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WSTĘP

Współczesna medycyna wykorzystuje osiągnięcia nauk biologicznych, 
biochemicznych, biofizycznych oraz biotechnologicznych mające zastosowa-
nie w kompleksowej diagnostyce organizmu, leczeniu wielu chorób oraz wcze-
snym ich zapobieganiu. 

 Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję wo-
kół problemów współczesnej medycyny. Poszczególne rozdziały przedstawiają 
wyniki badań prowadzonych przez pracowników i studentów wielu ośrodków 
naukowych w kraju. Wśród Autorów nie zabrakło również reprezentantów 
środowiska lekarskiego. Pomimo to, książka została napisana przystępnym ję-
zykiem, a poruszane w niej zagadnienia będą przydatne zarówno teoretykom, 
jak i praktykom.

 Liczę na to, że niniejsza publikacja przyczyni się do wielu przemyśleń  
i nowych pomysłów, co zaowocuje kontynuacją podjętych rozważań w kolej-
nych edycjach Medycyna, zdrowie a styl życia. Człowiek wobec wyzwań współ-
czesnego świata,

 Pragnę serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych rozdzia-
łów: Pani dr hab. n med. Małgorzacie Borzym-Kluczyk oraz Panu dr hab. To-
maszowi Rusakowi za cenne i życzliwe uwagi merytoryczne, dzięki którym 
publikacja przybrała ostateczny kształt. 

Życzę interesującej i inspirującej lektury, 
Monika Naumowicz
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Kamila Cisaruk1, Małgorzata Z. Zora2

STYL ŻYCIA  
A MIKROFLORA JELITOWA: 

SPOJRZENIE NA PROBIOTYKOTERAPIĘ 
JAKO ELEMENT SKŁADOWY 

ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ

Streszczenie: Równowaga mikrobiologiczna to zagadnienie podejmo-
wane zarówno w kontekście odżywiania, jak i wpływu na stan zdrowia 
oraz ogólne samopoczucie człowieka. Biorąc pod uwagę udokumento-
waną rolę ludzkich endosymbiontów, niepokojący wydaje się fakt, iż 
umniejsza się znaczeniu produktów probiotycznych jako metody pre-
wencji oraz leczenia zaburzeń stanu zdrowia oraz nie rozpatruje się ich w 
kategorii podstawowych składników zdrowej, zbilansowanej diety. Co 
więcej, regularne stosowanie probiotyków może mieć znaczący wpływ 
na jakość życia oraz być wyznacznikiem ogólnego poziomu świadomo-
ści zdrowotnej. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiet wy-
pełnionych przez znaczącą grupę respondentów, a wyniki opracowano 
z wykorzystaniem metod analizy statystycznej. Dowiedziono istotnej 
roli świadomego wyboru, jak również świadomej rezygnacji ze stosowa-
nia probiotyków w całości zagadnienia, jakim jest styl życia.

Słowa kluczowe: Mikrobiota jelitowa, styl życia, świadomość zdrowot-
na, probiotyki, zbilansowana dieta

1  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
2  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
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Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest ocena zależności między regularnością 
włączania produktów probiotycznych do codziennych posiłków, a podejmo-
waniem działań świadczących o prowadzeniu zdrowego stylu życia w ujęciu 
ogólnym, a także zaprezentowanie stanu świadomości badanej grupy osób 
na temat probiotyków oraz źródeł tej wiedzy, powodów skłaniających do ich 
przyjmowania, a także najczęściej wybieranych form przyjmowania produk-
tów probiotycznych.

Część teoretyczna 

Myśląc o zdrowym stylu życia koncentrujemy się na takich zagadnie-
niach jak dieta, aktywność fizyczna czy sen3, z czego jednym z podstawowych 
wyznaczników szeroko rozumianej świadomości zdrowotnej jest sposób od-
żywiania. Prowadząc dyskusje na temat najważniejszych składników pokar-
mowych i ich istotności, często zapominamy jednak o równowadze mikro-
biologicznej organizmu. Stan mikroflory jelitowej, jej liczebność oraz skład 
gatunkowy, może być w dużym stopniu kontrolowany poprzez stosowanie 
produktów probiotycznych. 

Probiotyki są to preparaty naturalne lub farmaceutyczne, zawierające 
żywe kultury bakterii m.in. z rodzajów Lactobacillus lub Lactococcus (bakterie 
kwasu mlekowego) oraz z rodzaju Bifidobacterium, których obecność znacz-
nie wpływa na jelita po infekcji lub antybiotykoterapii. Proporcje liczbowe 
pomiędzy konkretnymi taksonami mają istotny wpływ na stan zdrowia, nie 
tylko układu pokarmowego, w którym występują najliczniej, ale niemalże 
całego organizmu, poprzez oddziaływanie z ludzkimi tkankami na poziomie 
molekularnym, dostarczanie wielu cennych metabolitów oraz umożliwianie 
utrzymania parametrów, takich jak poziom cukru i lipidów we krwi czy ci-
śnienie, na prawidłowym poziomie4.

Prawidłowy skład mikroflory jelitowej - korzyści

Przewód pokarmowy człowieka zasiedla blisko 1014 bakterii (10-krotnie 
przewyższają swą liczebnością ludzkie komórki)5. Skład gatunkowy mikrobio-
ty podlega nieustannym zmianom, a najbardziej znaczące różnice obserwuje 

3  Faught i wsp., Healthy…, 2017.
4  M. L. Marco i wsp., Should There…, 2020.
5  E. Thursby i N. Juge, Introduction…, 2017.
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się pomiędzy dwoma najliczniej występującymi grupami taksonomicznymi: 
Firmicutes i Bacteroidetes. Mikrobiota jelitowa to nie tylko konkurencja wo-
bec drobnoustrojów chorobotwórczych, lecz także źródło wielu metabolitów, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Bakterie kwasu mlekowego 
oraz Bifidobacteria odpowiedzialne są za syntezę witamin z grupy B i K. Po-
nadto, Lactobacillus rhamnosus indukuje odnowę komórek, która ma znacze-
nie przy leczeniu zranień. Drobnoustroje jelitowe odgrywają też znaczącą rolę 
w fermentowaniu niestrawionych resztek pokarmu, jak np. trudno rozkładal-
nej skrobi6. Produkty probiotyczne, choć zazwyczaj kojarzone jedynie z osłoną 
jelit w związku z antybiotykoterapią, niosą za sobą wiele korzyści. Bakterie 
wykazujące wysoką aktywność β-galaktozydazy łagodzą objawy u osób z nieto-
lerancją laktozy7. Inne bakterie probiotyczne jak Lactobacillus casei czy Bifido-
bacterium longum obniżają poziom cholesterolu we krwi, natomiast niektóre 
szczepy Lactobacillus gasseri hamują rozwój tkanki tłuszczowej. Inne korzyści 
wynikające ze stosowania probiotyków to m.in. działanie anty-nowotworowe 
oraz obniżenie ciśnienia krwi8. Stosowanie produktów probiotycznych zawie-
rających L.rhamnosus czy L.casei skraca biegunki wywołane zakażeniem rota-
wirusami, także te o ostrym przebiegu, zapobiegając również tzw. biegunce 
podróżnych9. Istnieje jeszcze wiele innych udokumentowanych korzyści zdro-
wotnych płynących z uzupełniania mikroflory jelitowej o konkretne gatunki, 
co czyni probiotyki istotnym elementem modelującym styl życia. 

Osobowość nałogowa a prowadzony styl życia 

Używki, takie jak alkohol czy wyroby tytoniowe, od lat uważane są za 
ważny czynnik negatywnie wpływający na zdrowie. O ile sporadyczne i odpo-
wiedzialne sięganie po napoje alkoholowe nie może być uważane za szczegól-
nie szkodliwe, to w większości przypadków sięganie po wyroby tytoniowe jest 
wynikiem nałogu. Mimo, że skłonności do ulegania nałogom są zakodowane 
w ludzkim materiale genetycznym, to ekspresja genów, warunkujących natę-
żenie negatywnych skutków spożywania alkoholu, w dużej mierze kontrolo-
wana jest przez warunki środowiska i jest świetnym przykładem zmienności 
fenotypowej10. Ogólne społeczne przyzwolenie na nabywanie nałogów, jak  
i brak presji na walczenie z owymi, stoi w opozycji do propagowania szeroko 

6  E. Thursby i N. Juge, Introduction…, 2017.
7  M. Kechagia i wsp., Health Benefits…, 2013.
8  R. G. Kerry i wsp., Benefaction…, 2018.
9  M. Kechagia i wsp., Health Benefits…, 2013.
10  M. Szalavitz, Genetics: No More…, 2015.
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pojętego zdrowego stylu życia. Tymczasem badania wskazują, że nałogi są 
bezpośrednio związane z występowaniem wielu ciężkich chorób, obniżają 
efektywność snu, prowadzą do depresji lub są jej skutkiem oraz, w ogólnym 
rozrachunku, stanowczo zaprzeczają idei zdrowego stylu życia11. Co ważne, w 
przypadku nałogów, mikroflora jelitowa także nie pozostaje bierna. Dysbioza 
jelit, czyli zaburzenia w składzie mikrobioty, jest przyczyną zaburzeń takich 
jak np. zespół przesiąkliwego jelita (LGS) czy niealkoholowe choroby wątro-
by. Te z kolei wpływają na metabolizm etanolu, w skutek czego, osoby ze 
znaczącymi ubytkami w mikroflorze, podatne na takie zaburzenia, powinny 
unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu12.

Stres, sen i samopoczucie jako determinanty stylu życia

Wybory jakich dokonujemy każdego dnia, dotyczące naszej diety, sto-
sunku czasu pracy do odpoczynku, czy aktywności fizycznej, to czynniki silnie 
kształtujące styl życia, a tym samym ogólny stan zdrowia. Sen, na który prze-
znaczmy niemalże 1/3 życia, ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie 
oraz zdrowie. Jego brak wpływa na organizm nie tylko na poziomie psycholo-
gicznym, zwiększając niebezpieczeństwo wystąpienia lęków, depresji, czy ob-
niżając zdolności poznawcze, ale także wywiera wpływ w warstwie fizjologicz-
nej, zwiększając ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, 
oraz indukując niekorzystne zmiany w układzie hormonalnym i odpornościo-
wym13. Stres, który sam w sobie jest czynnikiem negatywnie wpływającym na 
stan zdrowia, zwiększając ryzyko wystąpienia stanów zapalnych, wskazywany 
jest jako najczęstsza przyczyna problemów ze snem, czego wynikiem jest ob-
niżona koncentracja, podwyższone ciśnienie krwi oraz wysokie poziomy hor-
monów stresu14. Wszystkie te elementy wpływają na samopoczucie, które jest 
jednym z podstawowych, subiektywnych wyznaczników zadowolenia z pro-
wadzonego stylu życia. Niski poziom stresu, sprzyjający wydajnemu nocnemu 
wypoczynkowi, ma znaczący wpływ na codzienną regenerację, która pozwa-
la sprostać np. energetycznym oraz metabolicznym wyzwaniom, stawianym 
chociażby przy podejmowaniu aktywności fizycznej15 - kolejnego ważnego 
elementu determinującego styl życia.

11  S. Sussman i wsp., Prevalence of…, 2011.
12  M. G. Neuman i wsp., Alcohol, microbiome…, 2017.
13  J. Morales i wsp., Stress and Autonomic…, 2019.
14  J. Morales i wsp., Stress and Autonomic…, 2019.
15  C. M. Chow, Sleep and Wellbeing…, 2020.
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Aktywność fizyczna a samopoczucie

Aktywność fizyczna od lat uważana jest za jeden z kluczowych wyznaczni-
ków prowadzonego stylu życia. Ogólnie znany jest fakt, że uprawianie sportu 
znacznie wspomaga profilaktykę szeregu schorzeń na czele z otyłością, a siedzą-
cy tryb życia niejednokrotnie wskazywany jest jako przyczyna wielu chorób cy-
wilizacyjnych, w tym dolegliwości ze strony układu krążenia. Badania pokazu-
ją coraz większą świadomość i odpowiedzialność w podejmowaniu aktywności 
fizycznej przez ludzi młodych, którzy w sporcie odnajdują ujście nagromadzo-
nego stresu oraz doceniają jego korzyści prozdrowotne16. Aktywność fizyczna 
wpływa na nasze samopoczucie poprzez indukcję wydzielania dopaminy czy 
serotoniny, które to odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nastroju, apety-
tu czy jakości snu. Te z kolei są czynnikami definiującymi zadowolenie z życia. 
Ponadto, regularny wysiłek wywiera wpływ na naszą mikroflorę. Ćwiczenia 
fizyczne wzbogacają różnorodność pożytecznych bakterii w jelitach, m.in. po-
przez wzmocnienie układu odpornościowego, a przede wszystkim obniżają sto-
sunek Firmicutes/Bacteroidetes, który to wskaźnik przyjmując wysokie wartości 
sprzyja wystąpieniu cukrzycy typu 2 i otyłości, a utrzymywany na prawidło-
wym poziomie, zapobiega dolegliwościom ze strony układu pokarmowego17.

Korelacje mikrobioty z elementami kształtującymi styl życia 

Pomijając czynniki genetyczne, dieta jest elementem najsilniej kształtu-
jącym skład mikroflory jelitowej. Kontrola składu gatunkowego bakteryjnej 
mikroflory poprzez przyjmowanie pokarmów zawierających duże ilości kon-
kretnych związków obejmuje takie zmiany, jak wzmożony rozwój pałeczek 
gram-ujemnych z rodzaju Bacteroides przy diecie bogatej w białka i tłuszcze 
zwierzęce. Z kolei węglowodany zwiększają liczebność bakterii należących 
do rodzaju Prevotella18. Relacje między spożywanym pokarmem a mikrobio-
tą przebiegają także w drugim kierunku. Poprzez produkowane metabolity – 
neuroprzekaźniki, wpływające na nastrój jak np. serotonina – endosymbionty 
regulują poziom apetytu i częstość odczuwania głodu, czym pośrednio modu-
lują nasze nawyki żywieniowe19. Badania nad efektami suplementacji ujaw-
niają, że regularne zażywanie probiotyków sprzyja poprawie jakości snu oraz 
obniża poziom stresu, poprzez zmniejszenie poziomu kortyzolu20. Wykazano 

16  I. S. Sopa i M. Pomohaci, Developing…, 2018.
17  V. Monda i wsp., Exercise Modifies…, 2017.
18  W. Dietrich i wsp., Microbiota in the Gastrointestinal…, 2018.
19  A. Madison i J. K. Kiceolt-Glaser, Stress, Depression, Diet…, 2019.
20  A. Madison i J. K. Kiceolt-Glaser, Stress, Depression, Diet…, 2019.
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pozytywny wpływ zarówno liczebności, jak i różnorodności drobnoustrojów 
z taksonu Bacteroidetes na wydajność snu (długość w przełożeniu na jakość) 
oraz dowiedziono, że ich bogactwo wpływa na ograniczenie okresu wybudzeń 
po rozpoczęciu snu (WASO). Podobne korelacje zaobserwowano w związku 
z liczebnością, lecz nie różnorodnością gatunkową w taksonie Firmicutes. Za-
równo Bacteroidetes jak i Firmicutes to taksony, których obecność związana 
jest z rytmem dobowym, wpływając też pośrednio na jakość snu21.

Część badawcza

Materiały i metody

Materiał badawczy stanowiła grupa 135 pełnoletnich respondentów, sa-
modzielnie podejmujących decyzje dotyczące własnego zdrowia i stylu życia 
oraz ponoszących za nie pełną odpowiedzialność. W badaniu wzięło udział 
75 kobiet i 60 mężczyzn, mieszkających na terenie Polski i posługujących się 
językiem polskim. Ankietowani zamieszkują zarówno tereny wiejskie (19% 
ankietowanych) jak i miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców (największy 
odsetek respondentów, 39%), pomiędzy 100 tys. a 500 tys. (19%) oraz liczą-
ce mniej niż 100 tysięcy mieszkańców (23% badanych). Największą grupę an-
kietowanych stanowiły osoby w wieku od 18 do 24 lat (74%), przy czym 83% 
tej grupy stanowią studenci, pozostałe 17% legitymuje się wykształceniem: 
podstawowym (1%), średnim (4%) oraz wyższym (12%). Ankietowani, mają-
cy 25 lat i więcej stanowią 26% badanej grupy. Wśród osób powyżej 25 roku 
życia, 15% zadeklarowało, że kontynuuje naukę na studiach, 70% posiada 
już wykształcenie wyższe, 9% legitymuje się wykształceniem zasadniczym za-
wodowym, natomiast 6% ma wykształcenie średnie. Średni wiek responden-
tów to 26 lat. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu składał się z 3 części.  
W pierwszej kolejności ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące ich 
miejsca zamieszkania, płci, wieku oraz wykształcenia. Sekcja druga poświęco-
na była stylowi życia prowadzonemu przez uczestników badania. Określali oni 
jakość swojego snu, diety, ogólne samopoczucie oraz częstość i intensywność 
doznawania stresu w codziennym życiu. Pytania dotyczyły także podejmo-
wanych przez nich aktywności fizycznych oraz częstości sięgania po używki.  
W ostatniej części ankiety respondenci udzielili informacji na temat regular-
ności przyjmowania przez siebie produktów probiotycznych oraz ich wpływu 
na samopoczucie i zdrowie.

21  R. P. Smith i wsp., Gut Microbiome Diversity…, 2019.
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Dane pozyskane z ankiet opracowane zostały z wykorzystaniem metod 
analizy statystycznej, w oparciu o test niezależności χ2 i współczynnik korelacji 
Pearsona. Przechowywanie danych oraz ich analiza w całości odbywała się przy 
pomocy standardowego arkusza kalkulacyjnego. 

Wyniki

Badanych 135 osób podzielono na 3 główne grupy, bazując na udzielonej 
przez nich odpowiedzi na pytanie dotyczące świadomości stosowania i regular-
ności przyjmowania produktów probiotycznych. Grupę 1 stanowią respondenci, 
którzy mają pełną świadomość działania probiotyków i regularnie je zażywają, 
uważając je za jeden z niezbędnych składników codziennej diety i podstawę swo-
ich prozdrowotnych zachowań. Do grupy 2 zaliczone zostały osoby, które przyj-
mują probiotyki w sposób nieregularny i chaotyczny, nie biorąc pod uwagę ich 
korzystnego wpływu na zdrowie/ ryzyka wystąpienia rzadkich efektów ubocz-
nych po ich przyjęciu, co sprowadza się do stwierdzenia, iż nie mają oni świado-
mości w ich przyjmowaniu i przyjmują je w sposób bezwiedny i przypadkowy. 

