid teaching environment in school 
settings. Describing the role of the school head towards teachers as part of 
the training teachers.

Keyworlds: first aid, education for safety, equipment for a medical office, regulations
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ZNACZENIE EDUKACJI 
DLA BEZPIECZEŃSTWA  

W SYTUACJI ZAGROŻENIA 
EPIDEMICZNEGO

Abstrakt: Edukacja w życiu człowieka i społeczeństwa pełni rolę trudną do przece-
nienia. Jest fundamentem rozwoju, a postęp i jakość życia w coraz więk-
szym stopniu zależeć będą od poziomu wiedzy społeczeństwa oraz umie-
jętności jej wykorzystywania. Bez rozumu wolność staje się niebezpieczna. 
Jednak człowiek, mając prawo do wyboru, może wybrać źle. Wszystkie 
błędy w ten sposób popełniane, wynikają̨ z niedostatecznych umiejętno-
ści posługiwania się rozumem, zwłaszcza ze zbyt szybkiego przechodzenia 
do działania. Dlatego też, doskonaląc rozum (zadanie szkoły, nauczyciela, 
ucznia), moz ̇na zminimalizować niebezpieczen ́stwa, wynikaja ̨ce z wolno-
ści. Świadomość bezpieczeństwa ma obecnie priorytetowe znaczenie we 
wszystkich dziedzinach życia. Rozwój i postęp cywilizacyjny, społeczny 
generują liczne nieznane zagrożenia, które mogą występować nagle, jak  
w przypadku zagrożenia epidemią. Celem artykułu jest próba przedstawie-
nia sposobów zachowania się w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Słowa kluczowe: edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenie epidemiczne, edukacja, 
epidemie, świadomość społeczna



58

JOLANTA MARTUSZEWSKA

Nie należy niczego podejmować z młodzieżą, jak tylko to, na co wiek  
i zdolności nie tylko pozwalają, ale i czego się domagają

 Jan Komeński

Wstęp

Świadomość współczesnego człowieka rozumieć należy jako zdolność 
zdawania sobie sprawy w kategoriach pojęciowych z tego, co jest przedmio-
tem postrzegania, doznawania. Świadomy zdaje sobie z czegoś sprawę, wie 
o czymś, jest świadomy niebezpieczeństwa, odpowiedzialności [Sztompka 
2010: s. 298]. Z kolei świadomość społeczna to całość treści, życia duchowego, 
poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej 
zbiorowości, grupy społecznej czy społeczeństwa [Encyklopedia Pedagogiczna 
XXI wieku 2007: s. 450], które stają się wzorcami w codziennym funkcjono-
waniu w społeczeństwie.

Edukacja to pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowie-
ka, stosowane w procesie zdobywania wiedzy w szkole1 lub poza nią, określe-
niu stanu wiedzy danej osoby, społeczeństwa i narodu. 

Edukacja posiada wymiar uniwersalny we wszystkich dziedzinach kultu-
ry. W każdej bowiem z nich jest naprawdę, jeśli chce się coś osiągnąć, trzeba 
być odpowiednio wyedukowanym[Gałęski, Kasprzak, Marcinkowski 2014: 
s. 93-103]. Według P. Jaroszyńskiego [s. 1] słowo edukacja posiada podwójny 
kontekst, a mianowicie: jeden dotyczy wychowania, a drugi – nauki. Jeśli więc 
mówimy o Edukacji dla Bezpieczeństwa to trzeba mieć na względzie z jed-
nej strony wychowanie, z drugiej – naukę. Od najdawniejszych czasów mia-
ła ona szczególne znaczenie w rozwoju człowieka, organizacji, społeczeństw  
i narodów. 

Pojęcie Edukacja dla Bezpieczeństwa, czy też często pojawiająca się jako 
Edukacja obronna społeczeństwa, ma długą tradycję. Zdaniem M. Kuchar-
skiego2, Edukacja Obronna Społeczeństwa Państw Europy Zachodniej ma 
około 200–letnią tradycję, zapoczątkowaną naturalną i samorzutną ochroną  
 

1 W Polsce edukacja formalna podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powszechna edukacja to zasadniczy mechanizm rozwoju 
społeczno – gospodarczego kraju a poprawa jego sprawności, jakości jest priorytetem. Nowe 
zagrożenia tworzą nowe ramy działania dla wszystkich instytucji edukacyjnych. Kreatywność, 
krytyczne myślenie i odpowiedzialne zaangażowanie to zasadnicze atrybuty absolwenta nowo-
czesnej szkoły.
2 Zdaniem prof. Marka Kucharskiego [por. Kucharski 2002: s. 7].



59

ZNACZENIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA  ...

i obroną ludności przed niebezpieczeństwami, wynikającymi przede wszystkim  
z zagrożen działań wojennych [Kucharski 2002: s. 7].

M. Kucharski słusznie zauważa, że w państwach zachodnioeuropejskich 
efektywność przyjętego systemu edukacyjnego jest pochodną istniejącego 
systemu światowego. W dobie dynamicznego rozwoju świata, a tym samym 
pojawiających się zagrożeń, proces edukowania społeczeństwa jest niezbędny. 
Od współczesnej edukacji wymaga się zmian, aby mogła sprostać wyzwaniom 
XX wieku.

Nauka o zagrożeniach 

Edukacja dla Bezpieczeństwa w Polsce była, jest i będzie realizowana  
w ramach tak zwanego podsystemu niemilitarnego, będącego obok podsystemu 
militarnego najważniejszym komponentem Systemu Obronnego Państwa. Od-
powiedni zapis pojawił się w Strategii Bezpieczeństwa Państwa z 1922 r. a także  
w kolejnych w Strategiach Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2000 r., 2003 r., 
2007 r., 2020 r. ,[Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020: s. 15; 2007; 
2003; 2000]3. W ostatniej z nich w pkt. 2.1., budowanie systemu obrony po-
wszechnej powinno odbywać się przy współpracy i wykorzystaniu instytucji 
państwowych, samorządowych, podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa 
wyższego, społecznos ́ci lokalnych, podmioto ́w gospodarczych, organizacji po-
zarządowych oraz obywateli Pkt. 2.4. głosi, że budowanie zdolności do kształ-
towania bezpieczeństwa powinno być oparte na zaangaz ̇owaniu organów wła-
dzy publicznej samorządowej, jednostek, tworzących systemy edukacji oraz 
szkolnictwa wyższego i nauki, gospodarki, organizacji pozarządowych oraz 
obywateli dla dostosowania sie ̨ do potrzeb. Niezbędne jest równoczesne pro-
mowanie postaw patriotycznych, powinności obywatelskich oraz zachowań 
prospołecznych. 4 Z kolei Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 r. 
w pkt. 139 szerzej określa zadania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowe-
go, stojące przed edukacją obywatelską dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to 

3 Problematykę przedstawiono m.in. [Jakubczak, Flis 2006; Malak 1998].
4 Budować system obrony powszechnej w pełni wykorzystujący potencjał instytucji państwowych i sa-
morządowych, podmioto ́w systemu edukacji i szkolnictwa wyz ̇szego, społecznos ́ci lokalnych, podmio-
tów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, który będzie stanowił kompleksową 
odporność pan ́stwa na zagroz ̇enia niemilitarne i militarne (…) a  budowanie wiedzy i zdolnos ́ci 
do kształtowania bezpieczeństwa narodowego, oparte na szerokim zaangażowaniu organów władzy 
publicznej, w tym samorza ̨dowej, jednostek tworza ̨cych systemy edukacji oraz szkolnictwa wyz ̇szego 
i nauki, gospodarki, organizacji pozarządowych oraz obywateli dla dostosowania do stale zmienia-
jących się potrzeb, w powiązaniu z promowaniem postaw patriotycznych, powinności obywatelskich 
oraz zachowań prospołecznych; [por. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020: s. 15].
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zadanie dla systemu edukacji narodowej, mediów publicznych, organizacji 
pozarządowych i samorządowych. Głównym celem jest rozwijanie świado-
mości obywateli na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie 
postaw patriotycznych oraz nabywanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych 
do racjonalnego i skutecznego działania w warunkach pokoju i stanach nad-
zwyczajnych [Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2007: pkt. 139]. In-
tensyfikacja działań w zakresie przygotowania obywateli oraz realizacji zadań, 
wynikających z sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zapewni bezpieczeństwo 
osobiste i osobom z najbliższego otoczenia.

Zagrożenia dzisiejszego świata, ich rozmiar oraz charakter wymuszają 
potrzebę rozpoczęcia edukacji w zakresie bezpieczeństwa od najmłodszych lat. 
Głównym powodem jest utrwalenie w młodych ludziach schematów działań 
w niebezpiecznych sytuacjach od najmłodszych lat. Takie działania powinny 
przynieść wymierne efekty społeczeństwu.

Zasadnym wydaje się, aby system kształcenia skupiał się wokół osią-
gnięcia celu, którym jest przygotowanie absolwenta, potrafiącego sprostać 
współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym i przeciwstawiać się zagrożeniom 
niezmiernie trudnym do przewidzenia i specyfikacji. Zadaniem szkoły jest 
przygotowanie człowieka do twórczego uczestnictwa w cywilizacji [Klimek 
2008: s. 36]. Zaznaczyć należy, że takim systemem kształcenia objąć należy 
dzieci, będące w przedszkolu, zwłaszcza że dzieci chodzące do szkoły podsta-
wowej (z wyjątkiem klasy ósmej), nie są objęte programem rozwijania oraz 
doskonalenia zachowań w sytuacjach kryzysowych. Problemy, dotyczące wy-
chowania komunikacyjnego, przeciwdziałania zagrożeniom, patologiom oraz 
sytuacjom kryzysowym, nie wyczerpują tematu ani potrzeb.

Wyzwania, stojące przed systemem kształcenia w obszarze bezpieczeń-
stwa, wymagają innego traktowania edukacji ustawicznej jako podstawowego 
procesu edukacyjnego [Półturzycki 2000: s. 38]. Proces edukacji trwa przez 
całe życie, rozpoczynając od środowiska rodzinnego, przedszkola następnie 
etapu szkoły, studiów. Nauka o zagrożeniach powinna trwać również całe 
życie, od domu rodzinnego począwszy, na starszych osobach kończąc. 

W 2012 r. wprowadzono przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa, który 
opierał się na obowiązujących od lat osiemdziesiątych XX wieku tendencjach 
wyeliminowania wszystkiego, co dotyczy wojskowości, a skupieniu się na ra-
townictwie medycznym i ogólnej wiedzy o bezpieczeństwie państwa, wiedzy 
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teoretycznej bez wsparcia praktycznego [Słoma 2017]5. Rodzi się pytanie: Czy 
młodzież jest gotowa do uczestniczenia w działaniach obrony społeczeństwa? 
Kwestia ta również dotyczy sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

Jak rozpoznać zagrożenie epidemicznego?

Podstępność epidemii polega na jej błyskawicznym rozprzestrzenianiu 
się, często bez wywoływania konkretnych objawów chorobowych, wśród osób 
zakażonych. 

Epidemia rozprzestrzenia się przez powietrze, żywność, wodę, leki czy 
kontakt bezpośredni z osobą zakażoną. Epidemią można nazwać zbiorowe 
zatrucia układu pokarmowego. W dwudziestym pierwszym wieku epidemia 
również jest wywoływana przez człowieka (tzw. bioterroryzm).

Można wyróżnić kilka rodzajów epidemii (choroby zakaźne ludzi oraz 
zwierząt i inne). Najczęściej są skutkiem katastrof, np. powodzi, suszy albo 
rozpowszechnianiu się choroby w określonym czasie. Najlepszym przykładem 
jest grypa bądź choroby, spowodowane nieprzestrzeganiem zasad sanitarno 

– higienicznych. Opisując zbiorowość lokalną, należy uznać, że największe 
prawdopodobieństwo zaistnienia epidemii można przypisać właśnie choro-
bom zakaźnym, uwzględniając przy tym występowanie zakażeń. 

Podstawy prawne dotyczące epidemii to ustawa z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 
U. 2013.947 t. j. z późno. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 
2011.182.1086 z późno. zm.) (Dz. U. 2013.1166 t. j. z późno. zm.). Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Progra-
mu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U.2011.44.227) 
(Dz. U. z 2009.178.1380 t. j z późn. zm.). Do nagłych oznak epidemii zali-
czyć można:

1. Nagły wzrost zachorowań lub zgonów o podobnym przebiegu.
2. Nieskuteczność rutynowego stosownego powszechnie leczenia.

5 Program nauczania „Żyję i działam bezpiecznie” - Szczegółowe cele kształcenia: a) przeka-
zanie uczniom niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania instytucji państwa do działań  
w sytuacjach kryzysowych; b) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do 
skutecznego działania w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania działań zapobiegawczych; c) 
przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy możliwej w określo-
nych warunkach; d) kształtowanie u uczniów postaw ochrony zdrowia i życia, zarówno wła-
snego, jak i innych osób, e) kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy 
potrzebującym, humanitaryzmu, altruizmu i asertywności; f) rozwijanie u uczniów zdolności 
organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych. 
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3. Szybki niewyjaśniony wzrost umieralności na powszechnie znane cho-
roby (lub choroby nietypowe, ale występujące na danym obszarze na stałym 
poziomie tzw. choroby endemiczne.

4. Wystąpienie choroby egzotycznej (lub charakterystycznych dla niej 
objawów) osoby nieopuszczającej kraju [Lizut 2017: s. 228].

Stan klęski żywiołowej może być ogłoszony na obszarze, na którym wy-
stąpiła klęska żywiołowa lub jej skutki. Jest wprowadzany w drodze Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów, do której o jego wprowadzenie wnioskuje wojewoda 
zagrożonego obszaru, albo też Rada Ministrów podejmuje decyzję z własnej 
inicjatywy (np. jeśli klęska żywiołowa obejmuje więcej niż jedno wojewódz-
two). Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas określony nie dłuższy niż 
30 dni, jeśli w tym czasie nie uda się zapobiec kataklizmowi lub opanować 
jego skutków, to stan klęski żywiołowej może zostać przedłużony. 

Epidemia to masowe szerzenie się, wybuch określonej choroby lub ja-
kichkolwiek ujemnych szkodliwych zjawisk w zbiorowisku ludzkim na okre-
ślonym obszarze. Analogiczne zjawisko występujące wśród zwierząt nazywamy 
(epizootią) a w środowisku roślinnym (epifitozą). Wśród epidemii, występu-
jących w Polsce, można wymienić epidemię cholery w XIX w. na Śląsku oraz 
epidemię ospy we Wrocławiu w 60-tych XX w. [Kubiak, Mickiewicz 2017: 
s. 228].

Pandemia jest epidemią, obejmującą swym zasięgiem kilka krajów czy 
kontynentów. Do najbardziej znanych zaliczyć można: pandemię grypy hisz-
panki, pandemię grypy azjatyckiej, pandemię AIDS. Najtragiczniejsza w skut-
kach była dżuma w XIV wieku, gdy zmarła 1/3 ludności Europy.

Epizootia to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród 
zwierząt na danym terenie w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzed-
nich latach, np. BSE choroba szalonych krów, ptasia grypa, świńska grypa, 
wścieklizna.

Epifitoza- rozległe i liczne szerzenie się na danym terenie choroby ro-
ślin, spowodowanej przez charakterystycznego szkodnika, np. grzyby, owady. 
Przykładem epifitozy jest zaraza ziemniaka w dwóch ostatnich dekadach XX 
w., czy stonka kukurydziana w Polsce w XXI w. [Kubiak, Mickiewicz 2017:  
s. 229]. W przypadku zagrożenia, należy chronić siebie najbliższych. Oto kil-
ka wskazówek w sytuacji zagrożenia epidemicznego (tabela 1). 
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Tabela 1. Jak zapobiegać zagrożeniom epidemicznego

Jak zapobiegać?

Nie kupuj żywności niewiadomego pochodzenia (mięso grzyby).

Chroń produkty spożywcze przed owadami muchami i zabrudzeniem.

Nie jedz surowego i półsurowego mięsa.

Nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się 
z lekarzem w celu przebadania.

Nie lekceważ sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie wystąpiły 
u ciebie i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt.

Przestrzegaj terminów szczepień ochronnych.

Unikaj kontaktu z osobami chorymi na choroby zakaźne, a w razie wystąpienia 
kontaktu, jakichkolwiek wątpliwości, bezzwłocznie zgłoś się do lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią u ciebie nietypowe objawy chorobowe a ty 
niedawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

Nie powinieneś również spożywać żywności z nietypowych źródeł.

Informuj właściwą władzę o zauważonych przypadkach zagrożenia epidemiologicz-
nych.

Źródło: opracowanie na podstawie [Kubiak, Mickiewicz 2017: s. 230].

Posumowanie

Skala oraz charakter współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa uniemoż-
liwia eliminowanie wszystkich czynników, powodujących stan zagrożenia. Są 
one nieznane, trudne do przewidzenia i rozwijają się w swoim czasie.

Istotne jest przygotowanie do podjęcia działań w ramach zagrożenia. 
Uczeń, po zakończeniu procesu edukacji, powinien reagować w sposób prze-
widywalny dla służb prowadzących działania ratunkowe czy niwelujących za-
grożenie. Powinien wiedzieć, jak się zachować w określonej sytuacji oraz jakie-
go zachowania oczekiwać od niego będą prowadzący działania ratownicze lub 
ograniczające skalę zagrożenia [Mickiewicz 2014: s. 141-152].
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W przypadku zagrożeń epidemicznego istotne jest, aby dostrzec w kon-
kretnych zdarzeniach symptomy zagrożenia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 
to proces, który jest dynamiczny. 

Wiele pozytywnych zmian można wprowadzać lokalnie. Warto uczyć 
się od siebie nawzajem i wymieniać się dobrymi praktykami z innymi samo-
rządami, nauczycielami czy szkołami różnego typu. Wiedza o zagrożeniach 
powinna być każdemu znana. 

Istotne jest zwiększanie świadomości uczniów o zagrożeniach poprzez in-
tensyfikację działań edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania, a tak-
że w formie szkoleń i kampanii społecznych. Dlatego szkolnictwo powinno 
dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości i wprowadzać innowacyjne 
zmiany.
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THE IMPORTANCE OF EDUCATION FOR SAFETY  
IN AN EPIDEMIC THREAT SITUATION

Abstract: Education in life and society plays a difficult role to overestimate. It is the 
foundation of development, and progress and quality of life will incre-
asingly depend on the level of knowledge of society and the ability to use 
it. Freedom becomes dangerous without reason. However, a person who 
has the right to choose may choose wrongly. All mistakes made in this way 
result from insufficient ability to use reason, especially from too quickly 
going into action. Therefore, by improving reason (the task of the school, 
teacher, student) you can minimize the dangers of freedom.Security aware-
ness is now a priority in all areas of life. The development and civilization 
and social progress generate numerous unknown threats, which may occur 
suddenly, as in the case of an epidemic threat. The purpose of the article is 
to attempt to present ways of behaving in an epidemic emergency.

Keywords: education for safety, epidemic threat, education, epidemics, public 
awareness
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ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO 

- CZYLI JAK WYŻYWIĆ ŚWIAT  
BEZ OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA

Abstrakt: Współczesne rolnictwo różni się od tego sprzed lat. W ostatnim czasie 
zaszło wiele przemian, zarówno w aspekcie technicznym, przyrodniczym 
jak i psychologicznym na polskiej wsi. Duże wyniki produkcyjne są zwią-
zane szczególnie z zmianą agrotechniki uprawianych roślin oraz zmianami 
w żywieniu zwierząt. Niezmiennie celem rolników jest wyżywienie ludzi. 
Problemem staje się nadmierne wykorzystywanie środowiska i narażanie 
planety na zanieczyszczenia. W związku z tym zasadne, szczególnie przy ob-
serwowanej nadprodukcji żywności jest realizowanie założeń idei zrówno-
ważonego rolnictwa. Doktryna ekorozwoju zakłada zaspokojenie potrzeb 
żyjącego obecnie społeczeństwa bez zmniejszania szans na rozwój przy-
szłych pokoleń. To szeroko pojęta troska o otaczający nas świat. Dlatego 
podjęto dyskusję, której celem jest opis pojęcia zrównoważonego rolnic-
twa, rozumianego jako zaspokojenie potrzeb żywnościowych na świecie bez 
nadmiernego obciążania środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono 
najważniejsze zachowania rolników, które zapobiegają degradacji naszej 
planety. 

Słowa kluczowe: zrównowaone rolnictwo, ochrona środowiska, Kodeks Dobrych 
Praktyk Rolniczych
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Wstęp

Aktualnie w krajach rozwiniętych mamy do czynienia z nadprodukcją 
żywności, co nadmiernie obciążą środowisko naturalne. Wynika to z faktu 
dużej specjalizacji i masowego podejścia do uprawy roślin i hodowli zwierząt. 
Przez ostatnie dekady zaszły ogromne zmiany w strukturze zasiewów, co jest 
efektem zmian klimatycznych i obserwowanym w ostatnich latach niedobo-
rem wody. Coraz większe areały uprawiane są w monokulturze, co stanowi 
ogromne zagrożenie dla środowiska glebowego poprzez zubożenie bioróż-
norodności. Niestety, podczas gdy w krajach pierwszego i drugiego świata 
miliony ton żywności jest corocznie wyrzucanych, na globalnym południu 
występuje poważny problem niedożywienia i głodu. 

 Współczesne, konwencjonalne rolnictwo charakteryzuje się dużą wy-
dajnością, dzięki stosowaniu nowoczesnych środków do produkcji, w tym 
pochodzenia chemicznego. Stosowanie środków ochrony roślin pozwala na 
utrzymanie zdrowotności roślin, a racjonalne nawożenie mineralne na zwięk-
szanie potencjału plonotwórczego gwarantując dobre wyniki ekonomiczne. 
Chemizacja rolnictwa jest jednak szczególną dziedziną praktyki rolniczej,  
w której podejmowane decyzje mają wpływ nie tylko na rośliny, lecz także 
na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Mając na uwa-
dze możliwość skażenia środowiska przyrodniczego, przy jednocześnie dużych 
nakładach finansowych na chemizację należy przestrzegać zasad rolnictwa 
zrównoważonego. Priorytetem powinno być zapewnienie opłacalności upraw 
i zminimalizowanie ryzyka środowiskowego, a nie uzyskiwanie potencjalnie 
maksymalnych plonów. Regulacje prawne nakazują bezpieczne i zrównowa-
żone stosowanie środków ochrony roślin. Agrochemikalia są coraz szerzej sto-
sowane, a proces uprawy bez nich jest wręcz niemożliwy. Ich stosowanie niesie 
za sobą wiele korzyści, ale także zagrożeń dla człowieka, zwierząt i środowiska 
naturalnego [Gorlach 2002]. Rola uprawy do chwili obecnej jest bardzo waż-
na, jednak w ostatnich latach doszło do istotnych zmian. Współczesne zabiegi 
uprawowe mają na celu przede wszystkim ograniczanie strat wody, zapobie-
ganie zjawisku erozji, zwiększanie mikrobiologicznej aktywności, zapewnia-
nie pożądanych warunków do wchodów i rozwoju roślin oraz ograniczanie 
negatywnych skutków agrotechnologii. Tradycyjny, płużny system uprawy 
wypierany jest przez uprawę bezorkową oraz siew bezpośredni [Klikocka i in. 
2011, Kordas 2009]. Wszystkie te zmiany obserwuje się również w Polsce. 

Współczesne rolnictwo dąży do wyżywienia świata bez obciążenia śro-
dowiska- czyli zgodnie z ideą rolnictwa zrównoważonego. Wpisuje się w nie 
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przestrzeganie Dobrych Praktyk Rolniczych, stosowanie Integrowanej Ochro-
ny Roślin oraz szereg możliwości wspierających rolnictwo, bez nadmiernego 
wykorzystywania zasobów naturalnych. Rolnicy starają się produkować mak-
symalnie dużo żywności dbając o środowisko naturalne. Dlatego na znaczeniu 
zyskują uprawy ekologiczne, uprawa nowych gatunków roślin, w tym ziół 
oraz szereg zachowań mających służyć idei zrównoważonego rozwoju rolnic-
twa. Należy do nich między innymi utrzymywanie rodzinnego charakteru 
pracy na wsi, polityka promująca lokalną i wysokojakościową żywność oraz 
korzystanie z zasobów odnawialnych źródeł energii. Ponadto ważnym aspek-
tem jest rozwój i unowocześnianie rolniczych farm, która w dużym stopniu 
możliwa jest dzięki unijnym dotacjom. Celem pracy jest opis tych możliwości. 

Działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Priorytetem produkcji rolnej w kraju jest troska o wysoką jakość surowca, 
która możliwa jest dzięki przestrzeganiu przez rolników Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych. Zbiór zaleceń dla praktyków umożliwia ochronę środo-
wiska i produkowanie bezpiecznej żywności poprzez ochronę wód, gleby i po-
wietrza. Zasady DPR ściśle określają przyjazne środowisku praktyki, których 
realizacja zapewnia zrównoważony rozwój. Doktryna ekorozwoju zakłada za-
spokojenie potrzeb żyjącego obecnie społeczeństwa bez zmniejszania szans na 
rozwój przyszłych pokoleń. Gospodarstwa rolne spełniające wymogi rolnictwa 
zrównoważonego swoje produkty wytwarzają przy możliwie najniższym stop-
niu oddziaływania na ekosystem. Kluczowym jest właściwa organizacja pro-
dukcji i zagospodarowanie posiadanych zasobów, a także bilans składników 
pokarmowych oraz stosowanie integrowanej ochrony roślin (IOR). Jednym 
z założeń Integrowanej Ochrony Roślin jest właściwy dobór gatunków i od-
mian koprodukcji. Fundamentalne znaczenie ma uprawa rodzimych odmian, 
dostosowanych do panujących warunków meteorologicznych. Gwarantuje to 
zbiory na zadowalającym poziomie oraz wymaganą jakość surowca [Kodeks 
dobrej praktyki rolniczej]. 

Szansą dla zrównoważenia sektora rolnictwa jest uprawa w systemie eko-
logicznym. Do chwili obecnej jedynie niewielki odsetek gospodarstw rolnych 
zarejestrowanych jest jako producenci surowców ekologicznych. Przystąpie-
nie do programu certyfikacji ekologicznej niesie za sobą liczne obostrzenia, 
wymagania i urzędnicze procedury, które zniechęcają rolników do ich po-
dejmowania. Ułatwienie formalności może spowodować duże zainteresowa-
nie tym programem. Moda na trend życia „eko” i coraz większa świadomość 
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konsumentów pozwala na sprzedaż surowców ekologicznych w wyższych ce-
nach, zachęcając rolników do stopniowego zwiększania areału produkcji eko-
logicznej. Przyjazna współpraca jednostek certyfikujących z rolnikami może  
w przyszłości zaowocować wyspecjalizowaniem się rodzinnych gospodarstw 
rolnych w ekologicznej produkcji płodów rolnych i zdobyciem nowych ryn-
ków zbytu [Kostecka, Mroczek 2007]. Na znaczeniu w ostatnich latach zysku-
je produkcja zielarska, która nie jest wymagająca w aspekcie nawożenia, a tym 
samym jest gałęzią rolnictwa w niewielkim stopniu obciążającą środowisko 
naturalne. Na terenie kraju uprawia się około 60 gatunków roślin zielarskich 
o szerokim zastosowaniu. Zioła wykorzystywane są głównie jako surowce far-
makopealne, olejkodajne oraz przyprawowe. Ponadto rośliny te mają zastoso-
wanie w dietetyce, służą do produkcji kosmetyków i wyrobów gorzelniczych. 
Wiele z tych gatunków jest miododajnych, a coraz częściej zioła znajdują 
miejsce w ogrodach jako rośliny ozdobne. Uprawiane w kraju zioła w skali 
towarowej możemy podzielić ze względu na wykorzystywaną głównie przez 
przetwórców część użytkową. Wyróżniamy zioła liściaste, korzeniowe, zioła 
z przeznaczeniem na suche owoce i nasiona oraz zioła z przeznaczeniem na 
kwiatostany. Wyznaczanie celów i priorytetów w uprawie ziół pozwala na cią-
gły i zrównoważony rozwój. Aktualnym kierunkiem w zielarstwie jest uprawa 
i przerób gatunków przeznaczonych na leki roślinne, a także na cele dietetyki 
oraz kosmetyki. Część corocznej produkcji trafia do przetwórstwa spożyw-
czego i paszowego. Pośród szerokiego zastosowania ziół największy wpływ na 
rozmiar i kształt gospodarki zielarskiej ma surowiec z przeznaczeniem na cele 
farmaceutyczne. Współczesne ziołolecznictwo, określane jako fitoterapia, to 
metoda leczenia za pomocą roślin oraz uzyskanych z nich preparatów. Polacy 
od pokoleń wybierają ziołowe leki roślinne na codzienne dolegliwości. Ro-
dzimy rynek zielarski wykazuje duże zapotrzebowanie na gatunki pomocne 
w leczeniu chorób układu pokarmowego [Mikołajczyk-Grzelak 2008]. Dużą 
sprzedaż notują także środki roślinne na zaburzenia układu krążenia, układu 
odpornościowego oraz ziołowe środki uspokajające i nasenne. Dużym po-
wodzeniem cieszą się także ziołowe herbaty i syropy. Dynamicznie wzrasta 
również sprzedaż kosmetyków na bazie ziół. Szacunkowa wartość polskiego 
rynku roślinnych preparatów ziołowych wynosi około ćwierć miliona euro. 
Nastawienie produkcji z przeznaczeniem na fitoterapię daje realną szansę na 
rozwój tej gałęzi rolnictwa [Jambor 2007] 

Kolejnym determinantem idei zrównoważonego rolnictwa jest moż-
liwość wytwarzania energii przy pomocy źródeł odnawialnych. Zgodnie  
z europejskimi przepisami udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
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w bilansie energetycznym Polski w 2020 roku ma wynosić minimum 15%. 
Uzasadnionym jest więc wspieranie działań służącym wytwarzaniu i dystry-
bucji energii ze źródeł odnawialnych [Szczerbowski, Ceran 2013]. Idea ta 
w pełni realizuje założenia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  
i wiejskich, który wymaga wparcia ze strony polityki kraju. Polska jest dobrym 
miejscem pod względem uwarunkowań geograficznych i środowiskowych do 
wytwarzania energii odnawialnej. Nowoczesne technologie prowadzą do uzy-
skiwania coraz lepszych wyników produkcji energii, bez naruszania ekosyste-
mu [Snarski 2015]. Wymierne korzyści z wprowadzania energii pochodzącej 
z Odnawialnych Źródeł Energii są szczególnie ważne w aspekcie ochrony 
środowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jed-
nostki samorządów terytorialnych są doskonałym miejscem dla rozwoju tego 
typu inwestycji, dlatego coraz częściej programy pomocowe dedykowane są 
właśnie tym podmiotom. Alokacja publicznych środków pomocowych prze-
znaczonych na OZE dla gmin staje się dla nich szansą zainteresowania inwe-
storów, a w efekcie rozwoju gospodarczego, większej konkurencyjności oraz 
promocji gminy w Polsce i na świecie [Sasinowki 2017]. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi 
źródłami energii. Ma to bezpośredni związek z rosnącym problemem smogu 
w kraju, możliwością wyczerpania pokładów węgla brunatnego i kamiennego 
oraz coraz wyższymi cenami energii elektrycznej. Potencjał OZE w Polsce 
jest jednak w dalszym ciągu słabo wykorzystywany, co jest ściśle powiązane  
z rachunkiem ekonomicznym. Dlatego kluczowym jest wspieranie energetyki 
odnawialnej, będące priorytetem polityki energetycznej najbliższych dziesię-
cioleci. Dofinansowywanie inwestycji związanych z produkcją energii odna-
wialnej jest podstawowym motorem rozwoju i chęci podejmowania zmian. 
Wynika to przede wszystkim z akceptowalnego przez osoby fizyczne poziomu 
wkładu własnego w inwestycję przy częściowym pokryciu kosztów całkowi-
tych z budżetu państwa i Unii Europejskiej [Sobczyk, Baran 2016].

 Podstawowym źródłem odnawialnym jest energia słoneczna, której 
roczny potencjał energetyczny jest 15 tys. razy większy od zasobu energii po-
chodzącej z paliw kopalnianych i energii atomowej. Do odnawialnych źró-
deł zaliczyć należy także energię wiatrową, wodną, geotermalną oraz energię 
pochodzącą z biogazu i biomasy. Energia z nich uzyskana może być w pełni 
wykorzystywana przy produkcji rolnej, której celem jest wyżywienie ludzi 
[Krupnik, Brożek 2008]. 

Większa świadomość konsumentów oraz wiedza przy wyborze odpo-
wiednich produktów żywnościowych ogranicza straty żywności. Krajowy 
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Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest instytucją, której jednym z zadań jest dzia-
łalność promocyjna i edukacyjna w zakresie promowania i oznaczania pro-
duktów żywnościowych, które wyróżnia polskie pochodzenie oraz doskonała 
jakość. Celem tych działań jest wspieranie pracy rolników, a także rodzimej 
gospodarki, co w efekcie daje szanse rozwoju sektora rolno-spożywczego  
w kraju oraz poza jego granicami [Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa].

 W Polsce działa system znakowania „Polska smakuje”, którego misją 
jest promowanie żywności o dobrej jakości i walorach smakowych. Program 
dedykowany jest konsumentom, a także rolnikom- dla zapewnienia zbytu na 
wytworzone przez nich produkty. Ponadto przyznawane są certyfikaty, któ-
re świadczą o tradycyjnej recepturze, miejscu wytwarzania oraz spełnieniu 
wszystkich norm jakościowych. Należą do nich Produkty Regionalne, Pro-
dukty Ekologiczne, Certyfikowane Produkty Spożywcze oraz Produkty Spo-
żywcze z Oznaczeniami [Polska Smakuje].

Proces znakowania żywności odgrywa kluczową rolę w gospodarce żyw-
nościowej. Etykiety na produktach są podstawowym źródłem informacji dla 
konsumenta. Świadome zakupy ograniczają bardzo niekorzystne zjawisko 
marnowania pożywienia. Coraz częściej klienci wolą kupić zdrowy produkt 
pozbawiony konserwantów, kupując tym samym mniej jednorazowo [Kra-
sowska, Salejda 2011]. Ich oczekiwania są jednak duże, dlatego podczas za-
kupów kierują oni się pewnymi kryteriami. Jest to jakość produktu, jego po-
chodzenie, sposób zapakowania, cena oraz dostępność. Konsumenci pewni 
jakości produktu są w stanie kupić towar za większą kwotę, aby sprostała im 
wymaganiom [Niewczas 2013].

Ustrój rolny w Polsce opiera się na rodzinnych gospodarstwach rol-
nych. Rolnicy gospodarują na gruntach będących własnością prywatną oraz 
należących do Skarbu Państwa. Rodzinny charakter farm pozwala na prze-
kazywanie gospodarstw z pokolenia na pokolenie, zarówno za życia oraz po 
śmierci właścicieli. Osoby prowadzące działalność w rolnictwie zobowiąza-
ne są do przestrzegania przepisów prawa rolnego, które kształtowane jest nie 
tylko krajowymi przepisami, ale także założeniami Wspólnoty Europejskiej. 
Realizuje ona Wspólną Politykę Rolną dla zachowania wysokiej kultury rol-
nej, produkcji żywności na odpowiednim poziomie przy jednoczesnej trosce  
o środowisko naturalne. Wszystkie te zachowania wpisują się w założenia rol-
nictwa zrównoważonego, wykorzystującego zasoby w takim stopniu, by nie 
ucierpiały na tym przyszłe pokolenia. Rozszerzanie prawa krajowego o unijne 
dyrektywy otwiera przed rolnikami szansę rozwoju, unowocześnienia swoich 
gospodarstw oraz wyrównania szans z farmerami zagranicznymi. Korzystanie 
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z działań inwestycyjnych umożliwia zmiany strukturalne i pokoleniowe na 
wsi. Dotacje i dofinansowania wpływają na sytuację ekonomiczną, poprzez 
właściwe zastosowanie postępu biologicznego i technicznego. Wspieranie rol-
niczych inwestycji jest konieczne, aby utrzymać podstawową i strategiczną 
rolę rolnictwa dla świata, czyli wyżywienia ludności świata, przy jednocześnie 
obserwowanym kryzysie branży. Stawiane wymagania oraz założenia progra-
mów operacyjnych uwzględniają ograniczenie wpływu działalności rolnej na 
zmiany klimatyczne i środowiskowe. Do najważniejszych i najchętniej wyko-
rzystywanych funduszy europejskich dla rolnictwa realizowanych w Polsce za-
liczyć należy płatności bezpośrednie, premie typu „Młody Rolnik”, działania 
w ramach SAPARD i SPO „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, a także 
operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowane w ramach PROW 
2007-2013 i 2014-2020. 

Fundusze te stanowią całkowite lub częściowe źródło pokrywania kosz-
tów bezpośrednio związanych z produkcją rolną oraz finansowania inwestycji 
w środki trwałe. Pozyskiwanie dotacji jest szansą dla tysięcy rolników, których 
sytuacja finansowa uniemożliwia realizację modernizacji i unowocześniania 
gospodarstw rolnych, ze względu na małą rentowność. Korzystanie z fun-
duszy unijnych wpływa na rozwój obszarów wiejskich poprzez zwiększanie 
konkurencyjności rodzinnych gospodarstw, poprawę jakości wytwarzanych 
surowców, wprowadzanie innowacji oraz ograniczanie nakładu pracy ludz-
kiej. Sposób wykorzystywania dotacji jest związane z potrzebami współcze-
snych gospodarstw rolnych i dotyczy zmian w ich technicznym wyposażeniu. 
Ponadto wejście Polski do Wspólnoty Europejskiej umożliwiło przemiany 
społeczno- gospodarcze na polskiej wsi, która stała się bardziej otwarta na 
mieszkańców i ich potrzeby. Strumień pomocy publicznej dla sektora rolnego 
pozwala na zmiany pokoleniowe i zachęca młodych ludzi do wyboru zawodu 
rolnika. Ważne jest także dostrzeżenie regionalizacji dużego wykorzystania 
puli środków na rozwój obszarów wiejskich. Statystyki pokazują, że pionie-
rami są mieszkańcy środkowej Polski, którzy wykorzystują prawie 70% alo-
kacji kwot krajowych. Województwa te uchodzą za typowo rolnicze i bardzo 
rozwinięte. To właśnie one w najbliższych latach utrzymają pozycję liderów  
w rolnictwie [Czubak 2002].