Tabela 1. Procentowy udział osób wykazujących działania świadczące o prowadzeniu 
zdrowego stylu życia w zależności od świadomego włączania produktów probiotycz-
nych do codziennej diety

Elementy składowe 
prowadzonego 

stylu życia (ocena 
subiektywna)

1. Osoby przyjmujące 
produkty 

probiotyczne 
świadomie i regularnie

2. Osoby przyjmujące 
produkty probiotyczne 

nieświadomie i/lub 
przypadkowo

3. Osoby 
świadomie 

nieprzyjmujące 
produktów 

probiotycznych

Regularna 
aktywność fizyczna 56 % 38 % 55 %

Zdrowa i 
zbilansowana dieta 75 % 46 % 50 %

Prawidłowy i 
efektywny sen 45 % 38 % 27 %

Bieżące 
monitorowanie 
stanu zdrowia

45 % 20 % 36 %

Podatność na stres 19 % 17 % 18 %

Regularne sięganie 
po używki 18 % 26 % 9 %

Dobre samopo-
czucie 55 % 40 % 50 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Zdają sobie przy tym sprawę, iż bakterie probiotyczne znajdują się w przyj-
mowanych przez nich produktach. Grupę 3 stanowią ankietowani, którzy 
posiadają wiedzę na temat korzyści płynących z zażywania probiotyków, ale 
świadomie decydują się nie włączać ich do swojej codziennej diety. W ankie-
cie zbadano codzienne zachowania respondentów należących do wyżej wy-
mienionych grup na podstawie najważniejszych elementów składających się 
na zdrowy styl życia i umieszczono w tabeli [1].

Jak wskazano w tabeli [1], badana grupa 1 wykazała się najzdrowszym 
sposobem życia. 75% ankietowanych tej grupy odżywia się zdrowo, według 
subiektywnej opinii, co przekłada się na prawidłowy i efektywny sen u 47% 
badanych oraz dobre samopoczucie 55% z nich. Największy odsetek osób 
regularnie monitorujących stan swojego zdrowia również należy do grupy  
1. Ponadto, osoby świadomie i regularnie przyjmujące produkty probiotyczne 
w 56% przypadków regularnie podejmują aktywność fizyczną, a ich podat-
ność na stres nie jest obiektywnie większa niż w przypadku pozostałych grup 
badanych. Regularne podejmowanie aktywności fizycznej deklaruje również 
55% ankietowanych, którzy nie włączają produktów probiotycznych do swo-
jej diety. Badana grupa 3 wykazuje najniższy odsetek osób regularnie sięgają-
cych po używki takie jak alkohol, nikotyna itp. Nie są oni również narażeni 
na negatywny wpływ stresu bardziej niż respondenci przyjmujący probiotyki. 
Podobny odsetek badanych (50%) jak w przypadku grupy 1, zadeklarował 
dobre samopoczucie, natomiast dużą różnicę możemy dostrzec przy składowej 
diety, gdzie aż 50% ankietowanych uważa, że odżywia się zdrowo, jednak jest 
to znacznie mniej niż w grupie 1. W grupie 3 obserwujemy także zmniejszo-
ną potrzebę kontroli stanu zdrowia (tylko 36% badanych), co w połączeniu  
z dietą, rzutuje na krytycznie niski odsetek osób, które nie mają problemów 
ze snem. Dobrej jakości snu doświadcza jedynie 27% ankietowanych należą-
cych do grupy 3. Styl życia, który wykazuje najmniej cech, które skłaniałyby 
do określenia go mianem zdrowego, zdają się prowadzić respondenci należący 
do badanej grupy 2, którzy relatywnie częściej mają różnego rodzaju nałogi, 
a ponadto nie wykonują badań profilaktycznych, nie podejmują regularnej 
aktywności fizycznej oraz odżywiają się gorzej niż pozostali badani. Jakość 
snu respondentów grupy 2 jest lepsza niż w badanej grupie 3, co jednak nie 
zmienia faktu, iż liczba osób deklarujących dobre samopoczucie jest znacz-
nie niższa niż w pozostałych grupach. Na podstawie danych pozyskanych  
w badaniu, którego wyniki zawarte zostały w tabeli [1], dla każdej składo-
wej stylu życia, przeprowadzone zostały dwa testy niezależności χ2. Za po-
ziom istotności w niniejszym rozdziale przyjęto α=0,05. W pierwszym teście 
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niezależności badano, czy składowe są niezależne od poziomu świadomości  
i wiedzy na temat probiotyków. Wykazano, że elementy takie jak podejmowa-
nie aktywności fizycznej, sposób odżywiania, częstość sięgania po używki oraz 
podejmowanie działań profilaktycznych w kontekście zdrowia nie są niezależ-
ne od świadomości zdrowotnej, co pośrednio pozwoliło wnioskować, iż są od 
niej zależne. W kolejnym teście χ2 zamiast świadomości zdrowotnej uwzględ-
niono samo przyjmowanie produktów probiotycznych i pośrednio wykazano,  
że obok podejmowania aktywności fizycznej, sposobu odżywiania i stosowania 
używek czy podejmowania działań, mających na celu monitorowanie stanu 
zdrowia, również jakość snu jest zależna od czynnika, jakim jest decyzja  
o przyjmowaniu preparatów zawierających żywe kultury bakterii probiotycz-
nych. W celu weryfikacji prawdziwości konkluzji otrzymanych na podstawie 
wnioskowania pośredniego, dla całego szeregu składowych stylu życia zbadano 
poziom korelacji posługując się współczynnikiem korelacji Pearsona, w sytu-
acjach analogicznych do przeprowadzonych testów, czyli w odniesieniu do 
poziomu świadomości oraz do regularności przyjmowania probiotyków. Wy-
kazano korelację wysokiej świadomości na temat roli bakterii probiotycznych  
w ustroju człowieka z zadowalającymi wartościami parametrów takich jak ak-
tywność fizyczna, dieta, regularne odbywanie badań profilaktycznych oraz nie-
stosowanie używek w sposób szkodliwy dla zdrowia. Regularność przyjmowa-
nia produktów probiotycznych jest dodatnio skorelowana z jakością snu oraz 
z podejmowaniem działań prozdrowotnych jak ruch, zbilansowana dieta oraz 
regularne badania, a ponadto jest ujemnie skorelowana z częstością sięgania po 
używki. Współczynnik korelacji dla przykładów opisanych powyżej przyjmo-
wał wartości r≥0,98 i tylko wyniki spełniające ten warunek były uznawane za 
dowód na istnienie korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi. W toku dalszej 
analizy wyliczone współczynniki korelacji zostały uznane za istotne statystycz-
nie na poziomie istotności α=0,05. Przeprowadzona analiza statystyczna nie 
dała podstaw do zarzucenia tezy, mówiącej o związku przyjmowania produk-
tów probiotycznych z prowadzeniem zdrowego stylu życia.

Według danych przedstawionych na wykresie [1], najpopularniejszymi 
formami przyjmowania produktów probiotycznych wśród ankietowanych  
z grupy 1 są jogurty, wybierane przez 58% respondentów, oraz jogurty pitne 
i kefiry, spożywane jako probiotyki przez 55% ankietowanych. Nie słabnie 
także popularność aptecznych form probiotyków np. kapsułek zawierających 
żywe kultury bakterii. Wśród ankietowanych 2 grupy, najczęstszym powodem 
determinującym przyjmowanie produktów probiotycznych przez krótki okres 
czasu jest antybiotykoterapia. 72% ankietowanych wskazała przyjmowanie 
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antybiotyku jako sytuację wymagającą podjęcia działań mających na celu 
ochronę jelit. Badanie wykazało także, że w przypadku osób nieprzyjmują-
cych probiotyków regularnie, aż 40% potrzebuje przypomnienia lekarskiego, 
aby podczas antybiotykoterapii sięgać po produkty o działaniu osłonowym.

Rysunek 1. Preferowane formy spożywania produktów probiotycznych w grupie re-
spondentów przyjmujących je regularnie (badana grupa 1)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Podsumowanie 

W przeprowadzonych w 2019 wśród osób z wykształceniem medycz-
nym badaniach, wykazano, że głównym źródłem wiedzy o probiotykach są 
czasopisma specjalistyczne i literatura (53,3% badanych), internet (34,9%) 
następnie informacje zdobyte w pracy (28%) oraz w aptekach (25%) a na 
ostatnim miejscu, z najniższym wynikiem 9,7% – radio oraz telewizja22.  
Badania będące podstawą tego rozdziału, ze względu na bardziej zróżnicowaną 
pulę respondentów, nieukierunkowaną na jedną, konkretną grupę zawodową, 
prezentują zgoła odmienne wyniki. Wskazują na znaczącą rolę edukacji oraz 
mediów masowego przekazu jako źródeł wiedzy o probiotykach, co wpływa 
też na to, jakie gatunki drobnoustrojów kojarzone są z działaniem ochronnym 

– są to bakterie zawarte w reklamowanych produktach. Najczęstszymi powo-
dami sięgania po probiotyki we wspomnianych powyżej badaniach, są cele 

22  S. Fijan i wsp., Health Professionals’…, 2019.
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prewencyjne (53%) oraz antybiotykoterapia (44,5%)23. Te wyniki pokrywają 
się z uzyskanymi, podobnie jak dane dotyczące najpopularniejszych sposobów 
przyjmowania probiotyków, które obejmują jogurty i mleczne produkty pro-
biotyczne (74,5%) oraz produkty farmaceutyczne (73,9)24. Analizując rezulta-
ty, można zauważyć, że główną różnicą w ocenie stylu życia dwóch badanych 
grup – stosujących probiotyki regularnie, oraz świadomie nieprzyjmujących 
tych produktów – jest jakość snu. Choć nie można zakładać, że problemy ze 
snem, czy stres, same w sobie są powodem częstszego sięgania po probiotyki, 
to wpływ mikroflory na jakość snu i obniżenie poziomu stresu został udo-
wodniony. Osoby stosujące probiotyki, choć narażone są na taki sam, czy na-
wet nieco wyższy poziom stresu, wykazują zdecydowanie większe zadowolenie  
z jakości snu, który jest istotnym składnikiem zdrowego stylu życia. Biorąc 
pod uwagę różnorodność dostępnych źródeł informacji o probiotykach, wyda-
wać by się mogło, że świadomość o potrzebie ich stosowania jest na wysokim 
poziomie, to wciąż, pomimo stopniowego wzrostu zainteresowania25 wiedza 
na ich temat jest nadal niewystarczająca. Jak wskazano w tabeli [1], osoby 
stosujące probiotyki regularnie, prowadzą styl życia, który można określić jako 
zdrowy, biorąc pod uwagę skład ich diety, ilość i jakość snu oraz aktywność 
fizyczną. Rezygnacja ze stosowania tych produktów nie wyklucza jednak do-
konywania świadomie zdrowych wyborów dotyczących stylu życia, w szczegól-
ności w tych obszarach, które pozbawione są bezpośredniego wpływu kondy-
cji układu pokarmowego (aktywność fizyczna, monitorowanie stanu zdrowia). 
Wyjątkowo niski odsetek osób stosujących używki w grupie 3 może wynikać  
z tego, iż zaburzenia mikroflory, wiążące się z brakiem stosowania probioty-
ków, są jedną z przyczyn utrudnionego metabolizmu etanolu, co skłania do 
rezygnacji ze spożywania alkoholu. Z kolei regularne wspieranie mikroflory 
umożliwia lepszą ochronę zarówno jelit, jak i wątroby przez skutkami nadmier-
nego spożycia etanolu, dlatego osoby suplementujące probiotyki mogą pozwo-
lić sobie na częstsze jego spożywanie, bez odczuwania negatywnych skutków 
ubocznych. Organizm człowieka i żyjące w nim bakterie to układy, które stale 
na siebie oddziałują. Poziom stresu zależy od składu mikrobioty, a od niego  
z kolei jakość snu. Brak wypoczynku indukuje zaburzenia chorobowe, któ-
re są pogłębiane przez niedobory mikroflory jelitowej (nadciśnienie, otyłość).  
W tym biologicznym systemie naczyń połączonych, mikroskopijne organizmy 

23  S. Fijan i wsp., Health Professionals’…, 2019.
24  S. Fijan i wsp., Health Professionals’…, 2019.
25  Google Trends, https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=PL&q 
=%2Fm%2F036jrg.
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odgrywają istotną rolę, wywierając wpływ na każdą niemalże sferę życia,  
o czym świadczyć mogą wspomniane wyżej zależności.
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LIFESTYLE VERSUS DIGESTIVE SYSTEM’S MICROBIOTA: 
A BRIEF INSIGHT INTO PROBIOTICS  

AS THE COMPONENT OF OVERALL  
HEALTH AWARENESS

Summary: The topic of microbiological balance is being undertaken both in 
terms of nutrition, as well as its impact on human’s health condition and over-
all wellbeing. Having taken the documented role of human endosymbionts 
under consideration, it may seem alarming, that the meaning of probiotic 
products as means of preventing and treating health disorders is being belit-
tled and those are not regarded as basic ingredients of a healthy, balanced diet. 
Furthermore, regular intake of probiotics may have a significant impact on 
the quality of living and be the marker of the overall level of health awareness. 
The research was conducted through a questionnaire, completed by a signif-
icant group of respondents, and the results were compiled using statistical 
analysis methods. It proved the significant role of conscious choice as well as 
conscious omission of probiotics in the issue of lifestyle as a whole.

Keywords: Gut microbiota, lifestyle, health awareness, probiotics, balanced 
diet.
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OCENA STANU SAMODZIELNOŚCI 
PACJENTÓW PO WYMIANIE 

STAWU BIODROWEGO

Streszczenie: Zwyrodnienie stawu biodrowego powoduje wiele ograniczeń  
w życiu codziennym. Alloplastyka pozwala przywrócić jego funkcjonalność,  
a tym samym poprawić stan samodzielności i jakości życia pacjentów. Celem 
pracy było ukazanie stanu samodzielności pacjentów po wymianie stawu bio-
drowego. Metody badawcze Grupę badawczą stanowiło 100 pacjentów pod-
danych zabiegowi alloplastyki stawu biodrowego w 2019 roku. W pracy zasto-
sowano sondaż diagnostyczny, technikę badawczą ankietowanie oraz narzędzia 
badawcze: kwestionariusz własnego autorstwa, Skala NRS, ADL, Rankina, 
Barthel oraz AIS. Analizy statystycznej dokonano przy użyciu programów Mi-
crosoft Office Excel oraz Statistica 13.3. Oceny normalności rozkładu zmien-
nych dokonano używając testu Shapiro-Wilka. W celu analizy zmiennych  
o charakterze ilościowym stosowano jednoczynnikową analizę wariancji 
ANOVA. Istotność różnic pomiędzy średnimi zweryfikowano testem rozstę-
pu Dunkana. Dane ilościowe zostały przedstawione jako średnia ± odchylenie 
standardowe oraz błąd standardowy. Wnioski. Samodzielność w czynnościach 
dnia codziennego kształtuje się na poziomie sprawności umiarkowanej. Nie-
pełnosprawność została oceniona na poziomie średniego i niewielkiego stopnia 
inwalidztwa. Osoby po endoprotezoplastyce stawu biodrowego prawego szyb-
ciej osiągają samodzielność. Natomiast mężczyźni łatwiej niż kobiety, akceptują 
swój stan zdrowia.

Słowa kluczowe: Samodzielność, wymiana stawu biodrowego, akceptacja 
choroby.
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Wstęp/Część teoretyczna rozdziału

Rozwój cywilizacji i wydłużenie życia ludzkiego spowodowały, że cho-
roby stawów stanowią główny problem ortopedii na całym świecie. Stawem 
szczególnie narażonym na zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające jest staw 
biodrowy, który jest stawem nośnym, a tym samym najbardziej użytkowanym. 
Staw biodrowy jest drugim co do częstości stawem (po stawie kolanowym), 
który ulega zajęciu przez chorobę zwyrodnieniową. Schorzenie charakteryzuje 
się wysoką częstotliwością występowania u osób powyżej 50. roku życia [Mo-
hamed Ali, 2018, s.336]. Powolne, ale stale postępujące zmiany przyczynić się 
może do ograniczenia zakresu ruchów w stawie, bólu, osłabienia mięśni, przy-
kurczów czy usztywnień. Osoby takie często nie są w stanie sami zaspokajać 
podstawowych potrzeb wynikających z codziennej egzystencji, co sprawia że 
stają się zależne od innych i często wpływa to negatywnie na ich stan fizyczny 
i psychospołeczny[Erlenwein J, 2017, s. 2183–2193]. Zatem zabieg wymiany 
stawu biodrowego znacząca wpływa na poprawę komfortu ich życia, przede 
wszystkim likwiduje lub znacznie ogranicza przewlekły, uporczywy ból oraz 
daje możliwość powrotu pełnego funkcjonowania psychospołecznego[Forum 
Reumatologiczne, 2016, s. 52-57].

Z anatomicznego ujęcia, staw biodrowy jest to połączenie panewki kości 
miedniczej z głową kości udowej, ich powierzchnie są kuliste i ściśle dopa-
sowane. Torebka tego stawu pod względem mocy i grubości stanowi mocne 
jego zabezpieczenie. Zapewnia to stabilność i jednocześnie pozwala na znacz-
ną ruchomość, a tym samym na poprawne funkcjonowanie w codzienności. 
Z punktu widzenia biomechaniki staw biodrowy jest połączeniem funkcjo-
nalnym złożonym, co oznacza wykonywanie ruchów w trzech prostopadłych 
względem siebie osiach, umożliwiających wykonywanie ruchów sferycznych 
[Kwolek, 2003, s. 285]. Wieloosiowe ruchy w stawie biodrowym przyczyniają 
się do sprawnego przemieszczania się, zmiany kierunku ruchu, utrzymywania 
równowagi, pokonywania przeszkód na podłożu o różnej strukturze i zmien-
nym kącie nachylenia oraz zróżnicowania tempa chodu [Białoszewski, 2014].

Chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego może manifestować szereg 
różnych objawów. Ważne jest, aby dokonać różnicowania objawów klinicz-
nych choroby zwyrodnieniowej z innymi chorobami. Objawy kliniczne zwykle 
dzielimy na przedmiotowe i podmiotowe. Do tych pierwszych zaliczyć można 
stały ból, nasilający się wraz z rozwojem choroby, zwłaszcza podczas codzien-
nych aktywności [Matla, 2017, s.17]. Większość chorych zaczyna kuleć, gdyż 
poruszanie się sprawia im coraz większe dolegliwości bólowe. W początkowej 
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fazie choroby wyprost i pełna rotacja wewnętrzna biodra powodują niewielkie 
nasilenie bólu, natomiast wraz z upływem czasu zakres ruchu stawu biodrowe-
go stopniowo ulega zmniejszeniu i dolegliwości bólowe znacznie się nasilają. 
Objawy przedmiotowe natomiast dotyczą znacznego ograniczenia ruchomości 
stawu biodrowego, zwłaszcza rotacji i zgięcia [Kiwerski(red), 2011]. Występuje 
także obniżona zdolność do utrzymania ciała w pozycji wyprostowanej, w trak-
cie chodu oraz bolesny opór podczas zgięcia i przywodzenia stawu biodrowego. 
W pierwszej kolejności zostaje ograniczona rotacja wewnętrzna, następnie ruch 
prostowania, odwodzenia, zginania, przywodzenia, a na samym końcu ruch 
rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym. Zaawansowane zmiany powodują 
sztywność stawową po okresie bezruchu, problemy z przemieszczaniem się,  
a w ostateczności pełną niepełnosprawność dotyczącą funkcji lokomocyjnych  
i samoobsługi chorego[Kościelna, Borowicz (red), 2017, s.53]. W momencie, 
w którym pacjent przestaje samodzielnie funkcjonować, ból jest stały, wystę-
pują problemy z poruszaniem się, co znacznie obniża jakość życia, poczucie 
własnej wartości i ogranicza samodzielność, zachodzi konieczność zabiegu ope-
racyjnego jakim jest alloplastyka stawu biodrowego[ Saad M. Bindawas i in. 
2014; s. 344–349]. 