Działania rolników zmierzające do pozyskania funduszy europejskich 
mają na celu głównie modernizację oraz rozwój. Ich realizacja prowadzi  
w efekcie końcowym do zmniejszania kosztów, zwiększania skali i podej-
mowania nowych kierunków produkcji, a także do umacniania pozycji  
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indywidualnego gospodarstwa rolnego na krajowym i europejskim rynku rol-
nym [Kusz 2007]. 

Wszystko to prowadzi do zmian w postrzeganiu wsi, jako ciekawego 
miejsca do codziennego życia i pracy. Wejście Polski do Unii Europejskiej  
i chęć zmian przez mieszkańców niewielkich miejscowości prowadzi do uno-
wocześnienia obszarów wiejskich, zwiększania poziomu wykształcenia, polep-
szenia komfortu życia w zgodzie z zasadami ekorozwoju.

Podsumowanie

Wyżywienie świata jest priorytetem rolnictwa i jego największą misją.  
W krajach rozwiniętych żywność produkowana jest w ilościach przewyższają-
cych zapotrzebowanie. W związku tym troska o środowisko naturalne, czyli 
źródło pozyskiwania pożywienia musi być priorytetem dla osób zajmujących 
się produkcją rolną. Jest to bardzo ważne w aspekcie zapobiegania nadmier-
nemu obciążaniu przyrody i jej zasobów. 

Po bardzo dużych zmianach w rolnictwie, w zakresie agrotechniki, po-
lityki i postępu biologicznego zasadne jest wdrażanie zasad zrównoważonego 
rolnictwa, którego celem jest zaspokojenie potrzeb żyjącego obecnie społe-
czeństwa bez zmniejszania szans na rozwój przyszłych pokoleń. Do najważ-
niejszych zachowań, które realizowane mogą być przez osoby zajmujące się 
uprawą roślin i hodowlą zwierząt jest stosowanie Zasad Dobrych Praktyk Rol-
niczych, Integrowanej Ochrony Roślin, wykorzystywanie postępu biologicz-
nego poprzez wybór przystosowanych do klimatu odmian, uprawę gatunków 
mających niewielkie wymagania, szczególnie nawozowe oraz przystępowanie 
do systemów uprawy ekologicznej. 

Wspólne dbanie o środowisko wspiera także rodzinny charakter gospo-
darstw przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz polityka promująca 
lokalną i wysokojakościową żywność. Rosnące znaczenie ma wdrażanie alter-
natywnych źródeł energii. Wszystkie te założenia możliwe są w dużej mierze 
unijnym dotacjom, które zachęcają do rozwoju i unowocześniania gospo-
darstw, zapobiegając przy tym zmianom klimatu i wyróżniając te działania. 

Podsumowując, każdy rolnik który produkuje surowce żywnościowe ko-
rzysta z dostępnych i niezbędnych środków do produkcji (w tym środków 
ochrony roślin i nawozów chemicznych). Profesjonalne podejście powinno 
jednak uwzględniać racjonalne podejście do gospodarowania, czyli takie  
w którym stosowanie tych środków nie powinno być uzasadnione jedynie osią-
gnięciem maksymalnego plonu, a tym samym dużych korzyści finansowych, 
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lecz takie, w którym utrzymana zostanie opłacalność produkcji oraz wysoka ja-
kość plonu z jednocześnie minimalnym obciążeniem środowiska naturalnego. 
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SUSTAINABLE AGRICULTURE - 
OR HOW TO FEED THE WORLD  
WITHOUT THE ENVIRONMENT

Abstract: Modern agriculture is different from that of years ago. Recently many 
changes have taken place, both in technical, natural and psychological 
aspects in the Polish countryside. High production results are especially 
related to the change of agrotechnology of cultivated plants and changes 
in animal nutrition. Invariably, the aim of farmers is to feed people. The 
problem is excessive use of the environment and exposure of the planet to 
pollution. Therefore, it is justified, especially in the case of observed over-
production of food, to realize the assumptions of the idea of sustainable 
agriculture. The doctrine of eco-development assumes meeting the needs 
of the currently living society without reducing the chances for develop-
ment of future generations. It is a widely understood concern for the world 
around us. Therefore, a discussion has been started, the aim of which is to 
describe the concept of sustainable agriculture, understood as satisfying 
food needs in the world without excessive burdening the natural environ-
ment. The paper presents the most important behaviors of farmers, which 
prevent degradation of our planet.

Keywords: sustainable agriculture, environmental protection, Code of Good Agri-
cultural Practices
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Abstrakt: Malaria to bardzo poważna choroba i nie można jej bagatelizować. Artykuł 
ma na celu przedstawić problem związany z malarią, który wciąż jest aktu-
alny w Afryce. Omówione zostały także gatunki komarów, które odgrywają 
kluczową rolę w transmisji różnych gatunków pierwotniaka odpowiedzial-
nych za rozwój malarii w ludzkim organizmie. 

Słowa klucze: Roll Back Malaria, Plasmodium, Malaria

Wprowadzenie

Malaria to zagrażająca życiu choroba, która spowodowana jest zakaże-
niem czerwonych krwinek przez pierwotniaka z rodzaju Plasmodium prze-
noszonego w ślinie przez samice komara na człowieka przez ukąszenie [WHO 
2019]. Objawy malarii mogą naśladować objawy wielu innych infekcyjnych 
chorób [Matthews 2015]. Pierwsze oznaki malarii są wspólne dla wszystkich 
gatunków pierwotniaków. Są one niespecyficzne i naśladują zespoły grypo-
podobne. Charakterystyczną cechą malarii jest występowanie gorączki. Do 
dwóch dni przed wystąpieniem gorączki obserwuje się objawy prodromalne 
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takie jak złe samopoczucie, utrata masy ciała, znużenie, zawroty głowy  
z pragnieniem rozciągnięcia kończyn i ziewania, ból głowy, ból pleców  
w okolicy lędźwiowej i krzyżowo-biodrowej, bóle mięśni, nudności oraz wy-
mioty. Okres inkubacji jest zależny od kilku czynników takich jak gatunek 
zarażających pasożytów, sposób przenoszenia pasożytów, stopień wcześniej-
szego stanu odporności gospodarza, chemoprofilaktyczne stosowanie leków 
przeciwmalarycznych oraz prawdopodobnie gęstość inokuli pasożytów. Przy-
kładowo okres inkubacji dla infekcji z P. falciparum wynosi od 9 do 30 dni 
z tendencją do prezentowania najkrótszego czasu inkubacji, a dla P. malariae 
może występować dłuższy okres rozwoju pierwszych objawów. W przypad-
kach zakażenia krwią okres inkubacji może być krótszy i pojawić się w ciągu 
10 dni po transfuzji P. falciparum, 16 dni w przypadku P. vivax oraz 40 dni 
lub dłużej w przypadku P. malariae. Okres inkubacji może także ulec wy-
dłużeniu w wyniku stosowania leków przeciwmalarycznych, które utrudniają 
namnażanie się pasożyta w organizmie gospodarza (Bartoloni A in. 2012). 

Malaria jest jedną z najpoważniejszych przyczyn problemów związa-
nych ze zdrowiem publicznym w krajach rozwijających się. Szacuje się, że 
w 2015 roku zdiagnozowano 212 milionów nowych zachorowań oraz 429 
tysięcy zgonów z powodu malarii z czego 90-92% spośród wymienionych 
przypadków obejmowało region afrykański. Dzieci poniżej 5 roku życia są 
szczególnie narażone na infekcje na obszarach o wysokiej transmisji malarii. 
Ponad 70% przypadków odnotowanych zgonów z powodu malarii obejmuje 
osoby w tej grupie wiekowej [Tizifa i in. 2018]. Ponad to należy wspomnieć, 
iż Demokratyczna republika Konga oraz Nigeria są odpowiedzialne za ponad 
35% wszystkich zgonów na całym świecie spowodowanych malarią. Na tych 
obszarach szczególnie stara się maksymalnie zmniejszyć liczbę przypadków 
malarii diagnozowanej wśród społeczeństwa oraz liczbę zgonów wywołanych 
tą chorobą.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat świat poczynił ogromny postęp w walce 
z malarią. Zgodnie z raportem wydanym przez World Malaria zapadalność 
zmniejszyła się o 41% oraz śmiertelność spadła o 62% na przestrzeni lat 2000-
2015. Na początku 2016 roku malarię uznano za endemiczną w 91 krajach na 
świecie w porównaniu do 108 krajów, w których malaria występowała w 2000 
roku. Krajami spośród tych wymienianych na całym świecie które uznano 
wolnymi od malarii spośród krajów Afryki, które zostały zatwierdzone przez 
WHO w latach 2007-2013 to Armenia i Maroko. Dodatkowo wśród krajów 
na całym świecie również w Afryce znajdują się kraje, które przeszły w fazę 
zapobiegania ponownemu nawrotowi malarii. Jednym z afrykańskich krajów, 
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który przeszedł w fazę zapobiegania ponownemu nawrotowi malarii zatwier-
dzonym przez WHO jest Egipt [Shretta i in. 2017].

Od 2000r kampania prowadzona przeciwko malarii (Roll Black Malaria) 
doprowadziła do znacznego zwiększenia skuteczność leczenia w Afryce Subsa-
haryjskiej (SSA). Obecnie WHO wyznaczyła nowe cele w zakresie globalnej 
walki z tą choroby. Głównym celem walki jest ograniczenie o co najmniej 
90% zapadalności oraz śmiertelności na malarię do 2030r. WHO będzie się 
także starało wyeliminować tą chorobę w co najmniej 35 krajach endemicz-
nych [Tizifa i in. 2018]. 

Roll Back Malaria to inicjatywa mająca na celu zmniejszenie o połowę 
skutków spowodowanych malarią do 2010 roku [Nabarro i in. 1999]. Jedną 
z sześciu głównych zasad przyjętych przez kampanie jest wczesne wykrywanie 
przypadków malarii [Durrheim i in. 2001]. Działania tej inicjatywy mają cha-
rakter ruchu społecznego kierowanego przez władze krajowe wspierane przez 
globalne partnerstwo, składające się z agencji rozwoju, banków oraz grup sek-
tora prawnego. Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, UNICEF  
i UNDP utworzyły partnerstwo w październiku 1998r. Inicjatywa ta wspiera 
badania oraz rozwój nowych produktów oraz narzędzi do kontroli malarii 
[Nabarro i in. 1999]. Naukowcy opracowali szczegółowe mapy przedstawia-
jące ryzyko wzrostu i zaniku infekcji zależne od krajobrazu geograficznego 
oraz społecznego Afryki [Matthews 2015]. Główną strategią tej kampanii 
była dystrybucja siatek owadobójczych wieszanych przy łóżkach. Wykazano, 
że siatki są bardzo skuteczne w zmniejszaniu liczby zachorowania oraz zgonów 
wśród dzieci z powodu malarii. Mimo największych starań kampanii Roll 
Back Malaria tylko około 1 na 7 dzieci w Afryce śpi pod zalecaymi siatkami 
oraz jedynie 2% dzieci używa siatek impregnowanych środkiem owadobój-
czym [Yamey 2004].

Do znacznej redukcji dystrybucji malarii, zmniejszenia liczby zachorowań 
oraz śmiertelności przyczyniło się stosowanie siatek owadobójczych (LLIN) 
[Ogola i in. 2018]. Stosowane siatki owadobójcze zapobiegające gryzieniu 
ludzi przez komary w połączeniu z opryskami środkami owadobójczymi we-
wnątrz budynków (IRS) to podstawowe narzędzia stosowane w walce z malarią  
w Afryce [Katureebe i in. 2016]. Dodatkowymi zabiegami pozwalającymi 
wpływać na ograniczenie rozprzestrzeniania się malarii jest osuszanie mokra-
deł mające na celu eliminacje larw z których rozwijają się dorosłe samice ko-
marów będące wektorami choroby [Djamouko-Djonkam i in. 2020].

Kilka krajów, które skutecznie ograniczyły rozprzestrzenianie się malarii 
w ostatnich latach starało się utrzymać ten sukces w walce z malarią. Jednak 
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na przestrzeni ostatnich lat odnotowano zwiększenie liczby przypadków  
w takich krajach jak Dżibuti, Madagaskar, Uganda. Być może jest to związane 
z uodpornieniem się komarów na niektóre środki owadobójcze stosowane  
w strategii zwalczania wektorów malarii. Jednym z takich środków prze-
ciwmalarycznych może być artemizyna [Shretta i in. 2017].

W badaniach wykazano także że zarówno An. gambiae oraz An. funet-
stus będące wektorami malarii są oporne na działanie permetryny, deltame-
tryny oraz DDT. Uważa się, iż występowanie tego zjawiska na terenie między 
innymi Kamerunu wynika z częstego stosowania środków owadobójczych 
oraz prawdopodobnie pestycydów w rolnictwie, jednak ta zależność wymaga 
dalszych badań [Djamouko-Djonkam i in. 2020]. 

Choroba ta występuje głównie w regionach tropikalnych i subtropikal-
nych. Wywoływana jest przez pierwotniaki pasożytnicze Plasmodium. Wia-
domo, że co najmniej pięć gatunków tego pasożyta wywołuje malarie u lu-
dzi. Natomiast dwa z nich są najbardziej śmiertelne: Plasmodium falciparum  
i Plasmodium vivax. Inne gatunki to: Plasmodium malariae, Plasmodium ova-
le oraz Plasmodium knowlesi. P. falciparum jest odpowiedzialna za 90% od-
notowanych przypadków malarii na świecie. Jest bardziej rozpowszechniony 
w Afryce Subsaharyjnej. P. malariae jest mniej rozpowszechniona i występuje 
głównie w rejonach endemicznych szczególnie w SSA. P. ovale jest głównie 
spotykany w SSA. P. knowlesi jest ostatnio odkrytym pasożytem malarii i jest 
główną przyczyną występowania malarii odzwierzęcej na Borneo, Półwyspie 
Malezji [Tizifa i in. 2018]. 

Plasmodium vivax oraz Plasmodium ovale mają zdolność pozostawania 
w stanie uśpienia w hepatocytach jako hipnozoity przez okres od kilku mie-
sięcy do nawet 5 lat. Z klinicznego punktu widzenia schizogonia wątrobowa 
przebiega bezobjawowo, ponieważ zakażona jest niewielka liczba komórek 
wątroby [Bartoloni i in. 2012].

Wektorami malarii jest około 70 gatunków komarów Anopheles z czego 
aż 41 z tych gatunków to dominujące gatunki będące wektorami malarii. Do 
gatunków występujących w większości krajach Afryki to gatunki Anopheles 
gambiae oraz Anopheles funestus [Tizifa i in. 2018]. Głównym wektorem  
w Afryce Subsaharyjskiej jest Plasmodium falciparum, którego głównym wek-
torem jest Anopheles gambiae. Pasożyty są przenoszone w momencie, gdy sa-
mica komara żywi się zakażoną krwią gospodarza dostając się do jelita komara, 
gdzie przechodzi kolejne etapy rozwojowe [Tchioffo i in. 2013]. Anopheles 
funestus jest głównym wektorem malarii na terenie Kenii [Ogola i in. 2018; 
Tizifa i in. 2018]. Wkład w przenoszeniu malarii przez Anopheles funestus 
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odnotowano także w Kamerunie, gdzie nadal 30% populacji boryka się  
z problemem malarii. Głównym miejscem lęgowym tych komarów są trwałe 
lub półtrwałem zbiorniki wodne. Bytują one także na obszarach wiejskich 
oraz większość przypadków pogryzień przez ten gatunek komara odnotowano  
w pomieszczeniach w przeciwieństwie do An. gambiae, które zdecydowanie 
dominują w przestrzeniach zamkniętych [Djamouko-Djonkam i in. 2020].

Diagnostyka

Celem wykrycia pasożyta stosuje się szybkie testy diagnostyczne (RDT) 
do wykrywania antygenów we krwi. Są to testy immunochromatograficzne 
wykrywające obecność antygenów pasożyta we krwi. Są to testy obecnie zale-
cane przez WHO jako testy pierwszego wyboru na całym świecie na wszyst-
kich obszarach endemicznych [Talapko i in. 2019]. Dla porównania paręna-
ście lat temu złotym standardem w diagnostyce malarii było wykonywanie 
rozmazów krwi jednak na przestrzeni lat zrezygnowano z tej metody [Tram-
puz i in. 2003]. Metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) jest kolejną 
metodą wykrywania malarii. Ta metoda jest bardziej czuła od konwencjo-
nalnych metod diagnozowania malarii. W teście PCR potwierdza się obec-
ność kwasu nukleinowego w badanej próbce. Jest to nieco wolniejsza metoda 
diagnostyczne, lecz jest ona bardzo pomocna w diagnostyce za pomocą testu 
RDT z tego względu,  że cechuje się o wiele większą czułości i jest w stanie 
wykryć jednego pasożyta/ μL. Ponadto PCR jest używane podczas monitoro-
wania pacjentów w czasie leczenia antymalarycznego. Metodami pośrednimi 
w diagnostyce malarii jest test immunofluorescencyjny (IFA) oraz test ELISA. 
Stosuje się je u osób, które mogą być potencjalnie narażone na malarie wśród 
dawców krwi oraz kobiet w ciąży [Talapko i in. 2019].

Leczenie

Najlepszym sposobem walki z malaria jest zapobieganie ukąszeniom 
przez komary będące wektorami choroby. Większość stosowanych dziś leków 
przeciwmalarycznych to pochodne artemizyny ekstrahowanej z rośliny Ar-
temisia annua. Związek ten jest aktywowany przez hydrolizę do metabolitu 
dihydroartemizyniny [Talapko  i in. 2019]. Powstały aktywny metabolit ma 
wysoki wskaźnik redukcji pasożytów co daje bardzo dobre efekty lecznicze. 
Piętą achillesową artemizyny oraz jej pochodnych jest ich okres półtrwania 
oraz specyficzny profil farmakokinetyczny, który powodu, że skuteczność 
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leczenia spada po 5 dniach terapii [Castelli i in. 2012]. WHO zaleca stosowa-
nie terapii skojarzonej ACT co zapewnia wysoki wskaźnik wyleczalności prze-
ciwko malarii P. falciparum. Pochodne chininy obok artemizyny są jednymi  
z najskuteczniejszych leków przeciwmalarycznych. Stosowanie ACT oraz 
chlorochiny w leczeniu P. falciparum z wyjątkiem kobiet będących w pierw-
szym trymestrze ciąży. Doksycyklina jest wskazana w profilaktyce malarii 
podczas podróży do krajów endemicznych. Jej wadą jest to, że nie można jej 
podawać dzieciom i kobietom w ciąży. 

Obecnie trwają próby opracowania skutecznej szczepionki przeciwmala-
rycznej. Pomimo wielu badań nad szczepionką nie udało się jeszcze uzyskać 
szczepionki o skuteczności powyżej 50%. Pasożyt malarii jest organizmem 
o złożonym cyklu rozwojowym co utrudnia prace badawcze nad szczepion-
ką. Dodatkowymi czynnikami modyfikującym są cykle rozwojowe gatunków 
Plasmodium, ponieważ nieco różnią się one od siebie w swoim przebiegu  
[Talapko i in. 2019].

Najbardziej różnorako przetestowanym kandydatem na szczepionkę  
w zwalczaniu P. falciparum jest RTS,S/AS01, która kieruje odpowiedzią im-
munologiczną przeciwko białku oksporozoitowemu (PfCSP) pokrywającemu 
powierzchnię zakażającego sporozoitu. Aby osiągnąć zamierzony efekt RTS,S 
jest cząsteczką wirusopodobną składającą się z dwóch składników. Jest to jedy-
na szczepionka, która wykazała skuteczną ochronę przeciwko malarii klinicz-
nej w III fazie badania klinicznego tej szczepionki. Szczepionka ta zapewnia 
jedynie częściową ochronne, która z czasem maleje i może zależeć od wieku. 
Małe dzieci w wieku 5-17 miesięcy mogą wykazywać lepszą ochronę po poda-
niu szczepionki niż niemowlęta w wieku 6-12 tygodni. Schemat szczepienia 
to 0-1-2 miesięcy. Po podaniu odnotowano spadek częstości występowania 
malarii klinicznej o 51% [Draper i in. 2018]. Opracowanie szczepionki jest 
prawdopodobnie najbardziej opłacalną inwestycją w kwestii poprawy jako-
ści zdrowia publicznego na obszarach występowania malarii [Mwangoka i in. 
2013].

 Ciężka postać malarii spowodowana jest szczególnie zakażeniem P. falci-
parum, rzadziej P. vivax lub P. ovale [Trampuz i in. 2003]. Zakażenie o cięż-
kim przebiegu powoduje poważne komplikacje takie jak osłabiające nawroty, 
a nawet śmierć. Wskaźnik umieralności jest wysoki około 10% i przyjęcie do-
żylnego schematu leczenia nie gwarantuje wyleczenia. Występuje ona szcze-
gólnie wśród dzieci. Choroba może bardzo szybko postępować, a największe 
ryzyko śmierci wynosi w ciągu pierwszych 24 godzin, dlatego konieczne jest 
natychmiastowe leczenia takich przypadków. Ciężkie przypadki malarii należy 
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traktować jak nagłe przypadki medyczne i jeżeli jest to konieczne leczyć na 
oddziałach intensywnej terapii w celu zapewnienia lepszego monitorowania 
i leczenia pacjenta. Podstawą w leczeniu ciężkiej postaci malarii jest podanie 
szybko, pozajelitowym, skuteczny lek przeciwmalaryczny. Lekiem pierwsze-
go rzutu w takim przypadku jest podawany dożylnie artesunat [Castelli i in. 
2012]. 

 Głównymi powikłaniami ciężkiej malarii jest malaria mózgowa, obrzęk 
płuc, ostra niewydolność nerek, ciężka niedokrwistość lub krwawienie. Ma-
laria mózgowa jest najczęstszą przyczyną śmierci u osób dorosłych. Początek 
jest bardzo drastyczny z uogólnioną konwulsją lub stopniowo z początkową 
sennością i splątaniem a następnie śpiączką trwającą od kilku godzin do kil-
ku dni. Ścisła definicja malarii mózgowej obejmuje obecność P. falciparum 
oraz nieuleczalnego stanu chorego. Z praktycznego punktu widzenia wszel-
kie zmiany stanu psychicznego należy traktować jako malarię mózgową. Na-
kłucie lędźwiowe wykonuje się w celu wykluczenia bakteryjnego zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych. Odróżnienie malarii mózgowej od przejściowej 
śpiączki polega na utracie przytomności trwającej przez co najmniej 30 minut 
od czasu wystąpienia konwulsji. Im głębsza śpiączka, tym gorsze są prognozy. 
Obraz diagnostyczny w tomografii komputerowej lub rezonansie magnetycz-
nym często wykazuje oznaki łagodnego obrzęku mózgu. Delirium, pobudze-
nie, a nawet przejściowa psychoza paranoidalna mogą rozwinąć się, gdy pa-
cjent odzyskuje przytomność. Oprócz malarii mózgowej mogą wystąpić inne 
następstwa neurologiczne, takie jak zaburzenia nerwów czaszkowych, drżenie 
pozapiramidowe i ataksja. Kwasica i hipoglikemia są najczęstszymi powikła-
niami metabolicznymi mogącymi wystąpić w ciężkiej postaci malarii. Każde 
z tych powikłań może rozwijać się bardzo szybko i powodować bardzo szybki 
zgon pacjenta nawet po kilku godzinach lub dniach [Trampuz i in. 2003]. 

Walka z malarią

 ALMA to sojusz 49 najważniejszych afrykańskich przedstawicieli rządów 
oraz państw utworzony w 2009r. w celu zwalczenia malarii przed zakończeniem 
2030 r. Sojusz ten współpracował z Światową Organizacją Zdrowia. Podczas 
sesji odbytych od września 2009r określono wspólny cel, którym było skutecz-
ny zakup, dystrybucja narzędzi kontroli malarii celem usytuowania malarii  
na wysokiej pozycji na liście priorytetów polityki światowej. Kolejnym wyzy-
waniem organizacji jest zmniejszenie śmiertelności dzieci oraz poprawą zdro-
wia matek oraz zmniejszenie ich śmiertelności [Sambo i in. 2011]. 
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Od 2000r w Afryce odnotowano spadek zapadalności i umieralności 
osób, które chorowały na malarie. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowa-
niu długotrwałych sieci owadobójczych (LLIN) oraz dzięki stosowaniu we-
wnętrznego oprysku resztkowego (IRS). Badania wykazały, że LLIN zmniej-
szyło zapadalność na malarie o 50% ora śmiertelność wśród dzieci poniżej  
5 roku życia spadła o 55%. Do zwalczania malarii służą także siatki chronią-
ce przed owadami (ITN), które skojarzone z IRS dają bardzo dobre efekty  
w zwalczaniu dorosłych komarów [Young 2013]. W Etiopii, gdzie 60% po-
pulacji narażona jest na zakażenie malarią, a 68% powierzchni kraju sprzyja 
rozprzestrzenianiu się malarii w latach 2005-2015 prowadzono kampanię, 
podczas której rozprowadzono 64 miliony LLIN w ramach walki z malarią 
na terenach endemicznych.  Warto zwrócić na bardzo ciekawy aspekt stoso-
wania LLIN w Etiopii, ponieważ poprawne ich stosowanie oraz długotrwałe 
użytkowanie obserwowano w zamożniejszych rodzinach. Najczęstszymi przy-
czynami zaprzestania stosowania siatek ochronnych było ich uszkodzenie oraz 
co ciekawe użytkowanie siatek do innych celów takich jak transport ziarna  
z pola, przechowywanie ziarna w domu oraz użytkowanie siatek w toaletach 
[Solomon i in. 2019].

 Zintegrowane zarządzanie wektorem (IVM) jest to metoda, która ma 
takie cele jak zmniejszenie globalnej śmiertelności w skali globalnej przez 
choroby przenoszone poprzez wektory o co najmniej 75% w stosunku do 
2016 r, zmniejszenie liczby przypadków zachorowań spowodowanych cho-
robami wektorowymi na całym świecie o co najmniej 60% w stosunku do 
2016 r. oraz zapobieganie epidemiom choroby przenoszonych przez wekto-
ry we wszystkich krajach. Działania, które mogą wspomóc działania ludzi to 
dokładne poznanie siedlisk bytowania danych wektorów. Mogą to być wsze-
lakiego rodzaju zgromadzone większe ilości wody stojącej w jednym miejscu 
zaczynając od odcisków zwierząt przez kałuże do płytkich i głębokich zbiorni-
ków wodnych. Pory dnia, w których wektory malarii najczęściej kąsają ludzi 
mają także duże znaczenie w transmisji tej choroby, ponieważ są to głównie 
pory wieczorne oraz nad ranem [WHO 2019].

 Oprócz terenów, na których występowanie malarii znacznie ograniczo-
no przez zastosowanie odpowiednich środków do walki z tą chorobą istnieją 
także państwa w których na przestrzeni lat budzą coraz większe zaniepokoje-
nie z powodu zwiększającej się transmisji w Malawi oraz Sudanie Południo-
wym oraz utrzymującej się wysokiej transmisji w wielu regionach Nigerii oraz 
Demokratycznej Republiki Konga [Matthews 2015].



85

AFRYKA W OBLICZU ZAGROŻENIA MALARIĄ ...

Wnioski

Istnieje wiele gatunków Plasmodium cechujących się odstępstwami w 
obrębie każdego cyklu rozwojowego pasożyta. Pasożyty mają także wiele wek-
torów, którymi dostają się do organizmu człowieka wywołując chorobę. Bar-
dzo ważne w kontroli rozprzestrzeniania malarii jest używanie środków do-
stępnych na rynku oraz właściwe ich stosowanie. Edukowanie społeczeństwa 
pod kątem prawidłowego użytkowania sieci owadobójczych celem zwiększe-
nia efektywności ograniczania transmisji malarii jest także bardzo istotnym 
aspektem w walce z malarią. Równie ważnym elementem walki z malarią jest 
prowadzenie badań w celu udoskonalenia wytworzonej już szczepionki, żeby 
miała większą skuteczność leczenia. Ponad to finansowanie badań umożliwia 
wynajdywanie coraz to nowszych metod stosowanych w walce z tą groźną 
chorobą, która odbiera rocznie życie setki tysiącom ludzi na świecie. 
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Africa faces the threat of Malaria

Abstract: Malaria is a very serious disease and cannot be underestimated. The article 
aims to present the problem associated with malaria which is still current 
in Africa. They have been also discussed about main role of different species 
mosquitos which impersonate in transmission different species of protozo-
ans to causing the malaria in human body.

Keywords: Roll Back Malaria, Plasmodium, Malaria



88

RADOSŁAW BERNACKI, WITOLD ZARDZEWIAŁY, MARTA KOZŁOWSKA I IN.



89

Gabriela Jaworska, 
Radosław Bernacki,  
Marta Kozłowska, 

Witold Zardzewiały,  
Dawid Balicki, 
Piotr Dreher

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

HIV/AIDS 
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Abstrakt: Zespół nabytego niedoboru oporności (AIDS) wywołany przez ludz-
ki wirus niedoboru odporności (HIV) to globalny problem zdro-
wotny i społeczny, szczególnie południa Afryki. Kluczowymi składo-
wymi, które generują zakażenia są ryzykowne zachowania seksualne, 
głównie związane z brakiem wiedzy i świadomości odnośnie prewencji 
względem wirusa. Najbardziej narażone wydają się być kobiety z kra-
jów dotkniętych ubóstwem przy zdecydowanej przewadze seksualnej 
i ekonomicznej mężczyzn. 

Słowa kluczowe: HIV, AIDS, wiedza, świadomość, Afryka, kobiety, zapobieganie
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Wprowadzenie

Od początku epidemii 75 milionów ludzi zostało zarażonych wirusem 
HIV, a około 32 miliony ludzi zmarło z powodu HIV. Na całym świecie 
37,9 mln [32,7–44,0 mln] osób żyło z HIV na koniec 2018 r. Szacuje się, że 
0,8% [0,6–0,9%] osób dorosłych w wieku 15–49 lat na całym świecie żyje  
z wirusem HIV, chociaż ciężar epidemii nadal znacznie się różni w zależności 
od kraju i regionu. Region afrykański WHO pozostaje najbardziej dotknięty, 
prawie 1 na 25 dorosłych (3,9%) żyjących z HIV i stanowi ponad dwie trze-
cie osób żyjących z HIV na całym świecie [WHO. Global Health Observatory 
(GHO) data]. Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) jest główną przy-
czyną śmierci i chorób u kobiet w wieku rozrodczym. W krajach o niskim  
i średnim dochodzie na świecie częstość występowania wśród młodych ko-
biet w wieku 15–24 lata jest średnio trzykrotnie wyższa, niż wśród mężczyzn  
w tym samym wieku. W Afryce Subsaharyjskiej 60% osób żyjących z HIV 
to kobiety. Wathula (2016) podziela tę perspektywę, między innymi, że po-
nad połowa (58%) osób żyjących z HIV w Afryce Subsaharyjskiej to kobiety, 
które na ogół zarażają się HIV przynajmniej 5–7 lat wcześniej niż mężczyźni 
[Klass, Thupayagale-Tshweneagae, Makua 2018].

Zarys nowych zakażeń i zgonów

Szacowana roczna liczba nowych zakażeń HIV w 2018 r. Była o 37% 
niższa niż w 2000 r.: 1,7 mln w porównaniu z 2,8 mln. Jednak spadek zacho-
rowalności na HIV znacznie się spowolnił w ciągu ostatnich kilku lat: impo-
nujący spadek zachorowalności na HIV obserwowany w latach 2000–2010 
utknął w martwym punkcie. Jest to częściowo związane ze zmieniającą się 
demografią populacji w wielu krajach, ponieważ rosnąca liczba nastolatków  
i młodych ludzi dojrzewa do wieku, w którym ryzyko HIV jest najwięk-
sze. Aby zaradzić temu trendowi, należy rozszerzyć działania zapobiegawcze.

Kraje muszą sprostać zobowiązaniu do zakończenia epidemii AIDS jako 
zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 r. - cel ten został uwzględniony 
w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętej przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. Bezpośrednim 
wyzwaniem jest osiągnięcie celów przyspieszonych na 2020 r., ponieważ nowe 
infekcje są wciąż niedopuszczalnie wysokie. Cele na 2020 r. obejmują zmniej-
szenie liczby osób zarażonych wirusem HIV do mniej niż 500 000. W oparciu 
o obecne szacunki daje to możliwość zapobiegania ponad 1,2 mln nowych 
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infekcji rocznie [WHO. Global Health Observatory (GHO) data - Number of 
people newly infected with HIV].

770 000 [570 000–1 100 000] osób zmarło z powodu chorób związa-
nych z HIV na całym świecie w 2018 r. Zwiększony dostęp do terapii prze-
ciwretrowirusowej (ART) oraz malejąca liczba zakażeń HIV doprowadziły do   
gwałtownego spadku liczby osób dorosłych i dzieci na całym świecie zgonów 
z przyczyn związanych z HIV. Szacuje się, że 770 000 [570 000–1 100 000] 
osób umierających z powodu HIV na całym świecie w 2018 r. było o 56% 
mniej, niż w 2004 r. (szczyt) i 33% mniej niż w 2010 r. pomimo okresu 
znacznego wzrostu liczby ludności. Spadek śmiertelności związanej z HIV jest 
szczególnie widoczny w regionach o największym obciążeniu zakażeniem 
HIV, w tym w regionie afrykańskim WHO, w którym mieszka ponad 61% 
osób umierających z przyczyn związanych z HIV w 2018 r. Szacuje się, że 470 
000 [340 000 −630 000] osób zmarło w regionie afrykańskim z przyczyn 
związanych z HIV w 2018 r., co wskazuje, że śmiertelność spadła o prawie 
40% od 2010 r. 

Niemniej jednak nie ma miejsca na samozadowolenie. Cele na 2020 
r. obejmują zmniejszenie liczby osób umierających z przyczyn związanych  
z HIV do mniej, niż 500 000. W oparciu o obecne szacunki daje to możli-
wość zapobiegania prawie 300 000 zgonów rocznie [WHO. Global Health 
Observatory (GHO) data - Number of deaths due to HIV].
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Nabyte upośledzenie odporności

Czynnikiem etiologicznym zespołu nabytego upośledzenia odporności 
AIDS (acquired immunodefiniency syndrome) jest retrowirus HIV (human 
immunodefiniency virus). Ma on powinowactwo do komórek posiadających 
receptor CD4 (limfocyty T-pomocnicze, makrofagi, monocyty, komórki 
dendrytyczne). Głównym rezerwuarem wirusa są ludzie. Źródłem zakażenia 
jest osoba zakażona HIV, a samo zakażenie przenoszone jest drogą krwi, kon-
taktu seksualnego oraz drogą okołoporodową (wertykalnie lub przez mleko 
matki). Do czynników ryzyka zaliczymy ryzykowne zachowania seksualne  
w tym kontakty seksualne bez prezerwatywy, wstrzyknięcia substancji psy-
choaktywnych lub sterydów anabolicznych (również przyjmowanie narkoty-
ków donosowo tym samym banknotem lub słomką), zakłucia lub skaleczenia 
ostrym przedmiotem (np. igła, skalpel) zanieczyszczonym krwią osoby zaka-
żonej HIV oraz poród (jeśli kobieta jest nieświadoma zakażenia i nie przyjmu-
je leków). Ostra choroba retrowirusa wylęga się 1-8 tygodni, z kolei AIDS  
u osób nieleczonych lekami antyretrowirusowymi 1,5-15 lat (średnio 8-10 
lat) od zakażenia. Pacjent jest zakaźny od pierwszych dni po zakażeniu. Zaka-
żenie HIV przebiega w kilku fazach klinicznych. 
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Ostra choroba retrowirusowa (OChR) (kategoria kliniczna A) to 
wczesne stadium zakażenia przypominające mononukleozę zakaźną, często 
skąpoobjawowa. 

Kolejnym elementem jest stadium bezobjawowe (kategoria kliniczna A). 
Pojawia się po fazie pierwotnej wiremii w wyniku ustalenia stanu względnej 
równowagi pomiędzy replikacją wirusa a odpowiedzią immunologiczną na 
zakażenie; trwa od 1,5 do 15 lat.

Trzecim etapem jest przetrwała uogólniona limfadenopatia (również 
kategoria kliniczna A) charakteryzująca się powiększeniem węzłów chłon-
nych, uczuciem przewlekłego zmęczenia, bólem głowy, powiększeniem śle-
dziony oraz częstszymi zakażeniami skóry, dróg oddechowych i przewodu 
pokarmowego. 

Następnie występuje stadium objawowe (kategoria kliniczna B) obfita  
w zakażenia oportunistyczne o stosunkowo łagodnym przebiegu: półpasiec, 
angiomatoza bakteryjna, leukoplakia włochata, kandydoza gardła lub pochwy 
i sromu, gorączka utrzymująca się >1 miesiąc, dysplazja nabłonka szyjki maci-
cy i rak in situ szyjki macicy. 