Endoprotezoplastyka ma na celu poprawę funkcji stawu i zmniejszenie 
bólu [Stanek, 2017, s 269–277]. Jest obecnie uznawana za skuteczną, defini-
tywną formę leczenia choroby zwyrodnieniowej, która przynosi wiele korzyści 
[Temporiti F, 2020 s.2-7]. W wyniku przeprowadzonego zabiegu pacjenci 
odzyskują swobodę ruchów, stają się samodzielni oraz samowystarczalni, co 
pozytywnie wpływa na ich stan psychiczny. Osoby te na swój sposób zy-
skują „nowe życie”, ponieważ nie są już ciężarem dla swoich bliskich i mogą  
w pełni, niezależnie korzystać z życia w dostosowany do ich aktualnego stanu 
zdrowia sposób. Endoprotezoplastyka wpływa także na poprawę samodziel-
ności i jakości życia [Aleksandrowicz(red), 2014].Samodzielność jest cechą 
indywidualną każdego z nas, która w dużej mierze zależy od zaangażowania  
i chęci przezwyciężania własnych ograniczeń. Stan samodzielności jest powią-
zany z pojęciem jakości życia, która obejmuje dobrostan fizyczny, społeczny  
i umysłowy, a także ocenę nasilenia występujących dolegliwości i samopoczu-
cia. Każdy z tych czynników w różny sposób determinuje subiektywną ocenę 
jakości życia. W zależności od aktualnej sytuacji zdrowotnej, potrzeb i ograni-
czeń związanych z chorobą, czy też sytuacji psychospołecznej danego pacjenta 
można wyłonić wiele zależności, które ograniczają te osoby i uniemożliwiają  
w pełni niezależne funkcjonowanie[Zięba, 2017,s. 58]. 
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Niezależność psychofizyczna to jeden z najważniejszych aspektów  
w kwestii powrotu do zdrowia pacjentów po protezoplastyce stawu biodro-
wego. Dodaje im ona pewności siebie i sprawia, że osoby te czują się peł-
nowartościowe, ponieważ same są w stanie stawić czoło codzienności i obo-
wiązkom, które na nich spoczywają. Chorzy czują się wtedy potrzebni, mają 
więcej motywacji, żeby jak najszybciej powrócić do stanu pełnej sprawno-
ści, a tym samym całkowitej samodzielności. Alloplastyka stawu biodrowego 
stwarza takie możliwości. Wzrost mobilności i sprawności fizycznej chorych 
możliwy jest dzięki redukcji bólu. Zwiększa się zakres ich samodzielności, 
a także wzrasta poczucie własnej wartości i niezależności [Zgierska, 2016  
s. 67 – 74].Ogromną rolę odgrywa również właściwa pielęgnacja przed i po-
operacyjna jak również przekonanie pacjenta o potrzebie leczenia i rehabili-
tacji [Kania,2016,s.125-127]. Wzrost działań rehabilitacyjnych we wczesnym 
etapie rehabilitacji po wymianie stawu biodrowego przyczynia się do poprawy 
samodzielności [Munin, 2010, s. 530-540].

Część badawcza rozdziału

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanu samodzielności osób po 
wymianie stawu biodrowego w życiu codziennym oraz wskazanie czynników 
mających znaczenie w powrocie do samodzielnego funkcjonowania i akcep-
tacji choroby.

Przyjęto następujące hipotezy badawcze:

1. Pacjenci po protezoplastyce stawu biodrowego oceniają swoją samo-
dzielność w zakresie sprawności ruchowej na poziomie umiarkowanym jako 
stan średnio-ciężki, natomiast pod względem wykonywania najprostszych 
czynności określają się jako sprawni.

2. Poziom niezależności pacjentów w czynnościach codziennych jest za-
leżny od nasilenia dolegliwości bólowych.

3. Kobiety po alloplastyce stawu biodrowego w większym stopniu akcep-
tują swoją chorobę niż mężczyźni.

Charakterystyka grupy badanej

Badania zostały przeprowadzone od kwietnia do czerwca 2019 roku  
w Klinice Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala UM w Łodzi. Analizie badaw-
czej poddano 100 osób obojga płci przyjętych celem wykonania zabiegu al-
loplastyki stawu biodrowego. Najstarszą badaną osobą był mężczyzna 84 leni, 
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natomiast najmłodszą była 36 letnia kobieta. Średnia wieku badanych pacjen-
tów to 63 lata. Uzyskane dane były podstawą do wykonania analizy badawczej.

Analizie badawczej poddano stan samodzielności pacjentów w czynno-
ściach codziennych względem sprawności ruchowej, sprawności w wykonywa-
niu podstawowych czynności dnia codziennego, stopniem niepełnosprawności, 
natężeniem dolegliwości bólowych oraz stroną operowanego stawu biodrowe-
go. Przeanalizowano również stopień akceptacji choroby.

Metody badawcze

W przeprowadzonych badania zastosowano sondaż diagnostyczny, tech-
nikę badawczą ankietowanie oraz narzędzia badawcze: kwestionariusz własne-
go autorstwa, Skala Numeryczna (NRS), Skala Oceny Podstawowych Czyn-
ności Życia Codziennego (ADL), Skala Rankina, Barthel oraz AIS. Analizy 
statystycznej dokonano przy użyciu programów Microsoft Office Excel oraz 
Statistica 13.3. Oceny normalności rozkładu zmiennych dokonano używając 
testu Shapiro-Wilka. W celu analizy zmiennych o charakterze ilościowym sto-
sowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. Istotność różnic pomię-
dzy średnimi zweryfikowano testem rozstępu Dunkana. Dane ilościowe zostały 
przedstawione jako średnia ± odchylenie standardowe oraz błąd standardowy.

Analiza danych i wyniki

Z przeprowadzonych badań wynika, iż alloplastyka stawu biodrowego 
prawego wykonywana była u mężczyzn, natomiast u kobiet zabieg dotyczył 
lewego stawu biodrowego.

Tabela 1. Udział pacjentów w zależności od strony operowanego stawu biodrowego

Prawy staw biodrowy Lewy staw biodrowy

kobiety 28 26

mężczyźni 22 24
Źródło: Opracowania własne.

Chorzy po zabiegach operacyjnych odczuwają ból o różnym natężeniu, 
który przyczynia się do znacznych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. 
Z badań własnych wynika, że najwięcej kobiet odczuwa ból na poziomie 7, zaś 
mężczyźni na poziomie 6 wg skali NRS.
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Rysunek 1. Natężenie dolegliwości bólowych względem płci

Żródło: Opracowania własne.

Ocena samodzielności w zakresie sprawności ruchowej wg Barthel

Badania własne wyodrębniły dwie grupy osób, pierwszą określaną jako 
lekki stan zdrowia, a drugą średnio-ciężki. W pierwszej grupie znaleźli się 
tylko mężczyźni w ilości 14 osób, w drugiej zaś w zbliżonych proporcjach 
zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Rysunek 2. Samodzielność pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego w zakresie 
sprawności ruchowej wg Barthel w odniesieniu do płci

Źródło: Opracowania własne.
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Samodzielność w czynnościach dnia codziennego w ADL

Rysunek 3. Samodzielność chorych po wymianie stawu biodrowego w zakresie 
czynności dnia codziennego

Źródło: Opracowania własne.

Wśród grupy badanych pacjentów do grona osób sprawnych zakwalifiko-
wało się tylko 30 mężczyzn, natomiast kobiety prezentowały najliczniej spraw-
ność umiarkowaną. Zauważa się także w grupie osób bardzo niesprawnych 
tylko 12 kobiet.

Stopień niepełnosprawności wg Rankina

Analizie statystycznej poddano ocenę stopnia niepełnosprawności ba-
danych pacjentów. Wśród respondentów najliczniej wyodrębniła się grupa  
o średnim stopniu inwalidztwa dotycząca 36 kobiet i 4 mężczyzn. Najmniej 
liczną grupę badanych zauważono na poziomie dość ciężkiego stopnia inwa-
lidztwa. W tej grupie znalazło się tylko 10 kobiet.

Dużą rolę w procesie powrotu do samodzielności po protezoplastyce sta-
wu biodrowego odgrywają dolegliwości bólowe. Niskie ich natężenie wpływa 
pozytywnie na szybsze i efektywniejsze osiągnięcie niezależności w zakresie 
wszystkich czynności dnia codziennego u pacjentów po alloplastyce stawu 
biodrowego.
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Rysunek 4. Poziom stopnia inwalidztwa wg Rankina w odniesieniu do płci

Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 5. Analiza występowania dolegliwości bólowych w zależności od stanu 
sprawności ruchowej wg Barthel

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza statystyczna wykazała, że w zakresie aktywności życiowych u pa-
cjentów w stanie zdrowia lekkim, najwyżej ból określany był na poziomie 5, 
zaś u pacjentów w stanie średnio-ciężkim na poziomie 6 i 7 wg NRS.
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Analiza zależności samodzielności 

Wśród badanej grupy pacjentów po protezoplastyce stawu biodrowego 
wykazano, iż wraz ze wzrostem dolegliwości bólowych maleje samodzielność 
tych osób w zakresie sprawności ruchowej.

Tabela 2. Analiza zależności sprawności ruchowej wg Barthel od oceny dolegliwości bólowych 
wg NRS

NRS Liczebność Skala barthel
Średnia ± odch. Std. Skala barthel bł. Std.

NRS 4 5 92,00 ± 2,74 2), 3), 4), 5) 1,22

NRS 5 23 81,52 ± 9,22 1), 3), 4), 5) 1,92

NRS 6 30 68,50 ± 7,67 1), 2) 1,40

NRS 7 30 59,33 ± 5,53 1), 2) 1,01

NRS 8 12 48,33 ± 11,15 1), 2) 3,22
* legeda

1) Różnica jest istotna statystycznie w porównaniu do osób, u których natężenie bólu w skali 
NRS wyniosło 4,
2) Różnica jest istotna statystycznie w porównaniu do osób, u których natężenie bólu w skali 
NRS wyniosło 5,
3) Różnica jest istotna statystycznie w porównaniu do osób, u których natężenie bólu w skali 
NRS wyniosło 6,
4) Różnica jest istotna statystycznie w porównaniu do osób, u których natężenie bólu w skali 
NRS wyniosło 7,
5) Różnica jest istotna statystycznie w porównaniu do osób, u których natężenie bólu w skali 
NRS wyniosło 8.
Źródło: Opracowania własne.

W badanej grupie respondentów wykazano, iż niezależność chorych 
po protezoplastyce stawu biodrowego względem dolegliwości bólowych jest 
zależnością istotną statystycznie (p<0,001). Szczegółowa analiza statystycz-
na pokazuje, że samodzielność pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego,  
u których natężenie bólu w skali NRS wyniosło 4 jest istotnie wyższa niż  
u chorych z NRS 5 (p<0,001), NRS 6 (p<0,001), NRS 7 (p<0,001),  
NRS 8 (p<0,001). Niezależność osób po protezoplastyce stawu biodrowe-
go, u których intensywność bólu w skali NRS wyniosła 5 jest istotnie wyższa  
w porównaniu do pacjentów z NRS 6 (p<0,001), NRS 7 (p<0,001), 



32

BEATA KUNIKOWSKA, AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA, JOLANTA GLIŃSKA

NRS 8 (p<0,001). Wśród badanej grupy chorych, u których wartość natę-
żenie bólu w skali NRS to 6, samodzielność jest istotnie niższa względem 
chorych z NRS 4 (p<0,001) oraz NRS 5 (p<0,001), natomiast nie jest istotna 
statystycznie względem osób z NRS 7 i NRS 8. Niezależność pacjentów, któ-
rzy natężenie bólu w skali NRS określają na 7 jest istotnie niższa niż chorych 
z NRS 4 (p<0,001) oraz z NRS 5 (p<0,001), jednakże nie wykazano istotnej 
statystycznie różnicy w porównaniu do osób, których NRS oznaczony jest 
poziomie 7 i 8. Samodzielność osób po protezoplastyce stawu biodrowego, 
u których NRS wynosi 8 jest istotnie niższa u chorych z NRS 4 (p<0,001)  
i NRS 5 (p<0,001), jednak nie stwierdzono istotności statystycznej względem 
osób, u których natężenie bólu w skali NRS jest równe 6 oraz 7.

W obrębie badanej grupy pacjentów po protezoplastyce stawu biodro-
wego wykazano, że samodzielność tych osób w zakresie sprawności ruchowej 
zmienia się w zależności od rodzaju użytej do zabiegu protezy. 

Rysunek 6. Analiza samodzielności ruchowej pacjentów wg Barthel w odniesieniu 
do strony operowanejkończyny

Źródło: Opracowania własne.

W badanej grupie chorych wykazano, że samodzielność po alloplasty-
ce stawu biodrowego z użyciem protezy połowiczej jest istotnie wyższa niż 
u pacjentów z protezą bezcementową (p<0,001) oraz protezą cementową 
(p<0,001). U osób z protezą cementową niezależność po zabiegu protezopla-
styki stawu biodrowego jest istotnie niższa, niż u chorych z protezą połowi-
czą (p<0,001), natomiast nie jest istotna statystycznie względem pacjentów  



33

OCENA STANU SAMODZIELNOŚCI PACJENTÓW ...

z protezą bezcementową. Samodzielność badanych respondentów, którzy 
mieli wszczepioną protezę bezcementową jest istotnie niższa w porównaniu 
do osób z protezą połowiczą (p<0,001), jednakże nie wykazano istotnej staty-
stycznie różnicy w stosunku do pacjentów z protezą cementową.

Tabela 3. Analiza sprawności ruchowej wg Barthel w zależności od rodzaju użytej 
protezy 

Skala Barthel / 
rodzaj protezy Liczebność Skala Barthel

Średnia ± odch. Std. Skala Barthel bł. Std.

Proteza 
cementowa 13 46,92 ± 9,25 1) 2,57

Proteza 
bezcementowa 66 67,05 ± 10,52 1) 1,30

Proteza połowicza 21 81,67 ± 9,66 2,11

Źródło: Opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, iż pacjenci z wymie-
nionym stawem po stronie lewej, określili swój stan zdrowia jako średnio- 
ciężki, czyli wymagają pomocy w czynnościach codziennych, natomiast można  
zauważyć że 14 osób z wymienionym stawem po stronie prawym, to pacjenci  
w stanie zdrowia na poziomie lekkim, co może wskazywać, że nie bez znacze-
nia jest która strona była operowana. 

Rysunek 7. Analiza procentowa stanu samodzielności pacjentów wg Barthel w odnie-
sieniu do strony operowanego stawu biodrowego

Źródło: Opracowanie włane.
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Analiza statystyczna wykazała także, iż samodzielność chorych, u któ-
rych zabiegowi alloplastyki poddano prawy staw biodrowy jest istotnie wyższa 
w porównaniu do pacjentów po protezoplastyce lewego stawu biodrowego 
(p<0,001).

Tabela 4. Analiza stanu samodzielności ruchowej w zależności od strony operowanej 
kończyny

Skala Barthel
Operowany  

staw 
biodrowy

Liczebność Skala Barthel średnia  
± odch. Std.

Skala Barthel  
bł. Std.

Prawy staw 
biodrowy 50 70,50 ± 15,72 1) 2,22

Lewy staw 
biodrowy 50 64,50 ± 11,79 1,67

*legenda
1) Różnica jest istotnie statystyczna u osób, u których wymieniono prawy staw 
biodrowy
Źródło: Opracowania własne.

Rysunek 8. Analiza procentowa sprawności pacjentów wg ADL w odniesieniu do 
rodzaju użytej protezy

Źródło: Opracowanie własne.

Pacjenci w badanej grupie w zależności od rodzaju użytej do zabiegu 
operacyjnego protezy, w różnym stopniu powracają do prawności w zakresie 
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podstawowych czynności dnia codziennego. Pełną sprawność wykazało 16  
pacjentów z protezą połowiczą, najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z umiar-
kowaną sprawnością z protezą bezcementową, najwięcej zaś niesprawności za-
uważono w grupie osób z protezą cementową.

Przeprowadzona dalsza analiza statystyczna wskazała, że sprawność w za-
kresie podstawowych czynności dnia codziennego u pacjentów po alloplastyce 
stawu biodrowego prawego nie jest istotna statystycznie względem chorych po 
zabiegu wszczepienia lewego stawu biodrowego (p>0,001).

Tabela 5. Analiza stanu sprawności w czynnościach podstawowych wg ADL w zależ-
ności od strony operowanej kończyny

Skala ADL
Operowany 

staw biodrowy
Liczebność Skala ADL

średnia ± odch. Std.
Skala ADL

bł. Std.

Prawy staw 
biodrowy 50 4,14 ± 1,36 1) 0,19

Lewy staw 
biodrowy 50 3,70 ± 1,11 0,16

*legenda
1) Różnica nie jest istotna statystycznie w porównaniu do osób, które miały 
zoperowany lewy staw biodrowy.
Źródło: Opracowania własne.

Ocena akceptacji choroby

Z przeprowadzonych badań wynika, iż kobiety mają znacznie mniejszy 
średni stopień akceptacji choroby w porównaniu do mężczyzn, a tym samym 
ich przystosowanie do samodzielności oraz pełnej niezależności w zakresie 
wszystkich czynności zaspokajających podstawowe potrzeby jest zauważalnie 
wolniejszy.

Tabela 6. Stopień akceptacji choroby pacjentów po protezoplastyce stawu biodrowego 
względem płci

Skala/płeć Liczebność Średnia ogólnej liczby 
punktów

Odchylenie 
standardowe

Kobiety 46 14,46 3,67

Mężczyźni 54 26,37 5,04

Źródła: Opracowania własne.
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Analizie statystycznej poddano także zależność stopnia akceptacji choro-
by od strony operowanej kończyny. Badania własne wykazały, iż osoby pod-
dane zabiegowi wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego prawego mają 
wyższy stopień akceptacji choroby w porównaniu do pacjentów, u których 
operowany był lewy staw biodrowy.

Tabela 7. Stopień akceptacji choroby pacjentów po protezoplastyce staw biodrowe-
go względem rodzaju użytej do zabiegu protezy

Skala AIS
Strona 

operowana 
Liczebność Skala AIS średnia ± odch. Std. Skala AIS bł. Std.

Prawy staw 
biodrowy 50 22,34 ± 8,53 1,21

Lewy staw 
biodrowy 50 19,44 ± 5,90 0,83

Źródło: Opracowania własne.