Ostatnim stadium jest pełnoobjawowy AIDS (kategoria kliniczna C),  
w którym pojawią się tzw. choroby wskaźnikowe (zakażenia i nowotwory)  
np. mięsak Kaposiego [Szczeklik 2018/2019].

Podstawowe leczenie opiera się na kombinowanej terapii antyretrowi-
rusowej (cART). Jest to kombinacja kilku leków działających hamująco na 
replikację wirusa HIV. Umożliwia częściową rekonstrukcję czynności układu 
immunologicznego oraz zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia. Stosowana 
przewlekle. 

Nierówna walka z wirusem 
w krajach trzeciego świata

W Południowej Afryce występuje jeden z najwyższych wskaźników HIV 
i AIDS na świecie i na kontynencie afrykańskim. Szacuje się, że 7,97 miliona 
mieszkańców Afryki Południowej (13,5%) żyje z HIV i AIDS, a ponad jedna 
piąta to kobiety w wieku rozrodczym (15–49 lat) [Khamisa, Mokgobi, Basera 
2020; Stats SA 2019]. Południowoafrykańska Narodowa Rada ds. AIDS (SA-
NAC) poinformowała, że częstość występowania HIV wśród młodych kobiet 
w Południowej Afryce jest prawie czterokrotnie większa, niż wśród mężczyzn 
w tym samym wieku. W 2016 r. młode kobiety w wieku od 15 do 24 lat 
stanowiły 37% nowych zakażeń w Afryce Południowej [Klass, Thupayagale 
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-Tshweneagae, Makua 2018; SANAC ...]. W prowincji Gauteng, najbardziej 
zaludnionej prowincji w kraju (,8% populacji) mieszka ponad 2 miliony 
młodych ludzi, w większości kobiety [Khamisa, Mokgobi, Basera 2020; Stats 
SA 2019]. Wysoki wskaźnik zakażeń wśród młodej populacji kobiet wyni-
ka z braku wiedzy, a także złego nastawienia do używania prezerwatyw i ry-
zykownych zachowań seksualnych. Wiedza na temat zakażeń HIV i AIDS 
jest konieczna, aby skorygować negatywne postawy wobec używania pre-
zerwatyw i zachęcić młodzież do zdrowych zachowań seksualnych poprzez 
poprawę ich zdolności do bezpiecznego uprawiania seksu. Prawdopodob-
nie poprawi to wykorzystanie strategii zapobiegania HIV w celu zaradzenia 
wzrostowi częstości występowania HIV i AIDS w podatnych na zagrożenia 
populacjach [Khamisa, Mokgobi, Basera 2020; Hogg, Nkala, Dietrich et. 
al. 2017; Yaya, Ghose, Udenigwe et. al. 2019] Młode uczestniczki są dwa 
razy bardziej narażone na zarażenie wirusem HIV i AIDS w porównaniu  
z młodymi uczestnikami płci męskiej, przy czym najczęstszym sposobem 
przenoszenia jest seks bez zabezpieczenia, a kluczowymi barierami w zapo-
bieganiu jest brak wiedzy, negatywne postawy i ryzykowne zachowania sek-
sualne [Khamisa, Mokgobi, Basera 2020; Hogg, Nkala, Dietrich et. al. 2017; 
Dwyer-Lindgren, Cork, Sligar et. al.; Kharsany, Karim 2016]. Aby spróbo-
wać zmniejszyć ten wysoki odsetek zakażeń, młodym kobietom i młodym 
dziewczętom, które są uważane za narażone na wysokie ryzyko zakażenia 
HIV, proponuje się teraz profilaktykę przed narażeniem [Klass, Thupayagale 

-Tshweneagae, Makua 2018; SANAC ...]. Według amerykańskiej agencji ds. 
Rozwoju międzynarodowego ubóstwo, niski status kobiet i przemoc uwarun-
kowana płcią (GBV) zostały wymienione jako przyczyny różnic w rozpowszech-
nieniu się HIV wśród płci. W rzeczywistości GBV przyczyniło się do około 
20% do 25% nowych zakażeń HIV u młodych kobiet [Klass, Thupayagale 
-Tshweneagae, Makua 2018, World Health Organization (WHO) 2013; 
Wathula 2016]. Nierówności płci i postrzegana przez mężczyzn przewaga seksu-
alna i ekonomiczna nad kobietami mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie. Te 
spostrzeżenia mają zasadnicze znaczenie dla zakażenia HIV [Klass, Thupayagale 

-Tshweneagae, Makua 2018; United States Agency for International Develop-
ment (USAID) 2013].

Częstość występowania HIV jest bardzo wysoka wśród robotników 
rolnych, przy czym prawie cztery osoby na dziesięć są nosicielami wirusa 
HIV. Stwierdzono, że jest to najwyższe rozpowszechnienie, jakie kiedykol-
wiek opublikowano w południowej Afryce wśród ludności pracującej. Zgod-
nie z tymi ustaleniami badanie przeprowadzone w Zimbabwe wykazało, 
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że 42% z 380 robotników rolnych było nosicielami wirusa HIV. W kil-
ku badaniach odnotowano również wysoki wskaźnik rozpowszechnienia 
HIV (35%) wśród robotników rolnych i robotników górniczych w Zimba-
bwe. Pomimo wysokiej częstości występowania HIV, tylko niewielki odse-
tek pracowników rolnych zakażonych HIV był na ART [Klass, Thupayagale 

-Tshweneagae, Makua 2018; Klaas, Peu, Netangaheni 2014; Shisana, Rehle, 
Simbayi et al. 2014; Soko, Moyo, Rusinga, Zhoushe 2015.

Kobiety pracujące w gospodarstwach rolnych są narażone na HIV i / lub 
AIDS, podobnie jak kobiety migrujące w sektorach wydobywczym i rolniczym 
w Afryce, gdzie „feminizacja” AIDS jest najbardziej widoczna. Południowo-
afrykańscy robotnicy rolni są najbardziej narażonymi członkami południowo-
afrykańskiej siły roboczej, zarabiają najniższe płace, a kobiety zarabiają nawet 
mniej niż mężczyźni. Gospodarstwa komercyjne w Afryce Południowej, szcze-
gólnie w prowincjach Mpumalanga, Limpopo i Wolne Państwo, zatrudniają 
znaczną liczbę pracowników migrujących, w tym pracowników z innych krajów 
afrykańskich, głównie Mozambiku, Zimbabwe i Lesotho [Klass, Thupayagale 

-Tshweneagae, Makua 2018; Klaas, Peu, Netangaheni 2014; Shisana, Rehle, 
Simbayi et al. 2014].

Sezonowi robotnicy rolni są powszechną cechą w większości gospo-
darstw w RPA, co zwiększa prawdopodobieństwo zarażenia się pracownicami 
HIV. Większość osób pracujących sezonowo to kobiety pracujące w gospo-
darstwie rolnym w bardzo złych warunkach życia. Zdesperowane, by zapew-
nić zatrudnienie na czas żniw, młode kobiety uprawiają seks z męskimi prze-
łożonymi, znanymi jako „indunas”, w zamian za pracę. Zostanie dziewczyną 
przełożonego na sezon gwarantuje zakwaterowanie w gospodarstwie i lepsze 
warunki pracy. Złe warunki życia i pracy, oddzielenie od rodzin, fizycznie wy-
magająca praca przy niskich zarobkach, ograniczony dostęp do usług zdrowot-
nych i nieodpowiednie usługi zdrowotne predysponują pracowników gospo-
darstwa rolnego do zarażenia się wirusem HIV i / lub AIDS [Klass, Thupayagale 

-Tshweneagae, Makua 2018; Wathula 2016; Klaas, Peu, Netangaheni 2014].

Perspektywy

Ostatnie dekady reakcji na HIV były pionierskie i miały globalny wpływ. 
Pokazało, że cel zakończenia epidemii AIDS jest ambitny, ale wykonalny. Po-
mimo tego postępu należy pokonać poważne wyzwania, aby globalny wpływ 
był zrównoważony i zakończyć epidemię AIDS, ponieważ HIV pozostaje jed-
ną z głównych przyczyn śmierci na świecie. W szczególności należy poprawić 
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diagnozę, aby osoby zostały zdiagnozowane znacznie wcześniej po zarażeniu, 
rozpocząć wcześniejszą cART i kontynuować leczenie. Chroni to osoby zara-
żone wirusem HIV przed chorobą i zapobiega dalszemu przenoszeniu wirusa 
HIV. Wcześniejsza diagnoza powinna być połączona z lepszą prewencją, le-
czeniem i opieką, aby wpływ ten był trwały. Osoby żyjące z HIV powinny 
być bardziej zaangażowane w bieżący proces docierania również do kluczo-
wych populacji oraz zrozumienia zasięgu i charakteru epidemii HIV w takich 
grupach. Globalna strategia dotycząca sektora opieki zdrowotnej na rzecz wi-
rusa HIV w latach 2016–2021, dostosowana do podejścia „szybkiej ścieżki” 
UNAIDS, określa cele dotyczące globalnej reakcji sektora zdrowia na 2020  
i 2030 r. Cele te dotyczą wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, bogatych 
i biedni kobiety i mężczyźni oraz wszystkie kluczowe populacje. Obejmuje 
następujące główne punkty: 

1. Zmniejszyć liczbę zakażeń HIV nowymi dorosłymi rocznie do poni-
żej 500 000 w 2020 r. i poniżej 200 000 w 2030 r. 

2. Zmniejszenie liczby zgonów związanych z HIV do poniżej 500 000 
w 2010 r. i poniżej 400 000 w 2030 r.

Nie należy zapominać, że HIV / AIDS to nie tylko problem zdrowot-
ny, ponieważ rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej jest silnie skorelowane 
z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, środowiskowymi i ekologicznymi, 
takimi jak wzrost populacji, zmiany środowiska i użytkowania gruntów, zmie-
niające się zachowania ludzkie i polityczne reorganizacje [WHO. Global He-
alth Observatory (GHO) data - Outlook].

Podsumowanie 

Wiedza oraz świadomość ułatwia zaznajomienie się z HIV i AIDS, co 
wpływa na postawy (skutkujące wsparciem i motywacją do zapobiegania),  
a także zachowania (bezpieczniejsze praktyki seksualne), zmniejszając w ten 
sposób ryzyko infekcji [Khamisa, Mokgobi, Basera 2020; Nubed 2016]. 
Wysokie rozpowszechnienie HIV i AIDS w Południowej Afryce wiąże się  
z niższym poziomem wiedzy na temat sposobów przenoszenia i używania pre-
zerwatyw, dodatkowo negatywnymi postawami wobec używania prezerwatyw 
oraz ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, takimi jak niebezpieczny seks  
i partnerzy seksualni [Khamisa, Mokgobi, Baser, 2020; Wang, Lui, Vega, 
Waldrop, Garris 2018; Younge, Wade, Geter, Holliday, Trawick 2018]. 
Młoda populacja kobiet ma niższy poziom wiedzy, a także nieporozumienia 
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i błędne przekonania na temat HIV i AIDS w porównaniu z populacją męż-
czyzn [Khamisa, Mokgobi, Basera 2020; Hogg, Nkala, Dietrich et. al. 2017; 
Vijay, Johnson, Rajitha, Archana, Rakesh 2018]. Jest to często związane  
z negatywnym podejściem do strategii zapobiegania, które, jak wykazano, 
mają wpływ na takie zachowania, jak używanie prezerwatyw [Khamisa, Mok-
gobi, Basera 2020; Egenti, Odiba, Dangana, Yalma, Nasir 2018].  Badania 
potwierdziły również, że wiedza na temat postaw testowych w kierunku HIV 
i AIDS oraz na zamiar używania prezerwatyw ma wpływ [Khamisa, Mokgobi, 
Basera 2020; Dove, Silver, Swenson 2018; Protogerou, Johnson 2018]. Waż-
nym elementem jest zapewnienie promocji zdrowia i kształcenia o zapobiega-
niu względem wirusa HIV i AIDS.
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HIV/AIDS in a global and sub-Saharan perspective 
- women's awareness and knowledge as a way to 
combat this threat

Abstract: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) caused by human immuno-
deficiency virus (HIV) is a global health and social problem, especially in 
South Africa. The key components that generate infections are risky sexual 
behavior, mostly associated with a lack of knowledge and awareness regar-
ding virus prevention. Women from poverty-stricken countries appear to 
be the most vulnerable, with men having a strong sexual and economic 
predominance.

Keywords: HIV, AIDS, knowledge, awareness, Africa, women, prevention
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Rak piersi związany z ciążą 
– diagnostyka i leczenie

Abstrakt: Nowotwory w ciąży występują sporadycznie. Z definicji nowotworami 
związanymi z ciążą są wszystkie nowotwory rozpoznane w trakcie trwania 
ciąży oraz w ciągu 12 miesięcy od porodu. Stanowią zaledwie 0,02- 0,1% 
wszystkich ciąż, a najczęstszym z nich jest rak piersi (36%). Szacuje się, że 
występuje on z częstością 1:3000 wszystkich kobiet ciężarnych. Biorąc pod 
uwagę systematycznie wzrastający wiek pierworódek, można spodziewać 
się zwiększenia skali tego zjawiska. Przyczynia się też do tego fakt, że rośnie 
częstość występowania raka piersi u młodych kobiet. W czasie ciąży struk-
tura piersi ulega zmianie, wzrasta jej gęstość oraz guzowatość co utrudnia 
i często opóźnia zdiagnozowanie nowotworu, co wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem zajęcia regionalnych węzłów chłonnych o 0,9-1,8%. Podsta-
wowymi narzędziami stosowanymi w rozpoznaniu raka piersi są badanie 
kliniczne, metody obrazowania tj. USG, dwustronna mammografia oraz 
rezonans magnetyczny, natomiast złotym standardem jest biopsja grubo-
igłowa guza oparta na diagnostyce histopatologicznej. Dodatkowe bada-
nia obrazowe (RTG, MRI bez kontrastu, ultrasonografię) wykonuje się  
w przypadku podejrzenia rozsiania choroby do narządów będących naj-
częstszymi lokalizacjami przerzutów raka piersi - płuca, kości i wątroba. Le-
czenie zmian obejmuje metody chirurgiczne (biopsja węzła wartowniczego, 
zabieg oszczędzający pierś, radykalna mastektomia), radioterapię, a także 
chemioterapię. Leki anty-HER 2 i hormonalne leczenie systemowe jest 
w czasie ciąży przeciwwskazane. Wszystkie decyzje diagnostyczne i terapeu-
tyczne powinny kierować się dobrem pacjentki i dziecka, dlatego schemat 
postępowania, uwzględniając typ i stopień zaawansowania nowotworu, po-
winien opierać się na maksymalnym zmniejszeniu ryzyka teratogenności 
i niebezpieczeństwa ciąży.

Słowa klucze: rak piersi, ciąża, wczesna diagnoza, radioterapia, chemioterapia
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Wstęp

Rak piersi związany z ciążą jest najczęstszym nowotworem związanym 
z ciążą i stanowi około 36%; to 2% wszystkich diagnozowanych raków pier-
si. Nowotwór ten występuje sporadycznie, jest rozpoznawany w czasie 0,02-
0,1% wszystkich ciąż. Z definicji nowotworami związanymi z ciążą są wszyst-
kie nowotwory rozpoznane w trakcie trwania ciąży oraz w ciągu 12 miesięcy 
od porodu. Szacuje się, że występuje on z częstością 1:3000 wszystkich kobiet 
ciężarnych. Biorąc pod uwagę systematycznie wzrastający wiek pierworódek, 
można spodziewać się zwiększenia skali tego zjawiska. Przyczynia się też do 
tego fakt, że rośnie częstość występowania raka piersi u młodych kobiet [Loi-
bl, Han, Amant 2012; Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren 2012; Frederic, 
Deckers, Van Calsteren et al. 2010; Andersson T.M., Johansson A.L., Hsieh 
2009]. 

Diagnostyka

W ciąży struktura piersi ulega zmianie, staje ona obrzęknięta, dochodzi 
do jej przerostu oraz wzrasta jej gęstość i guzowatość. Te fizjologiczne zmiany 
nakładające się z niecharakterystycznymi objawami nowotworu  przyczyniają 
się do opóźnienia diagnostyki [Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren 2012; 
Heather, Macdonald 2020]. Wiąże się to z rozpoznawaniem nowotworów 
piersi w bardziej zaawansowanym stadium, wzrostem ryzyka zajęcia regional-
nych węzłów chłonnych o 0,9-1,8% oraz wynikająca z tego większa liczba 
przerzutów [Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren  2012; Ulery, Carter, Mc-
Farlin, Giurgescu 2009]. 

Nowotwór związany z ciążą najczęściej manifestuje się jako bezbolesna, 
palpacyjnie wyczuwalna masa, bez wycieków płynu z brodawki sutkowej. 
Każda z nich należy zbadać i przeprowadzić pełną diagnostykę. W diagnosty-
ce raka piersi związanego z ciążą wykorzystywane są badanie kliniczne, bada-
nia obrazowe oraz biopsja gruboigłowa.  Pierwszorzędną metodą stosowaną 
w badaniu wyczuwalnych palpacyjnie zmian ciężarnych jest USG. Metoda 
ta charakteryzuje wysoka czułość i specyficzność, co umożliwia różnicowanie 
litych i torbielowatych zmian piersi [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 
2010; Loibl, Schmidt, Gentilini et. al. 2015]. 

Badanie wykorzystujące promieniowanie jonizujące są dopuszczone 
do stosowania w ciąży, jeśli jednorazowa dawka promieniowania na płód 
nie przekracza 100 mGy. Badanie rentgenowskie (RTG)  jamy brzusznej, 
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tomografia komputerowa (TK) oraz badania izotopowe narażają płód na wyż-
sze niż zalecane dawki i dlatego są przeciwwskazane w ciąży [Peccatori, Azim, 
Orecchia et al. 2013]. 

W sytuacji zidentyfikowania podejrzanych zmian należy wykonać mam-
mografię, która umożliwi dokładniejsze określenie charakteru zmiany oraz 
zobrazowanie całej piersi [Heather, Macdonald 2020; Skrzypczyk-Ostasze-
wicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014]. Mammografię wykonuje się  
z odpowiednim zabezpieczeniem brzucha, które zapewnia odpowiednia 
ochronę płodu i narażenie go na dawkę mniejszą niż 100 mGy [Skrzyp-
czyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014]. 

Badanie z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MRI) nie są za-
lecane, jednak mogą być wykonywane w przypadku, gdy inne metody nie 
dały jednoznacznej diagnozy. Badanie to jest względnie bezpieczne w II i III 
trymestrze ciąży. Środki kontrastowe na bazie gadolinu, który łatwo przecho-
dzi przez łożysko i wnika do płynu owodniowego,  należy zastąpić innymi, 
bezpieczniejszymi lub wykonać MRI bez kontrastu, jednak wówczas obrazo-
wanie piersi jest gorsze [Rubach, Litwiniuk, Mądry et al. 2018; Skrzypczyk- 
Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014].

Złotym standardem wykorzystywanym do oceny podejrzanych zmian 
jest biopsja gruboigłowa lub wycinkowa. Stosowane podczas zabiegu znieczu-
lenie miejscowe jest bezpieczne na każdym etapie zaawansowania ciąży [Fred-
eric, Deckers, Van Calsteren et al. 2010]. 

Zarówno w badaniach obrazowych jak i histopatologicznych należy 
uwzględnić zmiany jakie zachodzą podczas ciąży w budowie gruczołu piersio-
wego [Heather, Macdonald 2020]. 

Leczenie chirurgiczne

Postępowanie chirurgiczne podejmowane w celu leczenia nowotworu 
piersi związanego z ciążą powinno być takie samo jak u kobiet nieciężarnych 
[Toesca, Gentilini, Peccatori, Azim, Amant 2014]. Znaczna część środków 
znieczulających stosowanych podczas zabiegów operacyjnych jest bezpieczna 
dla płodu, dlatego leczenie chirurgiczne można wykonać w każdym tryme-
strze ciąży [Heather, Macdonald 2020]. Za najbezpieczniejszy dla dziecka 
uważa się jednak  II trymestr, od 12 do 24 tygodnia ciąży, w tym okresie 
istnieje najmniejsze ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu w porów-
naniu z pozostałymi miesiącami trwania ciąży [Rubach, Litwiniuk, Mądry  
et al. 2018]. 
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Leczenie oszczędzające pierś można rozważać dopiero pod koniec 
II trymestru i w III trymestrze ciąży, a jest to związane z koniecznością 
zastosowania radioterapii w okresie 6 miesięcy od zabiegu operacyjnego 
[Loibl, Schmidt, Gentilini et. al. 2015; Toesca, Gentilini, Peccatori, Azim, 
Amant 2014]. 

U ciężarnych z rozpoznanym rakiem piersi na wczesnym etapie 
ciąży stosuje się radykalną mastektomię, czyli całkowite usunięcie za-
jętej przez nowotwór piersi, radioterapię włącza się po połogu [Loibl, 
Schmidt, Gentilini et. al. 2015; Toesca, Gentilini, Peccatori, Azim, Amant 
2014]. 

Po 20 tygodniu ciąży w czasie zabiegu zaleca się ułożenie chorej  
w pozycji na lewym boku, dzięki czemu zabezpiecza się żyłę główną 
dolną ciężarnej  przed uciskiem przez macicę, zabezpieczając w ten spo-
sób powrót krwi do serca. Dodatkowym wymogiem podczas manipula-
cji chirurgicznej  jest monitorowanie czynności skurczowej macicy oraz 
pracy serca dziecka [Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren  2012; Heather, 
Macdonald 2020; Rubach, Litwiniuk, Mądry et al. 2018]. 

Radioterapia

Istnieje wiele dylematów dotyczących bezpieczeństwa stosowania radio-
terapii w celu leczenie raka piersi związanego z ciążą. Obawa związana jest 
z wystąpieniem działań niepożądanych u dziecka, do których należą zatrzy-
manie wzrostu wewnątrzmacicznego, upośledzenie umysłowe, wystąpienie 
nowotworu, a nawet śmierć płodu [Peccatori, Azim, Orecchia et al. 2013]. 
Decydując się na radioterapię, należy wziąć pod uwagę na stosowaną dawkę 
promieniowania, pole promieniowania oraz na wiek ciążowy [Peccatori, Azim, 
Orecchia et al. 2013; Gentilini, Cremonesi, Trifirò et al. 2004]. Dozwolona 
dawka promieniowania w radioterapii u kobiet w ciąży wynosi do 100 mGy, 
dawka > 100 mGy zwiększa ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu [Kal, 
Struikmans 2005]. Napromieniowanie płodu rośnie w każdym trymestrze. 
Wynika to z rozwoju płodu i zwiększania jego wymiarów, dlatego za względ-
nie bezpieczne uważa się I i II trymestr ciąży,  kiedy odległość płodu od pola 
napromieniania jest wystarczająco duża [Frederic, Deckers, Van Calsteren  
et al. 2010; Mazonakis, Varveris, Damilakis et al. 2003]. W III trymestrze,  
ze względu na wielkość płodu, odległość ta ulega zmniejszeniu, co przyczynia 
się do zwiększenia napromieniowania dziecka i wydaje się, że otrzymana przez 
nie dawka przekracza wartość progową, dlatego w tym okresie radioterapia 
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nie jest zalecana [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010; Mazonakis, 
Varveris, Damilakis et al. 2003].  Ponadto podczas leczenia raka piersi zwią-
zanego z ciążą należy zastosować odpowiednie osłony brzucha, pozwalają one 
zredukować dawkę promieniowania, na którą narażony jest płód nawet o 50-
75% [Gentilini, Cremonesi, Trifirò et al. 2004; Kal, Struikmans 2005].

Decyzja o zastosowaniu radioterapii we wczesnym etapie ciąży powinna 
zostać uzgodniona z pacjentką oraz jej rodziną po wcześniejszym, dokład-
nym omówieniu czynników ryzyka związanych z zastosowaniem tej metody 
leczenia [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010]. W praktyce lekar-
skiej wybiera się jednak taką metodę leczenia operacyjnego, która umożliwia 
włączenie radioterapii uzupełniającej po porodzie [Loibl, Schmidt, Gentilini  
et. al. 2015; Skrzypczyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014].

Chemioterapia

Organogeneza występuje między 18 a 60 dniem od zapłodnienia, w tym 
czasie płód jest najbardziej podatny na działanie czynników teratogennych, 
do których należy między innymi chemioterapia. Udowodniono, że w każ-
dym kolejnym trymestrze ryzyko powstania wad wrodzonych jest mniejsze, 
tj. w I trymestrze wynosi 16%, II trymestrze - 8%, a w III trymestrze - 6% 
[Selig, Furr, Huey i in. 2012; Wielgoś, Krzakowski i wsp. 2017]. Tymczasem 
Zemlickis i wsp. dowodzą, że po 13 tygodniu ciąży ryzyko wystąpienia wad 
wrodzonych po zastosowaniu chemioterapii jest identyczne z ryzykiem  jakie 
istnieje w populacji ogólnej [Zemlickis, Lishner, Degendorfer et. al. 1992; 
Wielgoś, Krzakowski i wsp. 2017]. Teratogenność stosowanych leków w le-
czeniu raka piersi związanego z ciążą zależy od leku, który stosuje się, jego daw-
ki, a także czasu i częstości z jaką jest podawany [Rubach, Litwiniuk, Mądry 
et al. 2018; Loibl, Schmidt, Gentilini et. al. 2015; Skrzypczyk-Ostaszewicz, 
Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014; Loibl 2009]. Zalecenia Międzynaro-
dowego Konsensusu z 2010 r. sugerują, aby leczenie rozpocząć po 14 tygo-
dniu ciąży oraz stosować się do schematów leczenia dla kobiet nie będących 
w ciąży [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010], dodatkowo sugerują, 
aby decyzję dotyczącą doboru schematu leczenia dobierać na podstawie bio-
logii guza oraz czynników prognostycznych, do których należą wielkość guza 
oraz zajęcie węzłów chłonnych [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010; 
Goldhirsch, Ingle, Gelber et al. 2009]. 

Lekami, które wydają się być względnie bezpieczne i mogą być wdra-
żane u kobiet ciężarnych są substancje stosowane w schematach, tj. AC 
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(doksorubicyna, cyklofosfamid), FAC (5-fluorouracyl, doksorubicyna, cy-
klofosfamid) czy FEC (5-fluorouracyl, 4-epirubicyna, cyklofosfamid) [Loibl, 
Han, Amant, 2012; Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010; Skrzyp-
czyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014; Loibl 2009]. 

Schemat leczenia z zastosowaniem metotreksatu, tj. schemat CMF (cy-
klofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracyl), jest bezwzględnie przeciwwskazany. 
Lek ten jest niezwykle teratogenny, a jego zastosowanie może doprowadzić 
do zespołu wad wrodzonych, do których należą: hipoplazja żuchwy, opóź-
nienie kostnienia sklepienia czaszki, hiperteloryzm, szeroka podstawa nosa, 
zniekształcenia małżowin usznych lub innej wady narządu słuchu, deformacja 
kończyn, wady układu nerwowego. Stosowanie metotreksatu w ciąży może 
doprowadzić nawet do obumarcia płodu [Rubach, Litwiniuk, Mądry et al. 
2018; Skrzypczyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014; Wiel-
goś, Krzakowski i wsp. 2017].

Od 34 tygodnia ciąży wzrasta ryzyko przedterminowego porodu, do-
datkowo odnotowano zwiększoną częstość występowania przedwczesnych 
skurczów po leczeniu cytostatykami. W celu zmniejszenia ryzyka rozwiąza-
nia ciąży przed planowanym terminem chemioterapia powinna zostać za-
kończona 3 tygodnie przed wyznaczoną datą porodu [Peccatori, Azim, Orec-
chia et al. 2013]. Dodatkowo niedojrzałe wątroba i nerki noworodka nie są  
w stanie metabolizować cytotoksycznych substancji co mogłoby się przyczy-
nić do ich akumulacji i mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka 
[Skrzypczyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014]. W związku 
z powyższym ważne jest monitorowanie ciąży oraz dokładne określenie wieku 
ciążowego [Loibl, Han, Amant 2012].

Leczenie wspomagające

W razie potrzeby ciężarnej dozwolone jest stosowanie terapii wspomaga-
jącej, jednak jej zastosowanie powinno być zgodne ze wskazaniami podczas 
ciąży, a także powinno zostać ograniczone do niezbędnego minimum [Loibl, 
Han, Amant 2012; Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren 2012].  Odnotowa-
no mniejszą częstość występowania skutków ubocznych przyjmowania che-
mioterapii w postaci nudności u kobiet ciężarnych niż u kobiet nie będących 
w ciąży [Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren  2012]. U kobiet ciężarnych,  
u których nudności wystąpiły można stosować antagonistów receptora 5-HT3 
(receptora serotoninowego). W leczeniu nudności i wymiotów związanych  
z chemioterapią, ale także w leczeniu nudności związanych z ciążą za względnie 
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bezpiecznego antagonistę 5-HT3 uważa się ondansetron, jednak jego sto-
sowanie zaleca się po 10 tygodniu ciąży [Loibl, Han, Amant 2012; Amant, 
Loibl, Neven, Van Calsteren 2012; Berger, Clericuzio 2008]. Tropisetron, 
również antagonista 5-HT3, został przebadany na zwierzętach. W badaniach 
tych została potwierdzona jego teratogenność, dlatego jest bezwzględnie prze-
ciwwskazany w ciąży  [Skrzypczyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz  
et al. 2014]. 

Innymi lekami, które mogą być bezpiecznie stosowane w trakcie ciąży 
w celu leczenia nudności i wymiotów należą kortykosteroidy: metylopred-
nizolon, hydrokortyzon, deksametazon, betametazon. Metyloprednizolon,  
a takzę hydrokortyzon są intensywnie metabolizowane w łożysku, dzięki cze-
mu stosunkowo mała ilość tych substancji przechodzi przez tę barierę. Z tego 
powodu te dwa leki są preferowane w stosunku do deksametazonu i betameta-
zonu. Stosowanie kortykosteroidów jest zalecane od II trymestru ciąży, ponie-
waż przyjmowanie tych leków w I trymestrze może być przyczyną rozszczepu 
podniebienia u dzieci [Skrzypczyk-Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz  
et al. 2014].

Leki hematopoetyczne, tj. GCS-F i erytropoetyna, zostały przebadane na 
zwierzętach, a podczas badań nie odnotowano ich teratogenności. Ponadto 
substancje te były już wykorzystywane podczas ciąży, klinicyści nie odnoto-
wali żadnych negatywnych skutków ich stosowania. Mimo pozytywnych wy-
ników w zastosowaniu leków hematopoetycznych na zwierzętach, są przypi-
sane do kategorii C w klasyfikacji FDA [Amant, Loibl, Neven, Van Calsteren  
2012; Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010; Skrzypczyk-Ostaszewicz, 
Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014].

Bisfosfoniany są grupą leków, których stosowanie jest odradzane 
przez ekspertów ze względu na wywoływanie hipokalcemii u matki i płodu. 
Hipokalcemia skutkuje zaburzeniem czynności skurczowej macicy oraz 
stanowi ryzyko obumarcia płodu. Dodatkowo bisfosfoniany hamują aktyw-
ność osteoklastów, co może przyczynić się do zaburzeń rozwoju szkieletu pło-
du [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010; Skrzypczyk-Ostaszewicz, 
Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014].

Hormonoterapia

Do leków stosowanych w hormonoterapii należy tamoksyfen, niestery-
dowy modulator receptorów estrogenowych. Istnieją różne doniesienia doty-
czące stosowania tego leku w czasie ciąży. Kilka opisów sugeruje, że stosowanie 
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tamoksyfenu u ciężarnych z rakiem piersi jest bezpiecznie, jednak zostały 
również opisane przypadki urodzeń dzieci z wadami wrodzonymi związanych 
z ekspozycją płodu na działanie tamoksyfenu. Do zarejestrowanych anomalii 
wynikających ze stosowania terapii hormonalnej tamoksyfenem w czasie ciąży 
należą wady wrodzone narządów płciowych oraz zespół Goldenhara [Braems, 
Denys, De Wever et al. 2011]- rodzaj mikrosomii czaszkowo-twarzowej, tzw. 
dysplazja uszno-oczno- kręgowa charakteryzująca się niedorozwojem żuchwy 
powodujący asymetrię twarzy, wadami rozwojowymi oka i ucha oraz anoma-
liami kręgowymi [Schmitzer, Burcel, Dascalescu, Popteanu 2018].  Tamko-
syfen może również przyczyniać się do powstania zespołu wad wrodzonych 
twarzoczaszki określanych jako zespół Pierre’a Robina charakteryzujących się 
triadą objawów: mała żuchwa, rozszczep podniebienia i zapadaniem się języka 
do tyłu [Azim, Botteri, Renne 2012]. Ze względu na doniesienia o negatyw-
nym wpływie tamoksyfenu na płód jest on przeciwwskazany w czasie ciąży  
i może zostać wdrożony do leczenia dopiero po porodzie [Braems, Denys,  
De Wever et al. 2011]. 

Leczenie anty-HER2 i antyangiogenne

Leczenie antyangiogenne oraz celowane przeciw receptorem HER2 (tra-
stuzumab, lapatynib, pertuzumab, bewacyzumab), tak samo jak hormonote-
rapia, nie jest zalecane w ciąży [Heather, Macdonald 2020; Berger, Clericuzio 
2008]. Trastuzumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, prze-
nika przez łożysko i wybiórczo łączy się z receptorami ludzkiego naskórkowe-
go czynnika wzrostu- HER2, które biorą udział w rozwoju nerek. Stosowanie 
trastuzumabu przyczynia się to do niewydolności nerek skutkującej zmniej-
szeniem produkcji moczu przez płód i objętości wód płodowych, czego po-
wikłaniem mogą być: małowodzie lub bezwodzie, wady rozwojowe kończyn, 
niedorozwój płuc [Heather, Macdonald 2020; Rubach, Litwiniuk, Mądry et 
al. 2018].

Poród

Czas porodu powinien być uzgodniony zgodnie z harmonogramem le-
czenia onkologicznego oraz rozwojem płodu. Ostatnia dawka chemioterapeu-
tyku powinna zostać podana najpóźniej 3 tygodnie przed terminem narodzin. 
Dokładną datę narodzin należy ustalić za pomocą badania ultrasonograficz-
nego jeszcze w pierwszym trymestrze ciąży [Witzel, Muller, Harps, Janicke,  
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de Wit 2008]. Powinno się dążyć, aby poród nastąpił po 37 tygodniu ciąży, 
jednak jeśli przedwczesne rozwiązanie ciąży jest nieuniknione, należy zapobie-
gać wszelkim powikłaniom związanych z wcześniactwem [Frederic, Deckers, 
Van Calsteren et al. 2010; Rubach, Litwiniuk, Mądry et al. 2018; Skrzypczyk- 
Ostaszewicz, Jagielska, Śpiewankiewicz, et al. 2014]. 

Sposób porodu u pacjentek z rakiem piersi jest determinowany na pod-
stawie wskazań położniczych. U kobiet, u których wymagana jest kontynuacja 
leczenia cytostatykami, po porodzie zaleca się poród siłami natury, ze względu 
na  mniejsze ryzyko powikłań poporodowych, co daje możliwość natychmia-
stowego wznowienia terapii [Frederic, Deckers, Van Calsteren et al. 2010; 
Papageorghiou, Kennedy, Salomon et al. 2014]. W przypadku niepowikła-
nego cięcia cesarskiego dalsze kontynuowanie chemioterapii jest możliwe 
po przerwie jednego tygodnia od zabiegu [Frederic, Deckers, Van Calsteren  
et al. 2010]. 

Pacjentki, kontynuujące leczenie chemioterapeutykami lub przyjmujące 
terapię hormonalna, powinny zostać poinformowane o konieczności zahamo-
wania laktacji ze względu na duże ryzyko przenikania leków do mleka produ-
kowanego w gruczołach piersiowych [Loibl, Han, Amant 2012; Amant, Loi-
bl, Neven, Van Calsteren 2012, Lydon-Rochelle, Holt, Martin et al. 2000]. 
Karmienie mlekiem zawierającym cytostatyki może u dziecka spowodować 
leukopenię i zwiększyć częstość zachorowań. Przystawianie dziecka do piersi 
można rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia chemioterapii [Wielgoś, 
Krzakowski i wsp. 2017].

Specjaliści zalecają, aby po porodzie wykonywać analizę histopatolo-
giczną łożyska w celu kontroli na obecności przerzutów [Rubach, Litwiniuk, 
Mądry et al. 2018].

Rokowanie

Nie znaleziono dowodów, aby rokowanie raka piersi u kobiet ciężar-
nych i nieciężarnych było różne. Prognoza nowotworu piersi zależy od wieku 
chorej, stadium, w którym nowotwór został rozpoznany oraz typu histolo-
gicznego [Heather, Macdonald 2020; Peccatori, Azim, Orecchia et al. 2013; 
Wielgoś, Krzakowski i wsp. 2017]. Dowiedziono, że przerwanie ciąży nie ma 
wpływu na rokowanie ani nie poprawia wyników leczenia raka piersi [Rubach, 
Litwiniuk, Mądry et al. 2018; Fumagalli 2012].
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Rak piersi zdiagnozowany w ciągu 12 miesięcy  
od porodu

Istnieją doniesienia, że tak zwany poporodowy rak piersi, czyli zdiagno-
zowany w ciągu 12 miesięcy od porodu, zachowuje się bardziej agresywnie  
w porównaniu do raka piersi niezwiązanego z ciążą. Wyjaśnieniem tego zja-
wiska może być podwyższony poziom estrogenów w organizmie kobiety pod-
czas ciąży i po jej zakończeniu, supresja immunologiczna, a także opóźniona 
diagnostyka i leczenie. Dodatkowy czynnik może stanowić trudność diagno-
styczna, w szczególności u młodych pacjentek, ze względu na charakter tkan-
ki gruczołu piersiowego [Kennedy 2016]. Badanie, które przeprowadził Van 
den Rul i wsp. (2011), wykazało większy odsetek zajęcia węzłów chłonnych  
i przerzutów w momencie rozpoznania w grupie pacjentek z rakiem piersi 
zdiagnozowanym po ciąży, a także niższy wskaźnik 5-letniego przeżycia (60%) 
w porównaniu z rakiem piersi niezwiązanym z ciążą (85%) [Moreira, Brandao, 
Soares, et al. 2010].