Podsumowanie 

Alloplastyka stawu biodrowego przyczynia się niewątpliwie do poprawy 
życia osób poddanych zabiegowi w zakresie samodzielności i wykonywania 
wszelakich czynności dnia codziennego. Znacząca liczba pacjentów po wy-
mianie stawu biodrowego powraca w pełni do w pełni samodzielnego pozio-
mu czynnościowego codziennej aktywności, ciesząc się dobrym stanem fizycz-
nym i psychicznym [Godoy, 2014, s. 3-8.].W odniesieniu do postawionych 
założeń pracy zauważono, iż samodzielność pacjentów w czynnościach dnia 
codziennego kształtuje się na poziomie sprawności umiarkowanej, zaś nie-
pełnosprawność swoją oceniają na poziomie średniego i niewielkiego stopnia 
inwalidztwa, co pozytywnie wpływa na dalszą ich rekonwalescencję. 

W przebadanej grupie respondentów dolegliwości bólowe miały znaczący 
wpływ na niezależność w codziennych aktywnościach. Im mniejszy próg bó-
lowy, tym pacjenci byli bardziej samodzielni. Zauważa się także ścisły związek 
między funkcjonowaniem fizycznym a bólem, a także stanem psychicznym. 
[Erlenwein, 2017, s.2183–2193].

Wśród przebadanych respondentów to mężczyźni mieli wyższy średni 
stopień akceptacji choroby, przez co łatwiej radzą sobie z narzuconymi ogra-
niczeniami i lepiej przystosowują do stanu samodzielności w codziennym ży-
ciu niż kobiety. 
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Warto podkreślić, iż w zależności od rodzaju wszczepianej protezy chorzy 
w różnym tempie powracali do sprawności. Najmniej obciążającą formą im-
plantu była proteza połowicza. Pacjenci po wszczepieniu takiej protezy szybciej 
i odważniej podejmowali próby pierwszych, samodzielnych aktywności, a tym 
samym najszybciej osiągali stan samodzielności [Sieczka, 2017, s. 216 – 221].

Nie bez znaczenia pozostaje także strona operowana stawu biodrowego. 
Jak pokazały badania własne wszczepienie po prawej stronie przyczynia się do 
szybszej akceptacji choroby i samodzielności chorego.
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ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE  
OF PATIENTS AFTER HIP REPLACEMENT

Summary: Degeneration of the hip joint causes many limitations in 
everyday life. Alloplasty allows you to restore its functionality, and thus 
improve the patient's independence and quality of life. The aim of 
the study was to show the state of independence of patients after hip 
replacement. Research methods: The research group consisted of 100 
patients undergoing hip arthroplasty in 2019. The work uses a diagno-
stic survey, the research technique - questionnaire and research tools: 
a proprietary questionnaire, the NRS Scale, ADL, Rankin, Barthel 
and AIS. Statistical analysis was performed with the use of Microsoft 
Office Excel and Statistica 13.3. The normality of the distribution of 
variables was assessed using the Shapiro-Wilk test. In order to analyze 
quantitative variables, one-way ANOVA was used. The significance of 
differences between the means was verified by the Duncan range test. 
Quantitative data were presented as mean ± standard deviation and 
standard error.Conclusions. Independence in everyday activities is at 
the level of moderate fitness. The disability was assessed at the level of 
moderate and mild disability. People after right hip arthroplasty regain 
independence faster. On the other hand, men accept their health more 
easily than women.

Keywords: Independence, hip replacement, disease acceptance.
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Wstęp

Na proces starzenia się wpływa wiele czynników takich jak: istniejące 
lub przebyte choroby, urazy, charakter i warunki wykonywanej pracy zawo-
dowej, nawyki i styl życia, poziom wykształcenia, stan cywilny, warunki ma-
terialne (Mianowany i wsp. 2004). Z upływem lat w organizmie człowieka 
dochodzi do fizjologicznych zmian we wszystkich układach pogarszających 
jego funkcjonowanie. W układzie nerwowym dochodzi do zwyrodnienia oraz 
zaniku komórek nerwowych, upośledzenia przekazywania sygnałów między 
komórkami, obniżenia czasu reakcji odruchowej. Pojawiają się zaburzenia sys-
temu równowagi (Osiński 2013). W układzie sercowo-naczyniowym wzrasta 
częstość występowania nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, niewy-
dolności i arytmii serca, migotania przedsionków oraz zwiększa się stężenie 
cholesterolu, cukru i wolnych kwasów tłuszczowych we krwi (Opolski 2014).  
W układzie ruchu dochodzi do stopniowego zaniku mięśni, spadku masy ko-
stnej, chrząstki stawowe ulegają zmianom zwyrodnieniowym.

Zmienia się sylwetka – pogłębia się kifoza piersiowa, powstają przy-
kurcze w stawach biodrowych i kolanowych. Odwapnienie i kruchość kości 
stwarzają ryzyko częstych złamań (Skrzek i wsp. 2013). Zmniejszeniu ulega 
poziom siły i wytrzymałości mięśni oraz zwinności i elastyczności w stawach 
(Milanovic i wsp. 2013). Te liczne problemy zdrowotne uzależnione od wie-
ku prowadzą do zaburzenia funkcji organizmu. Ich przejawem są tzw. wielkie 
zespoły geriatryczne (Bień 2014). Zaliczamy do nich: zaburzenia mobilności, 
zaburzenia równowagi i upadki, upośledzenie wzroku i słuchu, depresję, ze-
społy otępienne. Tworzy się sieć przyczynowo-skutkowa prowadząca do nie-
sprawności funkcjonalnej, negatywnie wpływająca na poczucie jakości życia 
osób starszych (Kulik i wsp. 2011). 

Pomyślne, aktywne, godne i zdrowe starzenie się nie każdemu jest dane. 
Decydują o tym między innymi: „garnitur genetyczny”, sposób odżywia-
nia, styl życia (Zych 2015). Styl życia w znacznym stopniu jest czynnikiem 
warunkującym zdrowie, można go kształtować jako prozdrowotny lub an-
tyzdrowotny (Karski 2000). Do zachowań prozdrowotnych zaliczamy: od-
powiednią aktywność fizyczną, właściwe żywienie, unikanie sytuacji kon-
fliktowych. Zachowania antyzdrowotne to: uzależnienia, palenie tytoniu, 
nadużywanie alkoholu, brak profilaktyki zdrowotnej (Garbarz i wsp. 2011, 
Gryglewska 2016). Tempo procesu starzenia się, długość i jakość życia są re-
gulowane zadatkami genetycznymi (Szarota 2013). Dziedziczenie genów dłu-
gowieczności, jak wynika z obserwacji życia bliźniąt jednojajowych, to około 
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25–30% szansy na długie życie. U rodzeństwa i dzieci osób stuletnich prawdo-
podobieństwo dożycia wieku sędziwego (90 lat i więcej) wzrasta kilkukrotnie 
w porównaniu z innymi osobnikami (Sikora 2014).

Podejmując temat poświęcony starzeniu się, z jednej strony ma się świa-
domość tego, że wiele już napisano o starości, z drugiej strony procesy tzw. 
transformacji demograficznej wzbudzają ciekawość poznawczą do przeprowa-
dzenia analiz, wykorzystując metody badań naukowych.

Celem niniejszego rozdziału jest analiza stylu życia, uwarunkowań rodzin-
nych i ocena poziomu aktywności fizycznej seniorów w wieku późnej starości.

Materiał i metody

Badaną zbiorowość stanowili mieszkańcy woj. opolskiego, dolnośląskiego 
i śląskiego. Badania przeprowadzano od wiosny do jesieni 2015 roku z każdą 
badaną osobą indywidualnie w jej domu po uzyskaniu dobrowolnej zgody. 
Wizyty odbywały się w godzinach przedpołudniowych, kiedy kondycja psy-
chofizyczna badanych była najlepsza. 

Projekt badań powstał wiosną 2015 roku po uzyskaniu zgody Komisji 
Bioetycznej przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu 
nr 3/2015. 

Materiał badany stanowiła grupa 145 starszych osób, 98 kobiet i 47 męż-
czyzn. Ostatecznie do projektu włączono 100 osób (K – 67, M – 33), pozo-
stałe 45 wykluczono z powodu: nieufności, niechęci i wyraźnej obawy części 
badanych wobec wizyty w domu osoby przeprowadzającej badanie, zaburzeń 
świadomości, psychozy, otępienia, zaburzeń poznawczych. Kryterium włącze-
nia było:

− wiek: ukończenie 80 lat w momencie rozpoczęcia badania,
− określony poziom komunikacji: brak zaburzeń w zdolności logiczne-

go i samodzielnego udzielania odpowiedzi, 
− zamieszkanie: w samodzielnym lub wspólnym gospodarstwie 

domowym,
− wyrażenie pisemnej zgody na udział w badaniu.

Przed rozpoczęciem badań uczestnicy informowani byli o celu wykony-
wanych badań, ponadto został im udzielony instruktaż co do sposobu odpo-
wiedzi na pytania kwestionariuszy. Zmierzono także masę i wysokość ciała 
oraz obliczono wskaźnik BMI.
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Badaną grupę stanowili mężczyźni (n=33) i kobiety (n=67) w wieku 
od 80–93 lat, średnia wieku 82,97 lat, w tym średni wiek kobiet wynosił  
82,94 lat, a mężczyzn 83,03 lat. Wiek badanych wyliczono wg poniższego 
wzoru.

.
Liczba mężczyzn stanowiła 33% ogółu badanych a kobiet 67%. Charakte-
rystykę wieku i parametrów somatycznych badanej grupy przedstawiono  
w tabeli nr 1.

Tabela 1. Charakterystyka statystyczna i zróżnicowanie płciowe testem t-Studenta 
wieku i parametrów somatycznych (wartości p < 0,05 zaznaczono tłustym drukiem)

Cecha
Kobiety (N = 67) Mężczyźni (N = 33) Test t-Studenta

Średnia Odch.std Średnia Odch.std t p

Wiek 82,94 2,67 83,03 3,39 -0,14 0,8869

Wysokość 157,9 5,53 170,06 4,84 -10,76 0,0001

Masa 68,49 9,94 77,39 8,33 -4,43 0,0001

BMI 27,46 3,85 26,77 2,77 0,92 0,3583

Źródło: Opracowanie własne.

Zestawienie uwidocznione na wykresach prezentuje procentowy rozkład 
danych charakteryzujących grupę ze względu na miejsce zamieszkania (Rysu-
nek 1), wykształcenie (Rysunek 2) i stan cywilny (Rysunek 3). 

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby żyjące na wsi (Rysunek 1). Po-
nad połowa badanych osób posiadała wykształcenie podstawowe, co jest 
powszechne dla tej populacji starszej ludności w naszym kraju (Rysunek 2). 
Okres dzieciństwa i młodości tych osób przypadł na lata wojenne, a ówczesna 
sytuacja w kraju nie sprzyjała podejmowaniu edukacji. W badanej populacji 
udział wdów był najwyższy – wynosił 78% w grupie kobiet, wdowcy stanowili 
39% w grupie mężczyzn (Rysunek 3). Jest to skutek tzw. zjawiska nadumieral-
ności mężczyzn (Kulik 2011). 

Na początku badani odpowiedzieli na pytania dotyczące stylu życia  
i sytuacji rodzinnej. Do oceny poziomu aktywności fizycznej użyto 
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Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (International Phy-
sical Activity Questionnaire; IPAQ). Zastosowana wersja – krótka – zawiera 7 
pytań odnoszących się do wszystkich wariantów rodzajów aktywności fizycznej 
powiązanych z codziennym życiem, pracą i wypoczynkiem. Zadaniem respon-
denta jest udzielenie odpowiedzi na temat czasu spędzonego siedząc, chodząc 
oraz czasu poświęconego na wysiłek fizyczny umiarkowany i intensywny. Ro-
dzaj aktywności fizycznej został wyrażony za pomocą współczynnika intensyw-
ności (Metabolic Equivalent of Work; MET). Iloczyn współczynnika przy-
pisanego danej aktywności fizycznej, liczby dni jej wykonywania w tygodniu 
oraz czas trwania w minutach na dzień daje jednostkę MET – (min/tydzień). 
Do obliczenia tygodniowej aktywności fizycznej sumuje się wyniki każdego 
rodzaju wysiłku: chodzenie, aktywność umiarkowana, aktywność intensyw-
na. Atutem IPAQ jest skrupulatne sporządzenie przez autorów ścisłych reguł 
metodologicznych, które umożliwiają międzynarodowe porównania (Biernat 
2007). 

Rysunek 1. Charakterystyka osób z grupy badanej ze względu na miejsce 
zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne.

Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica 12 (Stat-
Soft, Inc., USA). Obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne, takie 
jak średnia, mediana, odchylenie standardowe, minimum (Min) i maksimum 
(Max). Za pomocą testu Shapiro-Wilka sprawdzono, czy badane zmienne 
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cechują się rozkładem normalnym. Do oceny istotności różnic pomiędzy ba-
danymi grupami dotyczącymi wieku i parametrów somatycznych zastosowa-
no test t-Studenta. W celu oceny istotności różnic pomiędzy badanymi gru-
pami dotyczących aktywności fizycznej zastosowano test U-Manna Whitneya. 
Przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05. Informacje uzyskane z ankiety opisujące 
styl życia podane zostały w wartościach procentowych i przedstawione na 
wykresach.

Rysunek 2. Charakterystyka osób z grupy badanej ze względu na wykształcenie

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Charakterystyka osób z grupy badanej ze względu na stan cywilny

Źródło: Opracowanie własne.
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Wyniki

Zachowania antyzdrowotne oraz czas trwania życia rodziców

Palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu, są to czynniki szkodzące zdro-
wiu oraz mające wpływ na dynamizm przebiegu procesu starzenia się organi-
zmu. 

Wszystkie badane osoby deklarowały, że nie palą papierosów. W prze-
szłości 48% mężczyzn paliło papierosy oraz 3% kobiet (Rysunek 4). Ponad 
81% badanych mężczyzn i 53% kobiet deklarowała spożywanie alkoholu tyl-
ko okolicznościowo, ponad 44% kobiet i 12% mężczyzn nie spożywa alkoho-
lu. Tylko 6% badanych mężczyzn spożywa alkohol raz w tygodniu i częściej 
(Rysunek 5).

Rysunek 4. Palenie papierosów wśród badanych kobiet i mężczyzn 

Źródło: Opracowanie własne.

Różnice w długości życia ludzi mogą być wynikiem tzw. starzenia za-
programowanego genetycznie. Identyfikacja genów starzenia wzrasta pro-
porcjonalnie wraz z wiekiem u osób starzejących się (Makara-Studzińska 
2012). Prawie 32% rodziców badanych osób zmarło w wieku od 75–84 lat,  
w tym 40% matek. Około 23,5% zmarło w wieku produkcyjnym (do 64 
lat), w tym 31% ojców. Ponad 20% umierało w wieku 65–74 oraz 85–101 
lat. Górna granica wieku matek badanych osób to 101 lat, a ojców - 98  
(Rysunek 6).
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Rysunek 5. Spożywanie alkoholu wśród badanych kobiet i mężczyzn 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6. Wiek śmierci rodziców badanych osób

Źródło: Opracowanie własne.

Ocena poziomu aktywności fizycznej

W przeprowadzonych badaniach zastosowany Międzynarodowy Kwe-
stionariusz Aktywności Fizycznej pozwolił określić charakter wykonywanej 
aktywności fizycznej przez osoby w wieku późnej starości. 

Aktywność fizyczną o charakterze intensywnym wykonywaną w ciągu  
7 dni wykazało 50% mężczyzn i 25% kobiet. Intensywna aktywność oznacza 
ciężki wysiłek zmuszający do silnie wzmożonego oddychania i przyspieszonej 
akcji serca, należy jednak pamiętać, że chodzi tutaj o subiektywny pomiar 
intensywności tego wysiłku. Umiarkowaną aktywność fizyczną wykazało 
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75% panów i 50% pań, wymaga ona przeciętnego wysiłku z nieco wzmożo-
nym oddychaniem i przyspieszoną akcją serca. Prawie wszyscy respondenci 
deklarowali aktywność związaną z chodzeniem, które trwało jednorazowo co 
najmniej 10 minut dziennie. W każdej z badanych grup prawie 50% osób spę-
dza dziennie około 4 godziny siedząc. Zaobserwowano istotność statystyczną  
w wynikach aktywności fizycznej o charakterze intensywnym, umiarkowanym 
i w siedzeniu (Tabela 2). Mediany całkowitej aktywności fizycznej w grupie 
kobiet i mężczyzn ilustrujące poziom tygodniowej aktywności fizycznej w zasa-
dzie mieszczą się w przedziale od 1866–5466 MET (min/tydzień). Zaobserwo-
wano statystycznie istotną różnice w wynikach aktywności fizycznej badanych 
kobiet i mężczyzn (Tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka statystyczna i porównanie mediany między grupą kobiet i 
mężczyzn (wartości p < 0,05 zaznaczono tłustym drukiem)

Cecha
Kobiety (N = 67) Mężczyźni (N = 33)

Test U 
Manna-Whitneya

Mediana Min-Max Mediana Min-Max z p

Intensywna 
aktywność fizyczna 
(MET)

0 0–5760 0 0–8640 -2,47 0,0418

Umiarkowana 
aktywność fizyczna 
(MET)

240 0–3360 1260 0–8640 -3,47 0,0008

Chodzenie –  
aktywność fizyczna 
(MET)

693 0–8316 1386 0–9702 -1,85 0,0655

MET  
(min/tydzień) 1866 0–11412 5466 99–14346 -3,34 0,0006

Siedzenie (h) 4 1–10 4 1–10 2,33 0,0208

Źródło: Opracowanie własne.

Dyskusja

Wpływ na szybkość i zaawansowanie procesów starzenia mają czynniki 
genetyczne i środowiskowe. Genetyczne warunkują tempo starzenia się a czyn-
niki środowiskowe wpływają na ten proces. 
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Z charakterystyki uczestników badań własnych wynika, że 20% rodzi-
ców wszystkich badanych dożyło minimum 85 lat, a maksymalnie 101 lat.

Na podstawie takich wyników można by się pokusić o stwierdzenie, że 
około 20% badanej populacji ma predyspozycje genetyczne do długowieczno-
ści. Pojawiające się dowody w literaturze światowej sugerują, że wpływ czyn-
ników genetycznych na prawdopodobieństwo dotarcia do skrajnych granic 
ludzkiego życia jest mniejsza u kobiet niż u mężczyzn. To zdrowy styl życia  
i korzystniejsze warunki środowiskowe mają większy wpływ na żeńską długo-
wieczność (Franceschi i wsp. 2000).

Wszyscy respondenci zadeklarowali, że nie palą papierosów, a w prze-
szłości paliła prawie tylko połowa mężczyzn. Już 20 lat temu Światowa Or-
ganizacja Zdrowia uznała za najpoważniejszy czynnik ryzyka zdrowotnego  
i główną przyczynę przedwczesnej śmierci palenie tytoniu. Szacowano, że wy-
palenie 20 papierosów dziennie skraca o około pięć lat przeciętną długość 
życia (Ostrowska 1999). W prezentowanych badaniach ponad połowa kobiet  
i 3/4 mężczyzn sięga po napoje alkoholowe tylko okolicznościowo, absty-
nencję alkoholową zadeklarowało 43% pań i 12% panów. W porównaniu  
z amerykańskimi seniorami, gdzie aż 60–70% nie pije alkoholu, a wśród ko-
biet nawet 70–80%, świadczy to o zwiększonej konsumpcji alkoholu u bada-
nych osób w wieku podeszłym (Blow i wsp. 2002).