Rozpoznanie raka piersi w okresie okołoporodowym należy trak-
tować jako negatywny czynnik prognostyczny przeżycia [Moreira, Bran-
dao, Soares, et al. 2010]. 

Podsumowanie

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne z kobietami ciężarnymi,  
u których istnieje podejrzenie, bądź stwierdza się raka piersi, wymaga podej-
ścia wielodyscyplinarnego. Zastosowanie odpowiednich badań diagnostycz-
nych powinno uwzględniać możliwość szkodliwego działania na płód oraz 
zaawansowanie ciąży. U kobiet ciężarnych także decyzje terapeutyczne są zde-
cydowanie trudniejsze. Stanowi to duże wyzwanie, gdyż wymaga połączenia 
ratowania zdrowia i życia matki z jak najlepszą ochroną płodu. 
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Pregnancy-related breast cancer - 
diagnosis and treatment

Abstract: Tumors during pregnancy occur sporadically. By definition, pregnan-
cy-related cancers are all cancers diagnosed during pregnancy and within  
12 months of delivery. They account for only 0.02-1.1% of all pregnancies, 
and the most common of these is breast cancer (36%). It is estimated that 
it occurs with a frequency of 1: 3000 of all pregnant women. Consider-
ing the systematically increasing age of firstborn babies, an increase in the 
scale of this phenomenon can be expected. It also contributes to the fact 
that the incidence of breast cancer in young women is increasing. During 
pregnancy, the structure of the breast changes, its density and tuberosity 
increase, which makes it difficult and often delays the diagnosis of cancer, 
which is associated with an increased risk of regional lymph node involve-
ment by 0.9-1.8%. The basic tools used in the diagnosis of breast cancer 
are clinical examination, imaging methods such as ultrasound, two-sided 
mammography and magnetic resonance imaging, while the gold standard 
is thick needle biopsy of the tumor based on histopathological diagnosis. 
Additional imaging tests (X-ray, MRI without contrast, ultrasound) are 
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performed in cases of suspected dissemination of the disease into organs 
which are the most common locations for metastases of breast-lung, bone 
and liver cancer. Treatment of lesions includes surgical methods (sentinel 
node biopsy, breast-saving surgery, radical mastectomy), radiation therapy 
as well as chemotherapy. Anti-HER 2 drugs and hormonal systemic treat-
ment is contraindicated during pregnancy. All diagnostic and therapeutic 
decisions should be guided by the well-being of the patient and the child, 
therefore the procedure, taking into account the type and stage of cancer, 
should be based on the maximum reduction in the risk of teratogenicity 
and the danger of pregnancy.

Keywords: breast cancer, pregnancy, early diagnosis, radiotherapy, chemiotherapy
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Choroby  
sercowo-naczyniowe (CVD) 

jako palący problem  
świata współczesnego

Abstrakt :Choroby sercowo-naczyniowe są wiodącą przyczyną zgonów na całym świe-
cie. Artykuł miał na celu podsumowanie aktualnych tendencji epidemiolo-
gicznych, zweryfikowanie wagi czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-

-naczyniowych oraz przestudiowanie i możliwe ukierunkowanie prewencji.

Słowa kluczowe: choroby układu sercowo-naczyniowego, czynnik ryzyka, zapobieg-
anie, globalne obciążenie

Wstęp

W czasach współczesnych choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są po-
wszechnie uznawane za najczęstszą przyczynę zgonów na świecie [Moham-
madian-Hafshejani, Baradaran-Attar Moghaddam, et. al. 2013; Roger 2007],  
stanowią 35% z ogólnej liczby zgonów na całym globie. CVD jest pojęciem 
kompleksowym i błędnie jest kojarzone tylko i wyłącznie z zawałem serca.  
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Na CVD składa się m.in.: 

• choroba wieńcowa (CAD): wynika z obniżonej perfuzji mięśnia 
sercowego, która powoduje dusznicę bolesną, bądź przy przedłużają-
cym się niedokrwieniu zawał mięśnia sercowego (MI) i/ lub niewydol-
ność serca jako powikłanie. Stanowi od jednej trzeciej do połowy przy-
padków CVD,

• choroba tętnic obwodowych (PAD): choroba tętnic obejmująca 
kończyny, może powodować chromanie przestankowe,

• choroba naczyń mózgowych (CVD): w tym udar mózgu i przemi-
jający atak niedokrwienny (TIA),

• miażdżyca aorty: w tym tętniaki aorty odcinka piersiowego oraz 
brzusznego ,

• reumatyczna choroba serca,  nadciśnieniowa choroba serca, kar-
diomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego, arytmie nadkomorowe oraz 
komorowe, zapalenie wsierdzia [Roth, Johnson, Abajobir 2017].

Schorzenia wymienione powyżej prowadzą do poważnych powikłań tj. 
nabytej niepełnosprawności i obniżonej efektywności jednostki, generując już 
nie tylko ogromne koszty, które musi ponosić system opieki zdrowotnej, ale 
co ważniejsze obniżając jakość życia poszkodowanej osoby [Andrade 2018; 
Asgari 2010]. W 2015 r., 18 mln ludzi umarło z powodu CVD na całym 
świecie. WHO przewiduje, że w 2020 r. liczba ta wzrośnie do 25 mln z racji 
gwałtownie rosnącej śmiertelności w krajach rozwijających się [Mohseni, Ka-
zemi, Maleki, Beydokhti 2017]. CVD kojarzą się z zamożnymi krajami roz-
winiętymi oraz uprzemysłowionymi społeczeństwami. Jednakże nie jest to do 
końca prawda. W krajach rozwijających się w których poradzono sobie z cho-
robami zakaźnymi, które stanowiły jeszcze w ubiegłym stuleciu palący problem, 
podjęto znikomy wysiłek na rzecz prewencji chorób przewlekłych takich jak 
CVD. Spośród wszystkich zgonów spowodowanych przez CVD na świecie 
aż 80% miało miejsce właśnie w krajach rozwijających się [Aje, Miller 2009]. 
Jak ukazano na rycinie 1, CVD jest główną przyczyną śmierci we wszyst-
kich regionach na Ziemi oprócz Afryki Subsaharyjskiej. Gdy weźmiemy pod 
uwagę tylko osoby dorosłe >30 roku życia,  CVD staje się wiodącą przyczyną 
śmierci we wszystkich regionach świata [Gaziano 2005].

Mnóstwo badań dotyczących populacji krajów rozwijających się, wska-
zuje na pewne przyczyny CVD. Niskie wykształcenie, płeć żeńska oraz sta-
rzenie się społeczeństwa korelują z wyższą  zachorowalnością na CVD. Część 
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z badań epidemiologicznych wskazuje również, że niektóre behawioralne 
czynniki ryzyka takie jak nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, 
nadciśnienie tętnicze, niski poziom aktywności fizycznej czy zbyt mała ilość 
spożywanych warzyw i owoców są uważane za bardzo istotny czynnik rozwoju 
CVD [Ruan et. al. 2018].

Ryc. 1 Przyczyna śmierci w regionach świata [Gaziano 2005]

Czynniki ryzyka

Nadchodzący etap transformacji epidemiologicznej w danym kraju wią-
że się ze wzrostem występowania incydentów CVD, szczególnie gdy osoby  
w średnim wieku z grupy ryzyka zachorowań starzeją się [Omran 1971]. 
Zmiany społeczne, środowiskowe i ekonomiczne za sprawą globalizacji są po-
wodem występowania głównych przyczyn tj. spożywania alkoholu, palenia 
tytoniu, siedzącego tryb życia, niezdrowej dieta, nieoptymalnego poziomy 
masy ciała, zawartości cholesterolu i glukozy oraz ciśnienia krwi. Czynniki 
ryzyka wpływają na szybko rosnącą częstość występowania CVD w krajach 
rozwijających się. Wnioski płynące z szeregu badań informują, że wyżej wy-
mienione przyczyny były głównymi czynnikami ryzyka udaru mózgu czy dła-
wicy piersiowej [O’Donnell, Xavier, Ryglewicz, Czlonkowska, et. al. 2010; 
Yusuf 2004]. Jednakże czynniki o największym wpływie różnią się pomiędzy 
badanymi krajami. Podczas gdy w Indiach i Republice Południowej Afryki 
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palenie tytoniu było głównym czynnikiem predysponującym do CVD w tym 
samym czasie w Chinach oraz w Federacji Rosyjskiej było to nadciśnienie 
tętnicze [Ruan et. al. 2018].

Nadciśnienie tętnicze

Jako definicję nadciśnienia przyjęto skurczowe ciśnienie krwi ≥140 
mmHg i / lub rozkurczowe ciśnienie krwi ≥ 90 mmHg [Ruan et. al. 2018]. 
Nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o zaburzenia na-
czyniowo-sercowe, z przyczyn hemodynamicznych (udar krwotoczny i roz-
warstwienie aorty), jak i również z powodu przyspieszenia miażdżycy tętnic 
[Rosiek, Leksowski 2016]. w badaniach wykazano, że nadciśnienie tętnicze 
jest najsilniejszym niezależnym czynnikiem ryzyka zawału mięśnia sercowe-
go i udaru mózgu u osób starszych [Yusuf 2004]. W krajach europejskich 
częstość występowania nadciśnienia tętniczego wynosi około 30-45% ogólnej 
populacji i wiąże się z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa [Kjeldsen 
2018]. Również badania przeprowadzone w Iranie donoszą o nadciśnieniu 
tętniczym jako czynniku najbardziej stratyfikującym CVD [Sardarinia, Ak-
barpour, Lotfaliany, et. al. 2016]. Badania przeprowadzone w latach 1980-
2008 donoszą o średnim spadku ciśnienia tętniczego o 2,0 mmHg lub więcej 
(dla mężczyzn) i 3,5 mmHg lub więcej (dla kobiet) na dekadę w Zachodniej 
Europie i Australii. Natomiast w tym samym czasie w Oceanii, w regionie 
Zachodniej Afryki oraz Azji Południowej i Południowo-Wschodniej wzro-
sło ono o 2,7 mmHg [Danaei 2011]. Przegląd systematyczny udowodnił, że 
nawet niewielkie obniżenie ciśnienia krwi istotnie obniżyło ilość incydentów 
CVD oraz śmiertelność wywołaną przez  CVD [Ruan et. al. 2018].

Dyslipidemia, płeć oraz nikotynizm

Dyslipidemia oznacza nieprawidłową ilość lipidów (cholesterolu, trójgli-
cerydów) bądź lipoprotein we krwi. W krajach rozwiniętych większość dysli-
pidemii to hiperlipidemie. Hiperlipidemia jest definiowana jako zwiększenie 
stężenia całkowitego cholesterolu na czczo, które może, ale nie musi być zwią-
zane z podwyższonym stężeniem trójglicerydów. Lipidy nie rozpuszczają się  
w osoczu, ale są transportowane w cząsteczkach zwanych lipoproteinami. Dla-
tego pod pojęciem dyslipidemii kryją się również nieprawidłowości lipoprote-
in. Zaburzenia lipidowe są modyfikowalnymi czynnikami ryzyka CVD. Zgod-
nie z obowiązującymi wytycznymi poziom cholesterolu w populacji ogólnej 
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wynosi <190 mg / dL (5 mmol / L), poziom frakcji cholesterolu lipoprotein o 
niskiej gęstości wynosi <115 mg / dL (3 mmol / L), poziom frakcji cholestero-
lu lipoprotein o dużej gęstości wynosi> 40 mg / dl (1,0 mmol / l) u mężczyzn 
i 45 mg / dl (1,2 mmol / l) u kobiet, a poziom trójglicerydów wynosi <150 
mg / dl (1,7 mmol / L) [Nepal, Tuladhar, Acharya, et. al. 2018; Hamam  
2017]. Hiperlipidemia jest bezpośrednio związana ze zwiększonym stresem 
oksydacyjnym skutkującym uszkodzeniem szczególnie śródbłonka naczyń 
wysokociśnieniowych, co wpływa na stan antyoksydacyjny i poziom lipo-
protein [Behradmanesh, Nasri 2012; Weber, Noels 2011]. Mechanizm two-
rzenia blaszki miażdżycowej polega na przewlekłym uszkadzaniu śródbłonka, 
co powoduje jego dysfunkcję, zwiększoną przepuszczalność (ryc. 2) [Owen, 
Lindsay, Choudhury, Fayad 2011]. Następnie zmodyfikowane lipoproteiny, 
głównie frakcja LDL wchodzi w interakcje z komórkami śródbłonka. Kolejno 
następuje ich utlenianie, a następnie migracja monocytów krwi przepełniają-
cych się cholesterolem, wtedy stają się one komórkami piankowatymi. Dalej 
postepuje proliferacje komórek mięśniowych gładkich w błonie wewnętrz-
nej i produkcja macierz [Rafieian-Kopaei, Setorki, Doudi, Baradaran, Nasri 
2014]. Tworzenie blaszek miażdżycowych, szczególnie w miejscach predys-
ponowanych np. odgałęzienia tętnic z przepływem turbulentnym zachodzi 
już w tętnicach płodu. Jednakże szybkość tego niekorzystnego procesu zależy  
w głównej mierze od poziomu lipidowego osocza [Napoli 1997].

Ryc. 2 Mechanizm tworzenia się blaszki miażdżycowej 

[Rafieian-Kopaei, Setorki, Doudi, Baradaran, Nasri 2014]
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Poziom LDL i trójglicerydów w surowicy jest istotnie związany z płcią. 
Dymorfizm płciowy w metabolizmie lipidów wydaje się być wynikiem złożo-
nej sieci działania hormonów w połączeniu z innymi bezpośrednimi lub po-
średnimi modulatorami metabolizmu lipidów, takimi jak adipokiny i insulina 
oraz ekspresja genów. imprinting itp. [Kim, Tingen, Woodruff  2010; Pérez-
López 2010]. Najnowsze badania ujawniły istotną korelację pomiędzy hiper-
cholesterolemią, wysokim stężeniem LDL w surowicy, hipertriglicerydemii 
z paleniem papierosów. Wzrost poziomu lipidów u palaczy tytoniu można 
wytłumaczyć następującym mechanizmem. Palenie tytoniu powoduje dosta-
wanie się nikotyny do organizmu, co prowadzi do lipolizy i uwalniania WKT 
(wolnych kwasów tłuszczowych) do krwioobiegu przez stymulacje nikotyną 
wydzielanie katecholamin. Zwiększony poziom WKT powoduje w wątrobie 
wzrost syntezy triglicerydów i lipoprotein cholesterolu o bardzo niskiej gę-
stości (VLDL), co zwiększa w ten sposób stężenie lipidów we krwi [Singh 
2016]. Palenie dodatkowo zwiększa poziom insulinooporności i powoduje 
hiperinsulinemię. Poziom trójglicerydów, VLDL, LDL jest podwyższony 
w stanach hiperinsulinemicznych z powodu zmniejszonej aktywności lipazy 
lipoproteinowej.

Cukrzyca 

Cukrzyca prawdopodobnie przyczynia się bezpośrednio do rozwo-
ju kardiomiopati, a nie wyłącznie poprzez miażdżycę naczyń wieńcowych 
i nadciśnienia [Asghar 2009]. Kardiomiopatia cukrzycowa została opisana 
w sporej ilości badań i obejmuje zmiany, które ujawniają się w czynności 
serca i strukturze lewej komory u diabetyków. Osoby z cukrzycą mają średnio 
większą masę serca, szczególnie LV (lewa komora serca), niż osoby bez niej 
[Galderisi, Anderson, Wilson, Levy 1999; Santra, Basu, Roychowdhury, et. 
al. 2011]. Przypuszczalnie ma to związek z podwyższonym uwalnianiem cy-
tokin tj. leptyna i rezystyna przez adipocyty [Barouch 2003; Kim, Oh, Saka-
ta, et. al. 2008]. Mają one przerostowe działanie na kardiomiocyty [Barouch 
2003]. W jednym z badań dotyczącym populacji wieloetnicznej odnotowano, 
że prawdopodobieństwo posiadania masy LV przekraczającej 75 percentyl 
jest znaczniejsze u pacjentów z cukrzycą typu drugiego [Eguchi 2008]. Pa-
cjenci z cukrzycą mają również tendencję do nieznacznie osłabionej funkcji 
rozkurczowej w porównaniu do osób bez cukrzycy [Patil V.C., Patil H.V., 
Shah, Vasani, Shetty 2011]. Jednym z możliwych mechanizmów może być 
to, że zwiększona synteza triglicerydów u pacjentów z cukrzycą prowadzi do 



125

CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE (CVD)  ...

zwiększonej zawartości triglicerydów w mięśniu sercowym [Sharma, Adrogue, 
Golfman, et. al. 2004]. Zwiększone nagromadzenie trójglicerydów w kardio-
miocytach wiąże się z lipotoksycznością i zmienionym metabolizmem wapnia 
w mięśniu sercowym, które negatywnie wpływają na funkcję rozkurczową 
[McGavock, et. al. 2007; McGavock, Lingvay, Zib, et. al. 2007]. To może 
pomóc wyjaśnić odkrycie, że średnio 57 % osób z cukrzycą i bez objawów 
jawnej choroby wieńcowej (CAD) cierpi na dysfunkcję rozkurczową [Brooks 
2008]. U pacjentów z cukrzycą zaobserwowano również łagodne nieprawidło-
wości w funkcji skurczowej serca [Ernande 2010]. Ponadto u pacjentów z cu-
krzycą zaobserwowano zwłóknienie śródmiąższowe, które może negatywnie 
przyczyniać się do pogorszenia czynności serca obserwowanej u chorych na 
cukrzycę [Regan 1977]. Przypuszczalnym faktem jest, że wiele mechanizmów, 
które przyczyniają się do zmniejszenia funkcji skurczowej i rozkurczowej ob-
serwowanych u pacjentów z cukrzycą, naraża je również na zwiększone ryzyko 
niewydolności serca [Magri, Cassar, Fava, Felice 2012]. 

Alkohol

Alkohol jest zarówno trucizną jak i czynnikiem przedłużającym życie, 
wszystko zależy od przyjmowanych dawek oraz częstotliwości. Spożywanie 
codziennie od 20 g do 30 g alkoholu prawdopodobnie zmniejsza poważne 
ryzyko naczyniowe u osób w średnim wieku nawet o jedną piątą. Jednak bio-
rąc pod uwagę, że spożywanie alkoholu wykazuje wyraźnie pozytywną relacje  
z całkowitą umieralnością u młodych ludzi (a także pozytywne relacje z nie-
naczyniowymi przyczynami zgonów u osób w średnim wieku), potrzebna jest 
znaczna ostrożność przy skonstatowaniu jakichkolwiek ogólnych stwierdzeń 
dotyczących bezpiecznej dawki spożycia alkoholu. Zwłaszcza każde działania 
prowadzące do sumarycznego wzrostu średniego spożycia alkoholu w społe-
czeństwie prawdopodobnie przyniosłoby znacząco więcej szkody niż pożyt-
ku [Emberson, Bennett 2006]. Jednakże wiadomo, że spożywanie alkoholu  
w znacznych ilościach i z wysoką częstotliwością przynosi uszczerbek na zdro-
wiu. Nadużywanie alkoholu przewidywało większe ryzyko incydentu migota-
nia przedsionków. Po uwzględnieniu wieku, płci, rasy i chorób towarzyszących 
stwierdzono, że u osób nadużywających alkoholu istniało ponad dwukrotnie 
większe ryzyko wystąpienia incydentu migotania przedsionków [Whitman, 
Agarwal, Nah, Dukes et. al. 2017]. W jednym z badań na serbskiej popu-
lacji dowiedziono, że u osób nadużywających alkoholu istnieje dwukrotnie 
większe prawdopodobieństwo zawału serca w porównaniu z grupą niepijącą 
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[Ilic  2018]. Spożywanie dużej ilości alkoholu wiąże się z ryzykiem wystąpie-
nia kardiomiopatii alkoholowej [Lazarević, Nakatani, Nesković, et. al.  2000]. 
Kardiomiopatie alkoholową można charakteryzuje się poszerzeniem lewej 
komory, zwiększoną masą lewej komory oraz zmniejszoną lub prawidłową 
grubością ścianki lewej komory  u pacjentów z długim okresem intensywne-
go spożywania alkoholu (5-15 lat). Dostępne są ograniczone dane dotyczące 
ilości i czasu trwania konsumpcji wymaganych do wytworzenia objawowej 
kardiomiopatii alkoholowej. Większość badań donosi, że pacjenci alkoholo-
wi z objawową niewydolnością serca mieli co najmniej 10 lat ekspozycji na 
intensywne picie [Piano 2002]. Nadmierne spożycie alkoholu jest związane 
z utratą kardiomiocytów lewej komory [Jänkälä, Eklund, Kokkonen et. al. 
2001.]. Ponadto intensywne picie może powodować dysfunkcję kardiomio-
cytów (z powodu nieprawidłowości w homeostazie wapnia) i podwyższony 
poziom noradrenaliny [Bristow 2000]. Zwiększenie dawek etanolu wiązało 
się z ujemnym działaniem inotropowym na miocyty w doświadczeniach na 
zwierzętach . Ostre spożycie etanolu u ludzi może również prowadzić do ob-
niżonej kurczliwości mięśnia sercowego [Djoussé, Gaziano 2008].

Nieprawidłowa masa ciała oraz niezdrowa dieta

W przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ba-
daniu wykazano, że 68% populacji ma nieprawidłową masę ciała: 34,2% osób 
z nadwagą i aż 33,8% jest osób otyłych [Zhu 2003]. Częstość występowania 
otyłości w Europie była oceniono na 25% dla mężczyzn i 30% dla kobiet 
[Nyholm, Gullberg, Merlo, et. al. 2007]. W reprezentatywnym badaniu dla 
polskiej populacji występowanie nadwagi zanotowano u 61,6% mężczyzn  
i 50,3% kobiet. Niepokojącym jest fakt, że w ostatnich 17 latach średnia masa 
ciała mężczyzn wzrosła o 3,3 kg i o 5 kg u kobiet [Broda, Rywik 2005]. Do-
chodzi do tego nieokreślony odsetek ludzi, którzy odznaczają się prawidłową 
masą ciała, jednakże proporcje tkanki tłuszczowej do reszty masy ciała, szcze-
gólnie do ilości tkanki mięśniowej są nieprawidłowe. Istnieją pewne przesłan-
ki by traktować ten stan jako prawdopodobnie przyczyniający się do rozwoju 
CVD [Kurpad, Varadharajan, Aeberli 2011].

 Prawdopodobieństwo rozwoju CVD jest bezpośrednio związane z nie-
zdrowymi wzorcami żywieniowymi tj. spożywaniem przetworzonej żywno-
ści, nadmiernym spożyciem sodu, niskim spożyciem owoców i warzyw, peł-
nych ziaren, błonnika, ryb, orzechów oraz roślin strączkowych. Miażdzyca 
jako przykład CVD jest chorobą zapalną, która przyczynia się do powikłań 
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i śmiertelności spowodowanej przez CVD. Poziom stresu oksydacyjnego 
można modyfikować poprzez odżywianie. Nadmierny pobór energii z nie-
zbilansowanej, niezróżnicowanej i niepełnowartościowej diety wraz z brakiem 
aktywności fizycznej predysponuje do nadmiernego wydzielana prozapalnych 
cytokin [Cardoso 2016]. Obecne dowody wynikające z badań wskazują, że 
zachodnie nawyki żywieniowe w porównaniu do uznawanych za zdrowsze 
wzorce np. śródziemnomorskie, prowadzą do nadmiernej produkcji cytokin 
prozapalnych i zaburzenia równowagi pomiędzy nimi a cytokinami prze-
ciwzapalnymi np. rezolwinami czy neuroprotektynami [Serhan, Levy 2018; 
Casas 2018]. Co ciekawe ostatnie badania donoszą, że status mikroflory, a co 
się wiąże z bioaktywacją oraz metabolizmem składników odżywczych korelu-
je z ryzykiem CVD. Podwyższone stężenie tlenku trimetyloaminy w osoczu 
(TMAO), wytwarzanego przez bakterie jelitowe ze składników pokarmowych 
tj. L-karnityna, cholina, betaina ma związek z wyższym ryzykiem wystąpienia 
cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i miażdżycy [Nowiński, Ufnal 2018]. Kon-
kludując, przestrzeganie zdrowszych wzorców żywieniowych, charakteryzują-
cych się wyższym spożyciem owoców, warzyw, roślin strączkowych, orzechów 
i produktów pełnoziarnistych, może łagodzić stany zapalne o niskim stopniu 
nasilenia, zapobiegając CVD [Badimon 2019; Ros 2014].

Różnice regionalne w zachorowalności CVD

W 2015 r. na całym świecie oszacowano około 420 milionów przypad-
ków CVD. Standaryzowanie pod względem częstości występowania CVD 
wykazuje znaczące różnice. Wszystkie kraje o częstości przypadków <5000  
w 2015 r. to Singapur, Japonia, Irlandia, Korea Południowa, Argentyna, Uru-
gwaj, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Cypr, Malta, Włochy, Grecja, Chi-
le, Izrael. Kraje Zachodniej Europy, a także Stany Zjednoczone, Nepal czy 
Zjednoczone Emiraty Arabskie wykazywały w tym czasie minimalnie większą 
częstość występowania CVD na 100 tysięcy mieszkańców. Po drugiej stronie 
spektrum o częstości powyżej 9000 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców 
stoją kraje takie jak: Iran, Oman, Zambia, Madagaskar, Mozambik, Maroko 
czy kraje Afryki Zachodniej [ryc. 3] [Roth, Johnson, Abajobir 2017].
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Ryc. 3 Częstość występowania CVD na świecie  
[Roth, Johnson, Abajobir 2017]

Różnice regionalne w śmiertelności CVD

W 1990 r. zarejestrowano około 12,5 mln zgonów spowodowanych 
przez CVD. Liczba ta zwiększyła się do niemal 18 mln w 2015 r. [Roth, 
Johnson, Abajobir 2017]. WHO przewiduje, że w 2020 r. z racji gwałtow-
nie rosnącej zachorowalności oraz śmiertelności w krajach rozwijających się 
takich jak Bangladesz czy Filipiny, ilość zgonów wzrośnie do 25 mln [Moh-
seni, Kazemi, Maleki, Beydokhti 2017]. Występują znaczne różnice w ilości 
zgonów spowodowanych przez CVD w latach 1990-2015 pomiędzy krajami 
o dochodach wysokich i nielicznych krajach o średnich dochodach. Co więcej 
w tym w czasie nie wykryto istotniejszych zmian tej tendencji w wielu krajach 
Australii i Oceanii, Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Wiek osób zmarłych w wyniku CVD

Liczba zgonów na sto tysięcy mieszkańców jest nie tylko wyższa w krajach 
rozwijających się, ale również odsetek zgonów spowodowanych przez CVD 
spośród osób młodszych w krajach rozwijających się jest istotnie wyższy niż 
w krajach rozwiniętych. Dobrym przykładem są Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej i Portugalia, gdzie odsetek zgonów spowodowanych przez CVD 
dla osób w wieku od 35 do 64 roku życia wynosi odpowiednio 12 % oraz 9 %, 
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z kolei w przypadku Indii oraz Brazylii odsetek ten jest na poziomie 35 %oraz 
28% [Leeder Raymond Greenberg 2004]. Różnice pomiędzy poszczególnymi 
krajami mierzone wskaźnikiem PKB również informują o znacznym wpływie 
rozwoju poszczególnych państw  na medianę wieku zawału serca i pierwszego 
udaru oraz medianę wieku śmierci wywołanych przez choroby takie jak nie-
dokrwienna choroba serca, ostry zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu 
[ryc. 4, ryc. 5, ryc. 6, ryc.7] [Fuster, Kelly (ed.) 2010]. Mężczyzni oraz kobiety 
w krajach o wyższym statusie socjoekonomicznym przechodzą średnio CVD 
później oraz umierają znacznie później aniżeli w krajach rozwiniętych. Dla 
przykładu w Szwecji, Australii czy Japonii mediana wieku w chwili śmier-
ci z powodu reperkusji choroby niedokrwiennej serca wynosi średnio 77 lat  
u mężczyzn i 85 u kobiet. Okres między pierwszym epizodem niedokrwien-
nym u mężczyzn, a śmiercią spowodowaną zawałem mięśnia sercowego 
wynosi ponad dekadę. Tendencja zwiększonego przeżycia osób po CVD 
spowodowała istotny wzrost częstości incydentów CVD w krajach rozwinię-
tych, pomimo malejącego występowania incydentów CVD w czasie [Davies, 
Smeeth, Grundy 2007].

Obywatele krajów rozwijających się doświadczają przypadków CVD 
znacznie w młodszym wieku. Dzieje się to pomimo gwałtownego rozwoju 
wyrażonego poprzez wzrost PKB danych państw. Zestaw tych krajów obej-
muje również wiele państw Bliskiego Wschodu o znacznym bogactwie za-
sobów naturalnych. Kolejny zestaw krajów już o średnim poziomie rozwoju 
wyrażanego poprzez PKB na mieszkańca osiągnął ponadprzeciętną mediane 
wieku zawału mięśnia sercowego, pierwszego udaru oraz śmierci spowodowa-
nej skutkami wymienionych powyżej. Do tych krajów należą Nikaragua, Chi-
ny, Jamajka oraz Malezja. W tej samej grupie rozwojowej znajduje się również 
Republika Południowej Afryki czy Brazylia. Jednakże znaczne rozwarstwienie 
społeczne zapewne powoduje nieco niższe wyniki [Roth, Johnson, Abajobir 
2017].

Można wysnuć dzięki takich porównaniom pewne konkluzje. Kraje któ-
rych poziom rozwoju jest porównywalny, osiągają odmienne wyniki wzglę-
dem CVD, niż inne z tej samej grupy. Takie małe sukcesy mogą sygnalizować 
nam pewne wskazówki, jak można skuteczniej zapobiegać oraz leczyć CVD 
skuteczniej. Obligatoryjne są jednak badania porównujące i weryfikujące ta-
kie tezy w innych krajach by pomóc skuteczniej opracowywać metody kon-
troli CVD [Fuster, Kelly (ed.) 2010].
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Profilaktyka

Profilaktyka jest nadrzędnym środkiem w walce z CVD. Kontrola wielu 
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego jest ściśle powiązana z funkcjono-
waniem porządku prawnego państwa. Można się spodziewać opracowywania  
i wdrażania w krajach rozwijających się przepisów ustawowych ograniczają-
cych dostępność tytoniu, alkoholu bądź niektórych produktów żywieniowych. 
Jednakże wszelkie takie inicjatywy należy monitorować i oceniać, zwłaszcza 
pod kątem wielkości zaplanowanego do osiągnięcia celu.

Modyfikacje stylu życia

Ćwiczenie

Ćwiczenia fizyczne są ogólnie uznawane za mające pozytywny wpływ 
na większość wyników zdrowotnych. Śmiertelność i zachorowalność 
bezpośrednio z powodu wysiłku fizycznego pozostają minimalne, nawet przy 
bardzo intensywnych ćwiczeniach, a w przeważającej większości korzyści prze-
wyższają ryzyko. NICE (National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce) zaleca 150 minut umiarkowanej intensywności ćwiczeń aerobowych lub 
75 minut intensywnych ćwiczeń aerobowych w tygodniu. Zaleca się również 
działania wzmacniające mięśnie przez dwa lub więcej dni w tygodniu [NICE 
2016]. Pomimo, że NICE daje jedynie konsensusowe zalecenia dotyczące 
przydatności ćwiczeń jako podstawowej profilaktyki, to jednak wytyczne 
AHA (American Heart Association) i ESC (European Society of Cardiology) 
podają rekomendacje zalecenia klasy 1A z prawie identycznymi zaleceniami 
[Piepoli, Verschuren, Binno 2016]. Przekonywanie populacji do ćwiczeń 
zgodnie z zaleceniami pozostaje trudne pomimo oczywistych korzyści, ale do-
wody są jasne, że jakikolwiek wzrost aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko 
CVD [Sattelmair, Pertman, Ding, Kohl, Haskell, Lee 2011].

Dieta

Uważa się, że dieta odgrywa istotną rolę w ryzyku CVD, ale dowody 
dotyczące jej stosowania nie są jasne, a wytyczne nie są zbyt jednomyślne. 
W celu ograniczenia prawdopodobieństwa rozwoju nadciśnienia tętniczego 
AHA zaleca dietę na którą składają się pokarmy ubogie w cukry i tłuszcze 
nasycone, bogate w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste. Wykazano, że 
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jest to metoda obniżania ciśnienia krwi i cholesterolu związanego z lipopro-
teinami o niskiej gęstości (LDL), które są niezależnymi czynnikami ryzyka 
CVD [Eckel 2014].

NICE zaleca zmodyfikowanie diety poprzez zmniejszenie spożycia tłusz-
czów nasyconych, zwiększenie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych  
i regularne spożywanie pięciu porcji owoców i warzyw dziennie. Sugeruje tak-
że dietę bogatą w błonnik i dwie porcje ryb na tydzień. Jednocześnie trudno 
o badanie porównawcze potwierdzające to, że zmiany te będą miały bezpo-
średni wpływ na ryzyko CVD. Warto zauważyć, że większość wspomnianych 
badań pochodziła z lat 90. ubiegłego wieku, kiedy wzorce żywieniowe były 
zasadniczo różne, a prawie wszystkie ich dane były niedostateczne w odniesie-
niu do ryzyka CVD19 [Stewart 2017].

ESC zaleca przejście z nasyconych na wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe, zwiększenie spożycia błonnika, owoców, warzyw i ryb, a także po-
wstrzymanie się od nadmiernego picia alkoholu i przestrzeganie diety typu 
śródziemnomorskiego. Wykazano, że wszystkie rekomendacje przekładają się 
na znaczne zmniejszenie ryzyka CVD [Piepoli, Verschuren, Binno 2016]. Ist-
nieją również wyraźne dowody na to, że wytwarzane przemysłowo tłuszcze 
trans są przyczynowo powiązane z rozwojem choroby wieńcowej. Podsumo-
wując, istnieją jasne dowody na zalecenie diety o wysokiej zawartości błonni-
ka, owoców i warzyw oraz o niskiej zawartości cukrów prostych i soli. Wydaje 
się również, że przestrzeganie diety w stylu śródziemnomorskim ma działanie 
kardioprotekcyjne [Stewart 2017].

Masa ciała

Posiadanie wskaźnika masy ciała (BMI) >25 jest jasno określonym czyn-
nikiem ryzyka wystąpienia incydentów CVD. Żadne wytyczne nie zalecają 
konkretnych interwencji dotyczących masy ciała, ale zalecają natomiast utrzy-
manie optymalnej masy ciała w celu zmniejszenia ryzyka CVD. BMI jest do-
brym predykatorem ryzyka CVD, szczególnie przy wyższych jego poziomach. 
Niektóre typy sylwetki z pewną lokalizacją odkładania się tłuszczu są bardziej 
niebezpieczne od innych. Otyłość centralna,  bądź trzewna są istotnymi czyn-
nikami ryzyka CVD [Després 2012]. Istnieją dowody sugerujące, że oprócz 
zmniejszenia BMI, zmniejszenie obwodu talii jako wskaźnik ograniczenia 
ilości trzewnej tkanki tłuszczowej  powinno stać się obowiązującym celem 
zmniejszenia ryzyka CVD [Stewart 2017].
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Oprócz wyżej wymienionych zaleceń, kluczowym w jak najdłuższym 
utrzymywaniu homeostazy jest unikanie czynników ryzyka przyczyniających 
się do rozwoju CVD. Nadmierne spożycie alkoholu, palenie tytoniu, nie-
odpowiednie nawyki żywieniowe oraz, brak kontroli poziomu glukozy oraz 
ciśnienia tętniczego prowadzą do zintensyfikowania procesów, które pre-
dysponują do wystąpienia CVD. Szczególnie ważne są badania kontrolne.  
W przypadkach kiedy wywiad rodzinny wskazuje na podobne problemy na 
tym tle wymagana jest wyjątkowa czujność by nie przeoczyć momentu kie-
dy mechanizmy zapobiegające ulegają dekompensacji i zaczyna się nasilanie 
procesów zapalnych, przerostowych, degeneracyjnych [Stewart 2017; Schu- 
macher 2016].

Podsumowanie

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią i będą stanowić poważny 
problem jak i wyzwanie dla służby zdrowia i systemu ekonomicznego więk-
szości  państw na świecie. Podejmowane są próby ewidencjonowania zacho-
rowalności, śmiertelności i wieku pacjentów u których występują pierwsze 
incydenty CVD oraz wyciągania odpowiednich korelacji pomiędzy czynni-
kami socjoekonomicznymi i behawioralnymi. Choroby sercowo-naczyniowe 
są klasyfikowane jako choroby przewlekłe i właśnie dlatego potrzeba wielu 
starań, środków oraz uwagi by dzięki odpowiedniej profilaktyce i promocji 
zdrowia skutecznie eliminować przyczyny CVD.
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Cardiovascular diseases (CVD) 
as a pressing problem of the modern world

Abstract: Cardio-vascular diseases are a leading cause of death worldwide. The article 
was aimed at summarizing current epidemiological trends, verifying the 
importance of risk factors of developing cardiovascular diseases and stu-
dying and possible prevention targets.
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