Do oceny poziomu aktywności fizycznej zastosowano Międzynarodo-
wy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – IPAQ, ponieważ brakuje innych 
wiarygodnych adaptacji do polskich warunków kwestionariuszy aktywności 
fizycznej dla osób starszych (Osiński 2013, Skotnicka i wsp. 2014). Z uwagi 
na ten fakt bardzo trudno jest porównywać otrzymane wyniki z innymi do-
niesieniami naukowymi. Aktywność fizyczna była oceniana przez badanych  
z perspektywy minionego tygodnia, który poprzedzał dzień badania. Wyniki 
analiz badań własnych wykazały bardzo skrajne wartości poziomów aktyw-
ności fizycznej respondentów, ponieważ aby wysiłek mógł być uwzględniony 
w analizie – musi trwać bez przerwy przez co najmniej 10 minut. Osoby zre-
krutowane do badania wykonywały wysiłki krótsze niż 10 minut albo mia-
ły tendencję (szczególnie mężczyźni) do przeszacowywania wartości swoich 
wysiłków fizycznych. Prawie 75% kobiet i 50% mężczyzn nie zadeklarowało 
intensywnego poziomu aktywności. Umiarkowany poziom wykazało 50% 
kobiet i 75% mężczyzn, wszyscy badani charakteryzowali się aktywnością  
fizyczną związaną z przemieszczaniem. Wydatek energetyczny, który genero-
wała umiarkowana aktywność fizyczna, był związany z pracą w domu i wokół 
domu, najczęściej seniorzy większą część czasu spędzali na typowych pracach 
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porządkowych w domu i w ogrodzie. Podobne wyniki uzyskała Skotnicka i 
Pieszko (2014), w badaniu osób po 80. roku życia, gdzie najwięcej ankietowa-
nych było w grupie o umiarkowanym poziomie aktywności fizycznej. Dodat-
kowo porównując wydatek energetyczny MET badanych kobiet i mężczyzn, 
wartość mediany w grupie mężczyzn była dużo większa i wynosiła 5466 MET 
w tygodniowym pomiarze, a dla kobiet wartość tego wskaźnika metabolicz-
nego nie przekroczyła 2000. W aktywności fizycznej o charakterze inten-
sywnym, umiarkowanym i w wydatku energetycznym MET (min/tydzień) 
odnotowano różnice istotne statystycznie między mężczyznami i kobietami. 
Analiza porównawcza wykazała, iż bardziej aktywni są mężczyźni, co znajduje 
potwierdzenie w dostępnej literaturze przedmiotu, zgodnie z którą osoby płci 
męskiej charakteryzują się wyższą aktywnością fizyczną niż kobiety, niezależnie 
od rozpatrywanego wieku (Talbot i wsp. 2000). Przegląd publikacji oraz wy-
niki przeprowadzonych badań potwierdzają prawidłowość: aktywność fizycz-
na badanych maleje wraz z wiekiem zarówno wśród kobiet jak i u mężczyzn 
(Skotnicka i wsp. 2014, Szymczak i wsp. 2014). Ponadto Talbot i wsp. (2000) 
zauważyli zmianę poziomu intensywności wykonywanego wysiłku wraz z wie-
kiem, od intensywnego i umiarkowanego w latach młodości do wysiłku o ni-
skim natężeniu u osób w starszym wieku. Niemal wszyscy uczestnicy badań 
własnych wykazywali aktywność fizyczną związaną z chodzeniem. Ten rodzaj 
aktywności jednak nie wystarcza, aby utrzymać dobrą sprawność i wydolność 
fizyczną. Światowa Organizacja Zdrowia oraz American College of Sports Me-
dicine zalecają dla zachowania zdrowia i wydolności stosowanie regularnych 
wysiłków o większej intensywności niż chodzenie (WHO 1998). Zachowanie 
wysokiej aktywności fizycznej w wieku starszym to jeden z czynników, któ-
ry prognozuje wydłużenie lat życia oraz umożliwia ludziom starszym zacho-
wanie niezależności i autonomii (Kaczmarczyk 2007). Każdy rodzaj ćwiczeń 
fizycznych jest lepszy niż hipokinezja, zatem osoby starsze, które podejmują 
jakąkolwiek formę aktywności fizycznej zawsze będą odnosiły jakieś korzyści 
zdrowotne (Podstawski 2015).

Systematycznie podejmowany ruch poprawia wentylację oddechową, 
prowadzi do wzrostu pojemności życiowej płuc, podnosi tolerancję na wysiłek 
fizyczny. Ćwiczenia fizyczne mają wpływ na pracę przewodu pokarmowego, 
regulując metabolizm i redukując masę ciała. Dodatkowo zapobiegają rozwo-
jowi cukrzycy, a u osób cierpiących na to schorzenie normują stężenie glukozy 
we krwi (Lizak i wsp. 2015, Dąbska i wsp. 2016, Bouaziz i wsp. 2017). Aktyw-
ność fizyczna wzmacnia układ nerwowy, poprawia zdolność do pracy umysło-
wej, zmniejsza poziom stresu oraz ryzyka rozwoju depresji, pozwala utrzymać 
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na odpowiednim poziomie funkcje poznawcze. Pod wpływem stymulującej 
roli aktywności fizycznej, dzięki trzymiesięcznemu treningowi aerobowemu 
ludzki mózg wzbogaca się w nowe komórki nerwowe i neurony. Pojawiają 
się one w tzw. zakręcie zębatym hipokampa, czyli w polu odpowiedzialnym 
za umiejętności obejmujące pamięć, zdolność uczenia się, skupienie uwagi, 
wspomnienia i emocje (Osiński 2013). Potwierdzają to badania Erikson i wsp. 
(2011), w których u osób w wieku 55-80 lat po roku ćwiczeń aerobowych 
(3 razy w tygodniu) o 2% powiększyła się objętość hipokampa i usprawniła 
pamięć. Osoby aktywne fizycznie przez całe życie w okresie jesieni swojego 
życia są bardziej odporne na choroby, czyli zdrowsze, sprawniejsze, lepiej so-
bie radzą ze stresem, są przyjaźniej nastawione do innych ludzi zatem można 
stwierdzić, że są biologicznie młodsze (Gorgól i wsp. 2012).

Z badań Zdrozdowskiej i wsp. (2012) wynika, że w Polsce tylko 3,6% 
osób w wieku 60 lat i więcej wskazuje jako ulubioną formę spędzania wolnego 
czasu uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych. Podobne wyniki uzyskano w 
Kanadzie i USA, gdzie tendencja udziału w aktywności fizycznej podejmowa-
nej w czasie wolnym obniża się wraz z wiekiem (za Szymczak i wsp. 2014). Jak 
pokazały badania własne, podejmowana aktywność fizyczna osób po 80. roku 
życia była najczęściej związana z przemieszczaniem się czy pracami w ogrodzie, 
w i wokół domu. U ludzi w starszym wieku istotną częścią sposobu życia 
warunkującą zdrowie jest systematyczny trening zdrowotny, który powinien 
kształtować komponenty, takie jak: wytrzymałość, siłę, gibkość, równowagę 
i koordynację ruchową (Gębka i wsp. 2012, Osiński 2013). Preferowanymi 
formami aktywności rekreacyjnej osób starszych są ćwiczenia proste, systema-
tyczne i możliwe do wykonania przez każdego bez względu na płeć oraz wiek 
(Podstawski i wsp. 2015). 

Podsumowanie

W świetle przedstawionych wyników, pomimo licznych działań i pro-
gramów promujących, zdrowy aktywny styl życia osób w wieku starszym, 
stwierdzić należy, że informacje te w niewielkim stopniu trafiają do seniorów 
zamieszkujących małe miejscowości. Wśród tych osób należałoby wprowadzić 
programy interwencyjne, które wpłyną na tak silnie uwarunkowany bierny 
wypoczynek i tylko sezonową aktywność fizyczną zastępując je wzorami za-
chowań kształtujących nawyki systematycznego i świadomego podejmowania 
wysiłku fizycznego. Konieczne jest także zmaksymalizowanie budowania pro-
gramów wsparcia dla tej grupy wiekowej szczególnie na terenach wiejskich 
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w zakresie aktywnego, zdrowego stylu życia związanego z systematycznym  
i zaplanowanym wysiłkiem fizycznym.
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LIFESTYLE AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL  
AMONG WOMEN AND MEN IN ADVANCED OLD AGE

Summary: Lifestyle is one of the factors influencing the aging process. 
Over the years, many physiological changes occur in the human body, 
which worsen its functioning. The aim of the study was to analyze the 
lifestyle, family conditions and to assess the physical activity level of 
people in advanced old age. The study group consisted of men (n = 33) 
and women (n = 67) aged 80–93 years, mean age 82.97 years.

Keywords: Seniors, lifestyle, physical activity.





57

Eliza Oleksy1, Paulina Kasperska2,  
Anna Ziółkowska3,  Katarzyna Wojtysiak4, 

Jakub Dreliszak5, Adriana Wielgus6 

DIGITALIZACJA POLSKIEJ 
OCHRONY ZDROWIA

Streszczenie: Praca ta ma na celu zaprezentowanie form digitalizacji  
w dokumentacji oraz placówkach medycznych w Polsce. Od 2016 roku 
zaczęto wprowadzać elektroniczne zwolnienia lekarskie. W 2020 roku 
nastąpiła wymiana standardowych papierowych recept na ich elektro-
niczną wersję. Od 8 stycznia 2021 roku wprowadzone zostały elektro-
niczne skierowania wypierające poprzednią wersję. Również od stycznia 
2021 roku placówki medyczne wszelką dokumentację medyczną pro-
wadzą w formie elektronicznej. Internetowe Konto pacjenta umożli-
wia: otrzymywanie e-recept mailem lub SMS-em, wykupywanie recept  
w różnych aptekach bez utraty refundacji, odbieranie kolejnych e-re-
cept bez konieczności wizyty w gabinecie, udostępnianie historii prze-
pisywanych leków oraz informacji o stanie zdrowia lekarzowi, rodzice 
mają dostęp do informacji medycznych swoich dzieci do 18 roku życia. 
Zarówno pacjenci jak i pracownicy medyczni widzą wady jak i zalety 
rozwoju digitalizacji w medycynie. 

Słowa kluczowe: Digitalizacja, medycyna, placówki medyczne, ochro-
na zdrowia. 

ORCID: 0000-0002-0872-5546.

1  Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2  Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3  Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4  Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5  Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6  Mgr, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



58

E. OLEKSY, P. KASPERSKA, A. ZIÓŁKOWSKA, K. WOJTYSIAK, J. DRELISZAK, A. WIELGUS 

Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie form digitalizacji  
w dokumentacji oraz placówkach medycznych w Polsce, a w tym funkcjo-
nowanie platform internetowych, dzięki którym pacjent może z ułatwieniem 
zarządzać i monitorować własny proces leczenia.

Cyfrowa transformacja w Ochronie Zdrowia to proces, który trwa  
w Polsce od kilku lat. Digitalizacja dokumentacji medycznej polega na zmia-
nie postaci dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej w posta-
ci papierowej na postać elektroniczną (art. 13b ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia). Aktualnie dzięki tym rozwiązaniom funkcjonują już  
w Polsce: Internetowe Konto Pacjenta, E-zwolnienia, E-recepty, E-skierowa-
nia. Projekt P1 to bazowy plan wdrożenia systemów informatycznych, które 
pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją 
świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realiza-
cji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem 
informacji w obszarze ochrony zdrowia. Owe zmiany w zakresie e-zdrowia są 
odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa XXI wieku. W poniż-
szej pracy zostanie przybliżona tematyka wyżej wymienionych zagadnień [8].

Tekst główny

Początkiem transformacji medycznej było wprowadzenie e-zwolnień 
lekarskich (e-ZLA) w 2016 roku. Tradycyjne, papierowe zwolnienia leka-
rze mogli wystawiać do końca listopada 2018 roku, natomiast od 1 grudnia  
2018 roku możliwe jest wystawianie zwolnień jedynie drogą elektroniczną. 
Powyższa zmiana przeszła bardzo sprawnie przy współpracy Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych i jednostek medycznych. Dzięki stosowaniu podpisu 
elektronicznego lub podpisu zaufanego zwolnienia lekarskie bardzo szybko 
trafiają do pracodawców. Jeśli pracodawca nie ma profilu na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE) to pracownik może otrzymać wydruk zwolnienia le-
karskiego. Kolejnym etapem jest wprowadzenie e-skierowań i e-recepty

E-skierowanie można otrzymać za pomocą SMS-a z 4 cyfrowym kodem, 
wiadomości e-mail lub wydruku informacyjnego e-skierowania.
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Rysunek 1. Wzór skierowania

Źródło: [https://www.nfz-szczecin.pl/olzoa_news_3103_jak_dziala_e_skierowanie.
htm].

E-recepty (obowiązkowe od 8 stycznia 2020 roku) mają wiele zalet. 
Są one czytelne, nie ma możliwości zgubienia wersji elektronicznej recepty, 
uproszczony jest poziom refundacji i można ją zrealizować w każdej aptece 
w Polsce. Dodatkowym atutem jest to, że e-recepta może posiadać specjalne 
oznaczenie wskazujące na jej ważność 365 dni. Przy braku takiego oznacze-
nia co do zasady e-recepta będzie ważna 30 dni, za wyjątkiem: recepty na 
antybiotyk, która jest ważna 7 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od 
dnia; recepty na preparat immunologiczny, która jest ważna 120 dni od daty 
wystawienia oraz recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, 
preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1, ta  
z kolei jest ważna 30 dni od daty wystawienia. E-receptę również otrzymuje 
się za pomocą wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub wydruk informacyjny 
e-recepty [2,6].
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Rysunek 2. Wzór recepty

Źródło: [https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta].

Od stycznia 2021 roku placówki medyczne nie mogą już prowadzić do-
kumentacji medycznej w formie papierowej – wszystko zostało przeniesione 
do elektronicznych systemów. Przepisy jednoznacznie wskazują, że obowiąz-
kowe prowadzenie dokumentacji elektronicznej dotyczy wszystkich pod-
miotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a więc: szpitali, przychodni, 
praktyk lekarskich i gabinetów. Cyfryzacja służby zdrowia i rozwój funkcjo-
nalności stosowanych w niej systemów stale przyczyniają się do wzrostu ilości 
danych, które gdzieś trzeba gromadzić i przetwarzać. Elektroniczna Doku-
mentacja Medyczna (EDM) dostarczy dodatkowe ogromne zbiory danych – 
trzeba będzie znaleźć nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zajmą się 
przetwarzaniem Big Data. Wyzwania związane z analizą Big Data w ochronie 
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zdrowia są duże, ale rozwiązywalne – z pomocą nowych technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, chatboty oraz takich narzędzi jak 
wydajne chmury obliczeniowe. Okiełznanie ogromu wyzwań związanych z cy-
fryzacją oraz wprowadzenie na czas Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
we wszystkich placówkach w Polsce będzie wymagało ogromnych nakładów 
finansowych. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w projekcie budowy 
elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia i tym 
samym potwierdziła przekazanie 120 mln zł na kolejne projekty e-zdrowot-
ne w Polsce, jednak będą to środki najprawdopodobniej niewystarczające na 
wprowadzenie EDM we wszystkich ośrodkach zdrowia w Polsce. Placówkom 
zdrowia na szczęście mogą przyjść z pomocą instytucje, które specjalizują się 
w finansowaniu projektów z branży medycznej. Spółka BFF MEDFinance  
sfinansowało już kilka projektów IT (ang. information technology, technolo-
gia informacyjna) w polskich szpitalach, które zakończyły się sukcesem. Jako 
nieliczni na rynku są otwarci i elastyczni w zakresie form finansowania projek-
tów cyfryzacji polskich ośrodków zdrowia, a współpraca z firmami dostarczają-
cymi rozwiązania IT (podobnie jak współpraca z dostawcami sprzętu medycz-
nego) pozwala na sprawne wykonanie projektu – bez narażania placówki na 
wysokie koszty [6].

Elektroniczna dokumentacja medyczna składa się z takich samych ele-
mentów, jak dokumentacja w wersji papierowej, która zajmuje wiele miejsca, 
a odtworzenie zniszczonych danych jest w zasadzie niemożliwe. Dokumen-
ty medyczne przechowywane w systemie informatycznym, gwarantującym 
całkowite bezpieczeństwo wrażliwych danych pacjentów, można odtwarzać, 
edytować i w szybki oraz wygodny sposób przesyłać do innych placówek me-
dycznych. Jest to zatem rozwiązanie doskonałe dla wszystkich placówek me-
dycznych – zarówno szpitali, przychodni, jak i gabinetów lekarskich. Zalety 
cyfrowej dokumentacji medycznej to łatwy i szybki dostęp do dokumentów 
medycznych – lekarz prowadzący w dowolnym miejscu i czasie może zapoznać 
się z historią choroby danego pacjenta. Kolejni specjaliści nie muszą od nowa 
kompletować dokumentacji medycznej, ponieważ wszystkie dane, takie jak 
informacje o przebytych chorobach czy zażywanych lekach, znajdują się  
w jednym miejscu, czyli elektronicznej kartotece, bezpieczne przechowywanie 
informacji medycznych – cyfrowa dokumentacja medyczna opiera się 
na systemach informatycznych gwarantujących bezpieczeństwo danych 
pacjentów oraz zabezpieczających je przed bezprawnym udostępnieniem, 
utratą czy kradzieżą. Nowe wpisy do elektronicznego systemu opatrzone są 
datą utworzenia i nazwiskiem osoby, która je wprowadziła, co eliminuje ryzyko 
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nadużyć. Warto dodać, że w przypadku tak prowadzonej dokumentacji, nie 
występuje ryzyko jej zniszczenia i nieodwracalnej utraty na skutek zdarzeń 
losowych, takich jak pożar czy zalanie, oszczędność czasu – prowadzenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej skraca czas obsługi pacjentów. 
Lekarze nie muszą już tracić cennych godzin na szukaniu informacji  
o historii choroby w tradycyjnych kartotekach, ponieważ wszystkie ważne 
dane znajdują się w jednym, łatwym w obsłudze i przejrzystym systemie. 
Niewątpliwie przekłada się to na szybsze stawianie trafnych diagnoz, co 
jest niezwykle istotne z punktu widzenia pacjenta, proste katalogowanie –  
w przypadku archiwów bardzo pomocna jest możliwość dodania metadanych 
opisowych, ułatwiających szukanie teczek, redukcja kosztów – przeniesienie 
dokumentacji z wersji papierowej w elektroniczną eliminuje koszty związane 
z ich archiwizacją, jak również kupnem drukarek czy papieru, lepsza jakość 
dokumentów medycznych – czasem w dokumentach pisanych odręcznie 
trudno jest rozszyfrować pismo specjalisty, z którym w przeszłości konsultował 
się pacjent. Dokumenty w postaci cyfrowej są czytelne i niezależnie od tego, 
jak długo znajdują się w systemie – pozostają w niezmienionym stanie [2,6].

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to rewolucyjne narzędzie w systemie 
ochrony zdrowia, ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cy-
frowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym 
stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PE-
SEL. Wystarczy się tylko zalogować. Z profilu pacjenta mogą korzystać oso-
by pełnoletnie, mogące potwierdzić swoją tożsamość w Internecie poprzez: 
profil zaufany, e-dowód lub przez bank. Małoletni, od 16 roku życia, mają 
wgląd do swojego IKP, ale nie mają możliwości decydowania np. o wyborze 
lekarza. Na indywidulanym koncie pacjenta możliwe jest znalezienie infor-
macji, takich jak: otrzymane e-recepty od lekarza, sposób dawkowania leków, 
historia wizyt lekarskich w przychodni/u lekarza, ile NFZ zapłacił za świad-
czenia, wystawione skierowania i e-skierowania na badania lub do poradni 
specjalistycznej i stanie ich realizacji, e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie 
wystawione w związku z chorobą i macierzyństwem, historia leczenia osoby 
bliskiej, która upoważniła daną osobę do dokumentacji medycznej, a także 
dziecka do ukończenia 18 roku życia, informacje o tym, kto i kiedy Cię zgło-
sił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie 
zarejestrowania ostatniej składki, informację o lekach, listę wyrobów medycz-
nych zrefundowanych przez NFZ. Poprzez system IKP pacjent ma możli-
wość: zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowot-
nej, upoważnienia kogoś do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej 
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dokumentacji medycznej. Złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Internetowe Konto Pacjenta udostęp-
nia dane z: Systemu Informacji Medycznej (SIM P1) — stąd czerpiemy dane 
e-recept i e-skierowań, które zmieniają system ochrony zdrowia z papierowe-
go na cyfrowy i otwierają nowe możliwości korzystania z elektronicznych do-
kumentów medycznych, Zintegrowanego Informatora Pacjenta — to system 
Narodowego Funduszu Zdrowia, który od 2008 roku gromadzi informacje  
o udzielonych świadczeniach oraz kwotach, które zostały przekazane na  
finansowanie Twojego leczenia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — stąd 
pochodzą informacje o zaświadczeniach lekarskich oraz relacje Opiekun-Pod-
opieczny, co pozwala nadać uprawnienia do konta dziecka temu z rodziców, 
który zgłosił je do ubezpieczenia, EWP – czyli system informatyczny Centrum 
e-Zdrowia, w którym lekarze POZ, sanepid oraz laboratoria wykonujące testy 
na obecność SARS-CoV-2, wpisują aktualne informacje o zleceniach na testy, 
ich wynikach oraz o umieszczeniu pacjenta na kwarantannie lub izolacji do-
mowej [3].

Pozyskanie jak największej liczby użytkowników Internetowych Kont 
Pacjenta (IKP) jest celem dla e-zdrowia aby użytkownicy mogli na bieżąco 
mieć dostęp do swojej historii choroby oraz udzielonych świadczeń profilak-
tycznych. W planach jest również wprowadzenie systemu ankietowego, dzięki 
któremu pacjent będzie mógł zweryfikować czy konieczne jest u niego zainte-
resowanie się swoim stanem zdrowia i umówienie wizyty u lekarza [5]. 

Badanie na temat wiedzy i opinii Polaków w kwestii telemedycyny  
i e-zdrowia w Polsce przeprowadzono metodą wywiadów on-line w dniach 
6-7 czerwca 2017 r. na grupie reprezentatywnej 1000 osób. W badaniu wzięli 
udział lekarze i pacjenci. Pytano ich o różne aspekty dziania telemedycyny 
oraz różne formy elektronicznej dokumentacji medycznej. Z badania wynika, 
że najszerzej dostępna dla pacjentów jest możliwość umawiania wizyt przez 
telefon. Bardziej „nowoczesne” formy, takie jak rejestracja on-line, odbiera-
nie wyników badań za pośrednictwem internetu czy też aplikacja mobilna 
do zarządzania wizytami, płatnościami lub receptami są znacznie mniej roz-
powszechnione. Z możliwości rejestracji on-line skorzystało blisko 74 proc. 
pacjentów. Podobna ilość chorych dzwoniła do lekarza lub umawiała wizy-
ty przez telefon. Połowa pacjentów korzystała z odbierania wyników badań 
przez telefon lub internet. Blisko połowa chorych korzystała z rejestracji 
on-line. Telemedycyna postrzegana jest przez badanych lekarzy jako szansa 
na poprawę życia społecznego. Ponad połowa z nich (58 proc.) jest zdania,  
że rozwój telemedycyny przyniesie pozytywne konsekwencje. Wśród najczęściej 
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wymienianych możliwości poprawy sytuacji lekarze wymieniali: łatwiejsze 
rozczytywanie recept (89 proc.), usprawnienie procesu diagnostyki chorób, 
dzięki zintegrowanemu systemowi historii chorób (76 proc.). Jeśli chodzi  
o wystawianie e-zwolnień i e-recept to zdania lekarzy były podzielone: 44% 
byłoby zadowolone z takiego rozwiązania, 29% nie chciałoby takiej zmiany,  
a 19% miało obawy związane z tą zmianą [3}. 

Współczesna technologia pozwala gromadzić i przetwarzać coraz większą 
ilość informacji. Zdigitalizowane dane pacjenta mogą być istotne dla poprawy 
jakości opieki zdrowotnej oraz wykorzystane w rozwoju wiedzy medycznej. 
Digitalizacja danych zdrowotnych wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Gro-
madzenie danych z różnych źródeł zwiększa zagrożenie dla prywatności. Infor-
macje na temat świadczeń zdrowotnych jednej osoby mogą być rozproszone  
w wielu różnych placówkach. Dlatego niektórzy postulują, aby zamiast cen-
tralnego rejestru danych zdrowotnych istniał jedynie Indeks Danych zdro-
wotnych. Centralny Indeks nie zawierałby danych medycznych, a jedynie 
informację na temat tego, w jakiej placówce leczy się pacjent. Co więcej,  
to sam pacjent wskazywałby, które spośród leczących go placówek medycz-
nych byłyby widoczne w Indeksie pod jego nazwiskiem. Nasze zdrowie nie 
jest tylko i wyłącznie naszą osobistą sprawą, ponieważ choroba jednostki może 
stanowić zagrożenie dla innych oraz instytucje publiczne w większości państw 
mają szczególne uprawnienia w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego  
i w niektórych przypadkach mogą ograniczać prawa obywateli. [1,4,5,7].

Podsumowanie

Centralny System Informacji Medycznej można tworzyć kierując się jed-
ną z dwóch zasad: szacunkiem dla autonomii jednostki albo dobrem wspól-
nym. Zasady te nie są całkowicie przeciwstawne: dobro ogółu wymaga bowiem 
poszanowania praw jednostki. Nawet jeśli nie da się znaleźć idealnej równo-
wagi między tymi zasadami, można jednak próbować zbudować powszechnie 
akceptowalne rozwiązania. Przede wszystkim w demokratycznym państwie 
prawa powstanie takiego systemu powinno być w całości transparentne  
i poprzedzone debatą publiczną, w której głos będą mogły zabrać wszystkie 
zainteresowane strony. Warto jednak pamiętać ile zalet niesie ze sobą digita-
lizacja medycyny. E-recepty są czytelne dla farmaceutów, znika problem nie-
czytelności, błędnych danych czy braku pieczątki. Pacjent może wykupić leki  
w każdej aptece oraz wykupić tylko ich część bez konieczności proszenia o 
odpis. Również dzięki elektronicznej wersji pacjent ma stały łatwy dostęp do 
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wszystkich wystawionych recept. Z kolei jeśli chodzi o e-skierowania, zmniej-
sza się ryzyko błędnego wystawienia, pacjent może zarejestrować się telefo-
nicznie bez konieczności wizyty w placówce. Natomiast posiadanie Interne-
towego Konta Pacjenta umożliwia śledzenia historii leczenia, otrzymywanie 
e-recept mailem lub SMS-em, wykupywanie recept w różnych aptekach bez 
utraty refundacji, odbieranie kolejnych e-recept bez konieczności wizyty w 
gabinecie np. po telekonsultacji, udostępnianie informacji o stanie zdrowia le-
karzowi oraz rodzice mają dostęp do informacji medycznych swoich dzieci do  
18 roku życia. Należy zastanowić się nad możliwościami usprawnienia funk-
cjonowania cyfryzacji medycyny. Na pewno badania wśród personelu medycz-
nego na temat ich opinii funkcjonalności przytoczonych systemów pozwoliły-
by wprowadzenie zmian i skuteczną poprawę digitalizacji medycyny w Polsce.
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DIGITALIZATION OF POLISH HEALTHCARE

Summary: This work aims to present the forms of digitization in doc-
umentation and medical facilities in Poland. In 2016, electronic sick 
leave began to be introduced. In 2020, standard paper prescriptions 
were replaced with their electronic version. From January 8, 2021, 
electronic referrals were introduced, replacing the previous version.  
Also, from January 2021, medical institutions keep all medical records 
in electronic form. The Internet Patient Account allows you to: receive 
prescriptions by e-mail or SMS, buy prescriptions in various pharma-
cies without losing the refund, receive further e-prescriptions without 
the need to visit doctor’s office, share the history of prescribed drugs 
and health information with the doctor, parents have access to their 
children's medical information up to the age of 18. Both patients and 
medical workers see advantages and disadvantages of developing digi-
tization in medicine.

Keywords: Digitization, medicine, medical facilities, health protection. 
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WIEDZA POŁOŻNIC  
NA TEMAT PROFILAKTYCZNYCH 

ZACHOWAŃ ZALECANYCH 
W POŁOGU

Streszczenie: Narodzinom dziecka towarzyszą pozytywne emocje, ale 
stanowi ono również czynnik stresowy. Takie zjawisko może skutkować 
wystąpieniem powikłań zarówno w czasie ciąży jak i po porodzie. Aby 
temu przeciwdziałać, zalecane jest wdrożenie u kobiet profilaktycznych 
zachowań prozdrowotnych. Wprowadzenie fizjoterapeutycznego postę-
powania u położnic od pierwszych dni połogu wpływa na skrócenie cza-
su powrotu do stanu sprzed okresu ciąży. Cel pracy: Ocena znajomości 
profilaktycznych zachowań prozdrowotnych przyśpieszających powrót 
do stanu sprzed okresu ciąży u kobiet w pierwszej i drugiej dobie połogu. 
Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach 
czerwiec – lipiec 2019 roku oraz styczeń – luty 2020 roku w oddziale 
ginekologicznym jednego z krakowskich szpitali. Wzięło w nim udział 
80 położnic w pierwszej i drugiej dobie połogu. Udział w badaniu był 
dobrowolny i anonimowy. Pytania dotyczyły ciąży oraz postępowa-
nia w połogu. Wyniki: Znajomość prozdrowotnych zachowań dedy-
kowanych kobietom jest niewielka. Ponad 90% położnic nie słyszało  
o metodach stymulowania laktacji a jedynie 30% deklarowało znajo-
mość kresy białej. Aż 70% badanych nie znało ćwiczeń przeciwzakrzepo-
wych a ich wykonywanie potwierdziło 15%. Znajomość ćwiczeń mięśni 
dna miednicy potwierdziło ponad 80% badanych, ale ich wykonywa-
nie przed ciążą deklarowało jedynie 20% położnic a w czasie ciąży 40%.  

1  Mgr fizjoterapii, Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków.
2  Dr hab. N. med., prof. UJ, mgr fizjoterapii, Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Wydział 
Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Skawińska 8, 31-066 
Kraków.
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Wnioski: Kobiety nie znają profilaktycznych zachowań przyśpieszają-
cych powrót o stanu sprzed okresu ciąży. Konieczne jest prowadzenie 
dalszych badań na ten temat oraz edukacja kobiet.

Słowa kluczowe: Ciąża, połóg, fizjoterapia, kresa biała, mięśnie dna 
miednicy.

ORCID: 0000-0003-1056-8276.

Wstęp

Urodzenie dziecka jest rozumiane jako wypełnienie przez kobietę jej na-
turalnej roli społecznej. Towarzyszą mu silne, często skrajne emocje co po-
woduje, że początek macierzyństwa jest wydarzeniem stresującym. Raport 
Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 roku podaje, że połóg jest momentem 
krytycznym zarówno dla matki jak i dziecka, dlatego tak ważne jest zapewnie-
nie im w tym czasie kompleksowej opieki. Co więcej, interdyscyplinarne dzia-
łania personelu medycznego w zakresie wsparcia i edukacji położnicy mogą 
minimalizować ryzyko wystąpienia powikłań połogowych oraz wpływać na 
szybszy powrót do sprawności sprzed okresu ciąży [Czerwińska-Osipiak i in. 
2018, Crisţă M. 2019, World Health Organization 2013]. Zapewnienie ko-
biecie kompleksowej opieki w okresie połogu odgrywa również biopsycho-
logiczną rolę w aspekcie powrotu do życia seksualnego. Wdrażając elementy 
postępowania łagodzące fizyczne dolegliwości, należy pamiętać o wsparciu 
psychicznym położnicy [McBride i Kwee 2017]. 

W czasie ciąży dochodzi do wielu zmian w funkcjonowaniu układu 
hormonalnego oraz biomechanice ciała kobiety. Mogą one generować po-
wstawanie przeciążeń i w efekcie wystąpienie dolegliwości bólowych. Zmiany  
w obrębie układu szkieletowego są ściśle związane z napięciem otaczających 
je grup mięśniowych. Zaburzeniom napięcia może towarzyszyć powstawanie 
punktów spustowych, co również będzie powodowało występowanie dolegli-
wości bólowych [Lewandowska i in. 2016]. Powszechnie przyjęło się, że nie-
odłącznym elementem ciąży jest ból. Takie przekonanie jest błędne. Pomimo 
iż, współczesna fizjoterapia oferuje wiele metod łagodzących pojawiające się 
dolegliwości, niewiele kobiet z nich korzysta, uważając, że występujące objawy 
są czymś normalnym. Zazwyczaj na wizytę u specjalisty decydują się panie,  
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u których ból jest na tyle intensywny, że utrudnia wykonywanie aktywności 
dnia codziennego [Miksza i in. 2017]. 

Połóg jest okresem rozpoczynającym się po porodzie i charakteryzu-
je się zachodzeniem zmian mających przywrócić organizm kobiety do stanu 
sprzed okresu ciąży [Kaźmierczak i in. 2010]. Zdarza się, że kobiety obserwują  
u siebie występowanie różnych dolegliwości [Słomko i in. 2017]. W kolejnych 
trymestrach ciąży zwiększa się ilość wydzielanych estrogenów, co wpływa na 
wzmożenie krzepliwości krwi ciężarnej. Z tego powodu ciąża jak i poród są 
stanami, które powodują wzrost ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zato-
rowej. Aby jej uniknąć konieczna jest wczesna pionizacja pacjentki i wdrożenie 
profilaktyki przeciwzakrzepowej [Słomko i in. 2017, Undas 2015]. Przebycie 
ciąży i poród siłami natury wpływają również na obniżenie mięśni dna mied-
nicy, czego skutkiem może być nietrzymanie moczu [Torbé i in. 2016, Opara 
i in. 2013]. Dodatkowo istnieje ryzyko pojawienia się problemu z laktacją 
polegającego na niewystarczającej czy też nadmiernej produkcji mleka, wystą-
pić może również rozejście kresy białej [Słomko i in. 2017, Józefów i in. 2013, 
Torbé i in. 2016]. Co więcej, niektóre z objawów, jak np. ból krocza, ból 
piersi czy gubienie moczu utrzymują się przez dłuższy czas, a panie uważają 
je za coś normalnego [Słomko i in. 2017]. Częstym problemem wstępującym 
zarówno w czasie ciąży jak i po porodzie jest ból dolnego odcinka kręgosłupa. 
Warto zauważyć, że ćwiczenia stabilizujące oraz reedukacja postawy wpływają 
na zmniejszenie tych dolegliwości oraz zapobiegają przed wystąpieniem bólu  
o charakterze chronicznym [Chaudry S. i in 2013]. Z powodu niedostatecznej 
wiedzy na temat połogu, kobiety często nie próbują szukać wsparcia lub po-
mocy. Nie mają one świadomości, że wprowadzenie odpowiedniego profilak-
tycznego postępowania fizjoterapeutycznego od pierwszej doby połogu, może 
wpłynąć na uniknięcie wystąpienia wspomnianych dolegliwości lub zmniejsze-
nie ich intensywności [Słomko i in. 2017]. Aktywność wprowadzona już na 
wczesnym etapie, pozytywnie wpływa na stan psychiczny pacjentek. Wykony-
wanie prostych ćwiczeń wpływa na samozadowolenie i daje poczucie kontroli 
nad własnym ciałem, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia depresji 
poporodowej [Iwanowicz-Palus i in. 2017]. 

Celem pracy jest ocena znajomości profilaktycznych zachowań proz-
drowotnych przyśpieszających powrót do stanu sprzed okresu ciąży u kobiet  
w pierwszej i drugiej dobie połogu.
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Materiał i metody

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu składający 
się z 41pytań. Obyło się ono w dwóch etapach i zostało przeprowadzone  
w jednym z krakowskich szpitali. Pierwsza część badań została przeprowadzo-
na w okresie czerwiec – lipiec w roku 2019, natomiast kolejny etap obejmował 
okres od stycznia do końca lutego 2020 roku. Przed rozpoczęciem badań zo-
stały uzyskane niezbędne zgody Dyrekcji szpitala oraz Ordynatora Oddziału  
a udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Pytania dotyczyły retrospek-
tywnie okresu ciąży oraz pierwszych dni połogu. W odniesieniu do przebytej 
ciąży, ankietowane były pytane o dolegliwości towarzyszące temu okresowi 
oraz podejmowaną aktywność fizyczną. Zapytano również o uczestnictwo  
w szkole rodzenia a w kontekście znajomości profilaktycznych zachowań proz-
drowotnych dedykowanych kobietom w ciąży, sprawdzono znajomość pojęć 
mięśni dna miednicy okaz kresy białej. Zbadano również znajomość ćwiczeń 
stymulujących laktację, ćwiczeń przeciwzakrzepowych, ćwiczeń mięśni dna 
miednicy oraz profilaktyki rozejścia kresy białej. Dodatkowo uzyskano in-
formacje o tym czy ankietowane wiedziały o potrzebie wykonywania takich 
ćwiczeń oraz powodach niepodejmowania tych działań. Pytania dotyczące 
połogu pozwalały na ocenę aktualnego samopoczucia położnicy oraz dole-
gliwości, które badana u siebie obserwowała. Charakterystykę badanej grupy 
prezentuje Tabela 1. Wyniki analizowano w programie statystycznym SPPS, 
stosując test Chi2. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto p<0,05.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Płeć badanych Kobiety
Liczba badanych 80
Rodzaj porodu Cesarskie cięcie i poród siłami natury
Doba połogu Pierwsza i druga

Wyniki

Analizowanymi aspektami wpływającymi na szybszy powrót do stanu 
sprzed okresu ciąży były: znajomość ćwiczeń stymulujących laktację, profi-
laktyki rozejścia kresy białej, ćwiczeń przeciwzakrzepowych oraz zasad ak-
tywacji mięśni dna miednicy. Otrzymane wyniki jednoznacznie pokazują,  
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że wiedza kobiet na temat profilaktycznych zachowań zalecanych do stosowa-
nia w czasie połogu jest niewielka.

W kontekście ćwiczeń stymulujących laktację ponad 90% badanych nie 
wiedziało, że istnieją aktywności, którymi można pobudzić gruczoły mlekowe 
do produkcji pokarmu. Zaledwie 7 z 80 badanych kobiet deklarowało taką 
wiedzę. Informacje na ten temat były uzyskane w toku edukacji wynikającej  
z posiadania wykształcenia medycznego, pochodziły również od personelu me-
dycznego a także ze stron internetowych i zajęć szkoły rodzenia. 

Wśród analizowanych zagadnień znalazła się również profilaktyka rozej-
ścia kresy białej. Na pytanie czy kobiety kiedykolwiek słyszały o profilaktyce ro-
zejścia kresy białej, ponad 70% ankietowanych odpowiedziało przecząco (Ryc. 
1A), natomiast stosowanie takiej profilaktyki deklarowało niewiele ponad 10% 
wszystkich badanych (Ryc. 1B). Główne źródło wiedzy na temat profilakty-
ki kresy białej stanowił personel medyczny (Ryc. 1C). Najmniejsze znaczenie  
w pozyskiwaniu wiedzy na ten temat miały strony internetowe. Przedstawione 
dane jednoznacznie wykazują, że wiedza kobiet na temat pojęcia kresy bia-
łej jest niewielka. Niemniej analiza statystyczna wykazała istotne statystycznie 
różnice pomiędzy konsultowaniem się w czasie ciąży z fizjoterapeutą a znajo-
mością pojęcia kresy białej (0,030) oraz konsultacją z fizjoterapeutą a stosowa-
niem przez kobiety zasad profilaktyki kresy białej (p=0,023). 

Występujące u ankietowanych dolegliwości okresu ciąży zostały analizo-
wane pod kątem częstości występowania (Ryc. 2A) oraz tego, jaki odsetek ko-
biet konsultował je z fizjoterapeutą (Ryc. 2B). Warto zwrócić uwagę, że ponad 
80% położnic odczuwało w czasie ciąży dyskomfort spowodowany różnymi 
dolegliwościami natomiast jedynie niewiele ponad 20% zdecydowało się na 
konsultację fizjoterapeutyczną. 
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Rycina 1. Znajomość profilaktyki kresy białej [A], stosowanie profilaktyki kresy białej 
[B] oraz źródła wiedzy na temat profilaktyki kresy białej [C] deklarowane przez kobie-
ty (n=80) w pierwszej i drugiej dobie połogu

Rycina 2. Występowanie dolegliwości okresu ciąży [A] i konsultacja dolegliwości 
okresu czasie ciąży z fizjoterapeutą [B] deklarowane przez kobiety (n=80) w pierw-
szej i drugiej dobie połogu

Rycina 3. Najczęściej występujące dolegliwości okresu ciąży [A] oraz dolegliwości, 
które były powodem konsultacji fizjoterapeutycznej [B] deklarowane przez kobiety 
(n=80) w pierwszej i drugiej dobie połogu
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Zdecydowaną większość dolegliwości stanowił ból w obrębie kręgosłu-
pa (Ryc. 3A). Najczęściej dotyczył on odcinka lędźwiowego (ponad 55% 
badanych) oraz odcinka krzyżowego (ponad 20% badanych). Ten rodzaj 
dolegliwości był również najczęstszym powodem konsultacji fizjoterapeutycz-
nych w czasie ciąży. Prawie 30% badanych pacjentek potrzebowało pomocy  
w łagodzeniu dolegliwości bólowych różnych odcinków kręgosłupa (Ryc. 3B). 
Żaden z pozostałych powodów wizyty u fizjoterapeuty nie stanowił odsetka 
większego niż 10% badanych korzystających z takiej pomocy. 

Kolejnym analizowanym aspektem była znajomość ćwiczeń przeciwza-
krzepowych. Prawie 80% respondentek nie znało tego pojęcia (Ryc. 4A). 
Rycina 4B przedstawia wiedzę respondentek o tym, że wykonywanie takich 
ćwiczeń jest zalecane w pierwszych dobach połogu. Wiedza na ten ćwiczeń 
przeciwzakrzepowych była pozyskiwana głownie ze stron internetowych oraz 
od personelu medycznego (Ryc. 4C). Informacje pozyskane od personelu me-
dycznego otrzymało ponad 6% ankietowanych. W przypadku wiedzy zdobytej 
dzięki zajęciom szkoły rodzenia, odsetek ten wynosił prawie 4%.

Rycina 4. Znajomość ćwiczeń przeciwzakrzepowych [A], wiedza, że ćwiczenia prze-
ciwzakrzepowe należy wykonywać po porodzie [B] oraz źródła wiedzy na temat ćwi-
czeń przeciwzakrzepowych [C], deklarowane przez kobiety (n=80) w pierwszej i dru-
giej dobie połogu

Warto zwrócić uwagę, że analiza statystyczna, wykazała występowanie 
istotnych różnic pomiędzy konsultacją dolegliwości występujących w czasie 
ciąży z fizjoterapeutą a znajomością ćwiczeń przeciwzakrzepowych (p=0,006) 
oraz pomiędzy konsultacją fizjoterapeutyczną w czasie ciąży a wiedzą, że ćwi-
czenia przeciwzakrzepowe powinny być wykonywane w pierwszych dobach 
połogu (p=0,002). 
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Niepokojące jest, że zaledwie 15% ankietowanych wykonywało wspo-
mniane ćwiczenia. Respondentki najczęściej odpowiadały, że niewykonywa-
nie ćwiczeń było spowodowane brakiem wiedzy o tym jak je wykonać (Ryc. 
5). Lenistwo zadeklarowało jedynie 5% badanych. 

Rycina 5. Powody niewykonywania ćwiczeń przeciwzakrzepowych deklarowane 
przez kobiety (n=80) w pierwszej i drugiej dobie połogu

Ostatnim analizowanym aspektem była aktywacja mięśni dna miedni-
cy. Na pytanie czy kobiety znają pojęcie mięśni dna miednicy, ponad 80% 
odpowiedziało twierdząco (Ryc. 6A). Rycina 6B przedstawia źródła wiedzy,  
z których kobiety czerpały wiedzę na ten temat.

Rycina. 6. Znajomość pojęcia mięśni dna miednicy [A] oraz źródła wiedzy na temat 
mięśni dna miednicy [B] deklarowane przez kobiety będące w pierwszej i drugiej do-
bie połogu (n=80)

Prawie 40% położnic wiedzę o mięśniach dna miednicy czerpało ze stron 
internetowych i jest to dominujące źródło informacji na ten temat. Pozyska-
nie wiedzy o mięśniach dna miednicy od personelu medycznego deklarowało 
niewiele ponad 10% respondentek (Ryc. 6B). Przeprowadzone badania wy-
kazały ponadto, że kobiety znacznie częściej decydują się na ćwiczenia mię-
śni dna miednicy w czasie ciąży w stosunku do okresu przed ciążą. Odsetek 



75

WIEDZA POŁOŻNIC NA TEMAT PROFILAKTYCZNYCH ZACHOWAŃ ...

kobiet podejmujących się tego rodzaju treningu dna miednicy w czasie ciąży 
jest dwukrotnie większy w porównaniu do okresu sprzed ciąży (Ryc. 7). Nie-
pokojącym wydaje się być fakt, że przed ciążą prawie 80% kobiet nie decyduje 
się na wykonywanie tych ćwiczeń.

Rycina 7. Wykonywanie ćwiczeń mięśni dna miednicy przed ciążą oraz w czasie ciąży 
deklarowane przez kobiety (n=80) w pierwszej i drugiej dobie połogu

Położnice zostały zapytane o powody niewykonywania ćwiczeń mięśni 
dna miednicy przed ciążą oraz w czasie ciąży (Ryc. 8). Głównym powodem 
niepodejmowania treningu dna miednicy przez pacjentki była nieświadomość, 
że powinny wykonywać tego rodzaju ćwiczenia. Co ciekawe prawie 10% wię-
cej kobiet podaje taki powód odnośnie pytania dotyczącego okresu ciąży niż 
okresu przed ciążą. Analiza otrzymanych danych pozwala również zauważyć, 
że odsetek odpowiedzi respondentek deklarujących niewykonywanie ćwiczeń 
mięśni dna miednicy z powodu braku ich znajomości w okresie przed ciążą  
i w czasie jej trwania jest trzykrotnie mniejszy. 

Rycina 8. Powody niewykonywania ćwiczeń mięśni dna miednicy przed ciążą i w cza-
sie ciąży przez respondentki (n=80) będące w pierwszej i drugiej dobie połogu
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Analiza otrzymanych wyników wykazuje, że ponad 60% położnic wie, że 
ćwiczenia mięśni dna miednicy zmniejszają w przyszłości ryzyko wystąpienia 
problemu nietrzymania moczu (Ryc. 9A). Najczęściej podawanym źródłem 
wiedzy na ten temat był internet. Zauważono istotną statystycznie różnicę 
(p=0,043) pomiędzy wizytą u fizjoterapeuty w czasie ciąży a świadomością,  
że wykonywanie ćwiczeń mięśni dna miednicy zmniejsza ryzyko wystąpienia 
w przyszłości problemu nietrzymania moczu (Ryc.9B). 

Rycina 9. Wiedza, że ćwiczenia mięśni dna miednicy zmniejszają ryzyko wystąpienia 
w przyszłości problemu nietrzymania moczu [A] i źródła wiedzy o tym, że ćwiczenia 
mięśni dna miednicy zmniejszają ryzyko wystąpienia w przyszłości problemu nietrzy-
mania moczu [B] deklarowane prze kobiety (n=80) w pierwszej i drugiej dobie 
połogu

Pomimo tego, że ponad 60% położnic deklaruje, że wie jak ważne są 
ćwiczenia mięśni dna miednicy w kontekście profilaktyki nietrzymania mo-
czu, tylko około 50% respondentek jest świadomych, że ciąża i poród siłami 
natury wpływają na obniżenie dna miednicy (Ryc. 10A). Głównym źródłem, 
z którego respondentki czerpały wiedzę na ten temat był internet (Ryc. 10B). 

Rycina 10. Wiedza, że ciąża i poród siłami natury obniżają mięśnie dna miednicy [A] 
oraz źródła wiedzy o tym, że ciąża i poród siłami natury obniżają mięśnie dna mied-
nicy [B] deklarowane przez kobiety w pierwszej i drugiej dobie połogu (n=80)
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Dyskusja 

W ostatnich latach pobyt w oddziale ginekologiczno-położniczym jest 
coraz krótszy, należy go wykorzystać na kompleksową opiekę i edukację obej-
mującą profilaktykę i wdrożenie zachowań prozdrowotnych przyśpieszających 
powrót do stanu sprzed okresu ciąży [Kowalska i in. 2014]. Jest to szczególnie 
ważne, ponieważ najczęstszą przyczyną powikłań występujących w połogu jest 
brak wiedzy o jego przebiegu [Bączek i in. 2012]. 

Wspieranie laktacji wydaje się być jednym z najważniejszych elementów 
opieki nad położnicą i noworodkiem. Mimo to analiza odpowiedzi respon-
dentek na temat zachowań wpływających na stymulację gruczołów mlekowych 
jest alarmująca. Ponad 90% położnic nie ma stosownej wiedzy w tym zakresie. 
Wilińska i in. oraz Jeleń i in. [Wilińska i in. 2014, Jeleń i in. 2014] podkreślają 
konieczność wspierania laktacji od wczesnego początku połogu. Wskazują, że 
tylko współpraca interdyscyplinarnego zespołu specjalistów może skutkować 
optymalizacją całego procesu [Wilińska i in. 2014, Jeleń i wsp. 2014]. Etap 
karmienia piersią jest uznawany za naturalną kontynuację kamienia płodowe-
go. Gebuza i in. [Gebuza i in. 2016] dowiedli, że problemy, których w tym 
okresie doświadczają położnice, dotyczą zarówno pierworódek jak i wieloró-
dek. Większy problem z przystawianiem niemowlaka miały pierwiastki, co jest 
naturalnym zjawiskiem wynikającym z braku doświadczenia. Brak edukacji na 
temat prawidłowego przystawiania dziecka może skutkować bolesnością bro-
dawek sutkowych wynikającą ze złej techniki karmienia i niechęcią do konty-
nuowania tego procesu. Dodatkowo dziecko, które jest dokarmiane butelką 
nie chce ssać piersi, czego efektem jest brak stymulacji gruczołów piersiowych 
i zmniejszenie ilości wytwarzanego pokarmu [Gebuza i in. 2016]. Jednym ze 
sposobów zapobiegającym utracie pokarmu może być stymulacja mięśni pier-
siowych. Poprawa ich ukrwienia wpływa na lepsze odżywienie i dotlenienie 
gruczołów piersiowych co przyśpiesza produkcję pokarmu [Wildan M. 2015]. 
Innym ważnym elementem zachowań prozdrowotnych jest profilaktyka prze-
ciwzakrzepowa. Jej stosowanie jest wpisane w model opieki nad pacjentem 
po zabiegu operacyjnym. Poród również jest wydarzeniem zwiększającym ry-
zyko wystąpienie incydentów zakrzepowo-zatorowych a ćwiczenia przeciwza-
krzepowe stanowią uzupełnienie terapii farmakologicznej [Rzepka i in. 2013].  
W grupie badanych kobiet niewiele ponad 25% znało taki rodzaj ćwiczeń  
a 20% wiedziało, że ich stosowanie jest zalecane po porodzie. Co więcej, 
ich wykonywanie deklarowało jedynie 15% badanych. Głównymi powoda-
mi niewykonywania ćwiczeń przeciwzakrzepowych był brak ich znajomości  
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i niewiedza o tym, że taka aktywność jest zalecane po porodzie. Potwierdze-
nie zasadności podejmowania tego rodzaju ćwiczeń w połogu znajdziemy  
w doniesieniach Rzepki i in. oraz Barłowskiej-Trybulec i in. [Rzepka i in. 
2013, Barłowska-Trybulec i in. 2017]. Autorzy za najbardziej skuteczne okre-
ślają wykonywanie ok 1000 ruchów dziennie obejmujących dystalne części 
kończyn [Rzepka i in. 2013, Barłowska-Trybulec i in. 2017].

Ważną część prozdrowotnych zachowań w czasie ciąży stanowią: profi-
laktyka rozejścia kresy białej oraz ćwiczenia mięśni dna miednicy. Tylko 30% 
respondentek potwierdzało znajomość profilaktyki kresy białej a jedynie 10% 
deklarowało podejmowanie odpowiednich aktywności z nią związanych. War-
to zwrócić uwagę, że głównym źródłem informacji na ten temat był personel 
medyczny. Powołując się na przegląd literatury Gruzyńskiej i Truszczyńskiej-

-Baszak [Gruzyńska, Truszczyńskiej-Baszak 2018] otrzymujemy potwierdze-
nie, że znajomość profilaktyki kresy białej w Polsce jest niewielka. Przegląd 11 
artykułów jednoznacznie wskazuje, że wdrożenie odpowiedniego postępowa-
nia umożliwia zmniejszenie występowania tego problemu [Gruzyńska, Trusz-
czyńskiej-Baszak 2018]. Opala-Berdzik i Dąbrowski [Opala-Berdzik, Dą-
browski 2009] sugerują, że działania edukacyjne dla kobiet w ciąży i połogu 
powinny stać się priorytetem. Według autorów bagatelizowanie rozejścia kre-
sy białej wynika z tego, że początkowo nie towarzyszą mu dolegliwości bólowe. 
Wskazują również, że prospektywnie obserwujemy zwiększenie lordozy lędź-
wiowej i dolegliwości bólowe tej okolicy oraz występowanie przepuklin. Może 
również dochodzić do zmiany ułożenia trzewi, nacisku na odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa i w konsekwencji ustawienia miednicy w przodopochyleniu [Opa-
la-Berdzik, Dąbrowski 2009]. Co więcej, zaburzenie prawidłowego napięcia 
mięśnia prostego brzucha skutkuje upośledzeniem funkcji stabilizacyjnej oraz 
zdolnością do utrzymania prawidłowego ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej. 
Takie zjawisko uniemożliwia prawidłową, synchroniczną pracę mięśnia po-
przecznego brzucha i mięśni dna miednicy [Torbé i in. 2016, Opala-Berdzik 
i in. 2009]. Zaburzenia pracy mięśni dna miednicy i mięśnia poprzeczne-
go mogą się przyczyniać do wystąpienia nietrzymania moczu, zaparć a także 
zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej [Kocur i in. 2016]. Thabet  
i Alshehri, swoimi badaniami potwierdzili występowanie wspomnianej zależ-
ności. Otrzymane wyniki wykazały, że dysfunkcje uroginekologiczne wystąpi-
ły aż u 66% pacjentek, u których zdiagnozowano rozejście kresy białej [Tha-
bet i Alshehri 2019]. Znajomość i stosowanie ćwiczeń mięśni dna miednicy 
stanowi podstawę profilaktyki w kontekście nietrzymania moczu. Badania 
Sut i Kaplan, potwierdzają skuteczność treningu dna miednicy jako prewencję 
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nietrzymania moczu. Otrzymane przez nich wyniki dowodzą, że wykonywa-
nie ćwiczeń mięśni dna miednicy poprawia funkcję tych mięśni, czego efektem 
jest zwiększenie jakości życia kobiet [Sut i Kaplan 2015]. Wśród ankietowa-
nych ponad 80% deklarowało znajomość ćwiczeń mięśni dna miednicy. Nie-
stety wyniki dotyczące wykonywania ćwiczeń nie są optymistyczne. Stosowa-
nie ćwiczeń przed ciążą potwierdziło niewiele ponad 20%. Analiza wykazała 
tendencję wzrostową, ponieważ w odniesieniu do okresu ciąży, podejmowanie 
się ćwiczeń deklarowało już ponad 40% badanych. Prawdopodobnie wynika-
ło to z faktu, że dla wielu kobiet ciąża jest okresem, w którym większą uwagę 
przywiązuje do dbania o zdrowie. Głównymi powodami niepodejmowania 
takiej aktywności był brak znajomości ćwiczeń, niewiedza o tym, że kobie-
ty powinny je wykonywać oraz lenistwo. Wyniki badań Kocur [Kocur i in. 
2016] potwierdzają niewielką wiedzę Polek o ćwiczeniach mięśni dna miedni-
cy. Autorka podkreśla, że kobiety, które podejmowały trening dna miednicy, 
za najistotniejsze efekty uważały zwiększenie satysfakcji seksualnej oraz zmniej-
szenie problemu nietrzymania moczu. Co więcej, jakość życia tych kobiet była 
wyższa w stosunku do kobiet, które nie podejmowały takiego treningu [Kocur  
i in. 2016]. Barnaś i wsp. wskazują na inny aspekt związany z nietrzymaniem 
moczu. Zauważyli, że kobiety posiadające wyższe wykształcenie, u których wy-
stępuje taki problem, lepiej adaptują się do sytuacji. W przeciwieństwie do 
kobiet słabiej wykształconych, nie przyjmują biernej postawy, ale starają się 
rozwiązać problem korzystając z konsultacji ze specjalistą [Barnaś i in. 2015].

Ciąża to okres w którym u kobiet występują różne problemy. Ponad 80% 
respondentek zgłaszało występowanie w tym czasie dolegliwości a najczęstszą 
z nich był ból kręgosłupa. W większości przypadków dotyczył on odcinka 
krzyżowego i lędźwiowego. Niestety tylko niewiele ponad 20% kobiet zdecy-
dowało się na konsultacje występujących problemów z fizjoterapeutą. Praw-
dopodobnie wynikało to z błędnego przekonania, że dyskomfort występujący 
w czasie ciąży jest naturalnym zjawiskiem. Niestety kobiety nie zdają sobie 
sprawy z tego, że nieleczony ból może w przyszłości wiązać się z wytępieniem 
dolegliwości o charakterze chronicznym. Skuteczność w łagodzeniu występu-
jących dolegliwości z zastosowaniem technik fizjoterapeutycznych potwierdzili 
Gallo-Padilla D i in. Według autorów bardzo ważną rolę w procesie zwalcza-
nia dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa ma edukacja kobiet  
w zakresie utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz znajomości zasad 
ergonomii podczas podejmowanych aktywności [Gallo-Padilla D. 2016]. 
Pomimo tego, że niewiele kobiet zdecydowało się na konsultację występują-
cych u nich dolegliwości, zauważono istotną statystycznie różnicę pomiędzy 
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konsultacją fizjoterapeutyczną w czasie ciąży a stosowaniem przez kobiety 
profilaktyki rozejścia kresy białej, znajomością ćwiczeń przeciwzakrzepowych 
i wiedzą, że ich wykonywanie jest zalecane po porodzie oraz że ćwiczenia 
mięśni dna miednicy zmniejszają ryzyko wystąpienia w przyszłości problemu 
nietrzymania moczu. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że w oprócz 
pomocy w łagodzeniu występujących objawów, kobiety otrzymywały również 
instruktaż dotyczący profilaktycznego postępowania w ciąży i połogu. Na 
podstawie doniesień Miksza i wsp. oraz Boguszewskiego i wsp. [Miksza i in. 
2017, Boguszewski i in. 2014] otrzymujemy potwierdzenie, że brak konsulta-
cji problemów mięśniowo-szkieletowych występujących w czasie ciąży może 
skutkować utrwaleniem patologicznych zmian natomiast stosowanie fizjotera-
peutycznych metod wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych [Miksza 
i in. 2017]. Na podstawie badań własnych oraz innych autorów [Miksza i in. 
2017, Gruzyńską i in. 2018, Opala-Berdzik i in. 2009] należy stwierdzić, że 
edukacja kobiet w zakresie profilaktycznych zachowań stosowanych w czasie 
ciąży i połogu, jest niezbędna. Być może dzięki niej zwiększy się świadomość, 
że pomoc wykwalifikowanego fizjoterapeuty może wpłynąć na jakość życia 
kobiet w tym szczególnym dla nich czasie. 

Analiza własna oraz badania innych autorów [Wilińska i in. 2014, Ge-
buza i in. 2016, Barłowska-Trybulec i in. 2018, Kocur i in. 2016, Barnaś  
i in. 2015, Boguszewski i in. 2014] jednoznacznie wskazują, że wiedza kobiet 
dotycząca profilaktycznych zachowań prozdrowotnych jest niewielka. Świad-
czy to o konieczności edukacji kobiet w wieku prokreacyjnym. Brak wiedzy 
na temat fizjologicznego przebiegu połogu skutkuje ignorowaniem dolegli-
wości występujących w tym czasie. Objawy takie jak długotrwały ból odcinka 
lędźwiowego czy gubienie moczu są przez położnice uważane za nieodłączny 
skutek przebytego porodu i połogu. Zwiększenie świadomości odnośnie sto-
sowania zachowań profilaktycznych może się przyczynić do rozpoznawania 
negatywnych zmian zachodzących w organizmach kobiet i w efekcie umożliwi 
zapobieganie ich wystąpieniu lub skłoni do konsultacji ze specjalistą.
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ASSESSMENT OF PUERPERAS’ KNOWLEDGE ABOUT 
PREVENTATIVE MEASURES RECOMMENDED  

IN POSTPARTUM PERIOD

Summary: The birth of a child is accompanied by positive emotions, 
but it can also be a stress factor. As such it may result in complica-
tions during both the pregnancy and after the delivery. To counteract 
this, it is recommended to implement prophylactic health-promoting 
behaviours in women. The introduction of physiotherapeutic manage-
ment in postpartum women from the first days of puerperium shortens 
the time of recovery. The objective: To assess the knowledge of pro-
phylactic health-promoting behaviours accelerating the recovery after 
giving birth in women during the first and second postpartum days. 
Material and methods: The study was conducted in two stages: June 

- July 2019 and January - February 2020 in the gynaecological depart-
ment in one of Krakow’s hospitals. It involved 80 postpartum wom-
en during their first and second postpartum days. The participation  
in the study was voluntary and anonymous. The questions concerned 
the pregnancy and postpartum behaviours. Results: The knowledge 
of pro-health behaviours available to women is low. More than 90% 
of postpartum women have not heard of methods of stimulating lac-
tation, and only 30% declared any knowledge of linea alba. As many 
as 70% of the respondents did not know any anticoagulation exercises 
and only 15% confirmed actively performing them. The knowledge  
of pelvic floor muscle exercises was confirmed by more than 80% of 
the respondents; however, only 20% of postpartum women admitted 
doing any such exercises before the pregnancy, while 40% confirmed 
doing them during the pregnancy. Conclusions: Women do not know 
prophylactic behaviours accelerating the recovery after giving birth.  
It is necessary to conduct further research on this subject and educate 
women. 

Key words: Pregnancy, puerperium, physiotherapy, linea alba, pelvic 
floor muscles.
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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU SŁUŻBY 
ZDROWIA NA RZESZOWSZCZYŹNIE 

W LATACH 1945-1990

Streszczenie: Cel pracy: Analiza organizacji i funkcjonowania systemu 
służby zdrowia na Rzeszowszczyźnie po II wojnie światowej z uwzględ-
nieniem głównych problemów zdrowotnych tego okresu. Metody 
badawcze: Analiza piśmiennictwa i dokumentacji archiwalnej. Wnio-
ski: System ochrony zdrowia w Polsce zmieniał się zgodnie z polityką 
państwa i zarządu województwa. W pierwszych latach po zakończeniu 
II wojny światowej utrzymany był system opierający się na przedwo-
jennych przepisach medyczno–sanitarnych. Równolegle z publicznymi 
zakładami opieki zdrowotnej istniało kilkanaście prywatnych gabine-
tów lekarskich. Po 1950r. zostały wyeliminowane z systemu opieki 
zdrowotnej niemalże zupełnie medyczne instytucje prywatne. Służba 
zdrowia podobnie jak inne dziedziny życia gospodarczego i społecz-
nego znalazła się całkowicie w rękach państwa. Był to okres zubożenia, 
ale i znacznego wzrostu liczby placówek leczniczych i kadry medycznej. 

Słowa kluczowe: Polska, rzeszowskie, służba zdrowia, lata powojenne.
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Wstęp 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie organizacji i funk-
cjonowania systemu służby zdrowia na Rzeszowszczyźnie w latach 1945-
1990. Zagadnienie to wydaje się ważne, gdyż stan badań w odniesieniu do 

1  Dr, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu.
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rzeszowskiego systemu służby zdrowia po II wojnie światowej przedstawia się 
bardzo skromnie i wycinkowo. Rozwój służby zdrowia na Rzeszowszczyźnie 
był bezpośrednio związany z sytuacją społeczno-polityczną Polski i położe-
niem województwa. Aby zrozumieć trudności organizacyjne systemu służby 
zdrowia tamtego okresu należy pokrótce przybliżyć klimat związany z two-
rzeniem województwa oraz opis stanu społeczeństwa bezpośrednio po wojnie.  
Po wyzwoleniu regionu z okupacji niemieckiej rozpoczęły się prace nad two-
rzeniem nowych władz miasta i województwa, które zostało powołane dekre-
tem rządowym w dniu 7 lipca 1945 roku. Wolne od okupantów hitlerowskich 
miasto Rzeszów otrzymało szansę rozwoju. Kształt terytorialny województwa 
rzeszowskiego tworzyło trzynaście powiatów dawnego województwa lwow-
skiego i cztery powiaty województwa krakowskiego [Dz. U. RP 1945, Nr 27, 
poz.168]. Przetrwał on, z niewielkimi korektami przebiegu granicy między 
PRL a ZSRR i zmianami Rady Ministrów w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX wieku, do 1975 roku. Po tym czasie został wprowadzony 
nowy podział administracyjny, czego wynikiem było utworzenie z obszaru 
dotychczasowego województwa rzeszowskiego czterech nowych województw: 
rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego. Powierzch-
nia województwa wówczas znacznie się zmniejszyła (z 18 201 km2 do 4 399 
km2) [Budzyński (red.), 2004, s.752-753]. Tereny Rzeszowszczyzny przed 
wojną należały do najbardziej zaniedbanych obszarów kraju. Wieś była prze-
ludniona, gospodarstwa rolne bardzo rozdrobnione z mierną produkcją rolną. 
Konsekwencją takiego stanu rzeczy była tzw. „nędza galicyjska” i powszechnie 
używane terminy takie jak „głód pracy”, „głód ziemi”, „odrobek”, „lichwa”, 

„bandosy”, „kuchnia głodnych” [Dwadzieścia lat województwa rzeszowskiego 
1944–1964, 1964, s. 11]. Wejście Polski po II wojnie światowej w radziecką 
strefę wpływów spowodowało upodabnianie struktury wewnętrznej państwa 
do modelu funkcjonującego w ZSRR. Dotyczyło to również systemu służby 
zdrowia.

Organizacja i funkcjonowanie służby zdrowia  
na Rzeszowszczyźnie po 1945 roku

W pierwszych latach powojennych naczelne władze państwa skoncen-
trowały się na walce z epidemiami. Aby zwiększyć skuteczność tych działań 
w 1944 roku utworzono Naczelny Nadzwyczajny Komisariat (NNK), któ-
ry następnie został wcielony w struktury powołanego do życia Ministerstwa 
Zdrowia [Hirszfeld, Hausman, Paszkiewicz, Rowiński, 1956, s. 3-5]. To ono 
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zajmowało się w sposób centralny organizowaniem, zarządzaniem i regulacją 
służby zdrowia w kraju. Obok walki z epidemiami główne działania obejmo-
wały: remonty zniszczonych budynków szpitalnych i tworzenie nowych placó-
wek medycznych (w tym izb porodowych oraz zakładów dla psychicznie cho-
rych), zaopatrzenie ich w sprzęt i bieliznę, organizowanie pomocy w chorobie, 
zarówno w systemie lecznictwa zamkniętego i otwartego. Za pewien sukces 
socjalistycznej służby zdrowia można poczytywać utworzenie przemysłowej 
służby zdrowia oraz rozmieszczenie stacji pogotowia ratunkowego na pozio-
mie powiatów. Dodatkowo w okresie PRL-u władze centralne i wojewódzkie 
duży akcent kładły na kształcenie kadr medycznych. Zadania zaprojektowane 
na szczeblu centralnym były realizowane w każdym województwie. Działa-
nia naprawcze wprowadzano także w województwie rzeszowskim, w którym  
aktywność służby zdrowia opierała się w jedynie na placówkach stworzonych 
w okresie międzywojennym. Były one w znacznym stopniu zniszczone i wyma-
gały wielu remontów w przystosowaniu do udzielania świadczeń medycznych. 
Sprawami zdrowotności mieszkańców miasta podobnie jak przed 1939 rokiem 
zajmował się Wydział Zdrowia Publicznego Miasta Rzeszowa i lekarze miejscy. 
W strukturach Wydziału funkcjonowało 3 oddziały: lekarski, sanitarny oraz 
łaźni miejskiej z zakładami dezynfekcyjnymi [Budzyński (red.), 2004, s. 381]. 
W połowie 1948 roku w ramach reorganizacji Wydział Zdrowia Publiczne-
go Miasta Rzeszowa został przekształcony w samodzielny Oddział Zdrowia.  
Zakres funkcjonowania i zadania powierzone tej komórce w sposób znaczący 
nie odbiegały od praktyki okresu zaborów i lat II Rzeczypospolitej. Podobnie 
było z mającymi swoją siedzibę w Rzeszowie komórkami organizacyjnymi ad-
ministracji powiatowej, która zajmowała się problematyką ochrony zdrowia  
w powiecie. Starostwo odpowiadało za organizacje i kontrolę stanu medycz-
no–sanitarnego na terenie 5 okręgów sanitarnych, do których zaliczono: 
Rzeszów, Błażową, Głogów, Strzyżów i Tyczyn. Wszystkimi pracami w tej 
sprawie koordynował lekarz powiatowy, któremu podlegali lekarze okręgowi. 
Tą funkcję pełnił dr Ewaryst Stasiewski [APR, 1944, s. 195]. Po wyzwoleniu 
z okupacji hitlerowskiej w powiecie rzeszowskim do dyspozycji chorych był 
szpital powszechny w Rzeszowie oraz szpitale epidemiczne w Błażowej (24 
łóżka), Głogowie (25 łóżek) i Strzyżowie (20 łóżek). Istniały również dwie 
przychodnie przeciwgruźlicze, dwa laboratoria oraz 14 stałych zakładów do 
odwszawiania. Na etapie projektów było utworzenie sześciu ośrodków zdro-
wia w Rzeszowie, Głogowie, Tyczynie, Błażowej, Strzyżowie i Czudcu [Basta, 
Budzyński, Zamoyjski, 1997, s. 217]. Opiekę medyczną w tym okresie w po-
wiecie zapewniało 62 lekarzy, 5 dentystów, 21 farmaceutów, 15 pielęgniarek 
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dyplomowanych, 55 położnych, 2 kontrolerów sanitarnych i 6 dezynfekato-
rów [APR, 1944, s. 195]. W związku z awansem administracyjnym Rzeszowa 
do roli miasta wojewódzkiego i stolicy województwa rzeszowskiego, w mie-
ście pojawiły się też struktury medyczno-sanitarne o zasięgu wojewódzkim.  
W utworzonym w październiku 1944 roku Urzędzie Wojewódzkim powołano 
12 wydziałów (ogólny, społeczno-polityczny, samorządowy, wojskowy, prze-
mysłowo–handlowy, aprowiazcji, pracy i opieki społecznej, zdrowia, weteryna-
ryjny, komunikacyjno–budowlany, kultury i sztuki, informacji i propagandy). 
Powołany do życia Wydział Zdrowia tworzyły dwa oddziały: lekarski i farma-
ceutyczny. Zadania Wydziału były rozległe i obejmowały sprawy organizacji, 
kierownictwa i nadzoru nad działalnością państwowych oraz samorządowych 
komórek w sprawie zdrowia, sprawy porządkowo–sanitarne, higieny społecz-
nej i przemysłowej, kolejowej, mieszkaniowej, szkolnej, higieny pracy, sprawy 
wypadków przy pracy, walk z chorobami społecznymi, zawodowymi. W obo-
wiązkach Wydziału pozostawały także sprawy rejestracji i nadzoru nad lekarza-
mi i innym personelem sanitarnym, sprawy zakładów leczniczych, uzdrowisk  
i letnisk, sprawy pracowni chemiczno-bakteriologicznych, towarzystw utwo-
rzonych w celach higieniczno–lekarskich, sprawy partactwa lekarskiego, nad-
zór lekarski nad wychowaniem fizycznym, opieki nad dzieckiem i matką, ko-
loniami, półkoloniami, sportem i gimnastyką. Dodatkowo Wydział Zdrowia 
w obowiązku miał nadzorować higienę burs, seminariów, domów starców  
i kalek, higienę więzień i aresztów. Prowadził również nadzór sanitarny nad 
żywnością i jej obrotem, zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem nieczystości, 
zajmował się sprawami chowania zmarłych, propagandą sanitarną, opinio-
waniem i orzecznictwem urzędowo–lekarskim. W zakres działania Wydziału 
włączono również sprawy pomocy lekarskiej dla funkcjonariuszy państwo-
wych oraz sprawy farmaceutyczne. Mnogość zadań wpłynęło na reorganizację, 
której dokonano w 1946 roku. Zmieniło to strukturę i wprowadziło podział 
na 5 oddziałów:

1) Oddział Organizacyjno–Administracyjny, którego zajmowały sprawy 
organizacji służby zdrowia i wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty  
i zawodów pomocniczych oraz nadzoru nad zawodem lekarskim i zawodami 
pomocniczymi. W tym zakresie prowadził on nadzór nad sprawami budżeto-
wymi i funduszu aprowizacyjnego, sprawami gospodarczymi, środkami loko-
mocji i innymi.

2) Oddział Ośrodków Zdrowia i Medycyny Społecznej, który przejął 
zadania związane ze sprawami walki z jaglicą, chorobami wenerycznymi i 
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innymi chorobami społecznymi, sprawy opieki nad matką i dzieckiem, wycho-
wania fizycznego, wczasów i higieny. W zadania Oddziału włączono również 
sprawy stomatologiczne, orzecznictwa fachowo-lekarskiego i komisji lekar-
skich do spraw emerytur I i II instancji.

3) Oddział Lecznictwa Zakładowego i Uzdrowiskowego, który zajął się 
sprawami szpitali i sanatoriów, zbrojowisk i uzdrowisk.

4) Oddział Epidemiologiczny i Nadzoru Sanitarnego, którego zajmowa-
ły sprawy chorób zakaźnych, sprawy walki z gruźlicą oraz sprawy zaopatrzenio-
we i sanitarne. 

5) Oddział Farmaceutyczny, który zajmował się sprawami zaopatrzenia 
i nadzoru nad praktyką farmaceutów, nadzorem nad aptekami i drogeriami 
oraz produkcją i rozdzielnictwem leków, środków dezynfekcyjnych i materia-
łów opatrunkowych.

Do roku 1950 Wydział Zdrowia w Rzeszowie nie przechodził już 
reorganizacji. 

Po formalnym powołaniu województwa rzeszowskiego w 1945 roku 
dokonano szacunku strat, jakie poniosło szpitalnictwo w regionie w wyniku 
działań wojennych. W skali województwa wyniosły one 4,5 mln zł (według 
cen z 1939 roku). Największe straty, bo około 1,2 mln zł poniósł szpital po-
wszechny z oddziałem zakaźnym w Jarosławiu. Wymagał on odbudowania 
niemalże od początku. W znacznym stopniu zostały też zniszczone szpitale  
w Birczy, Dubiecku oraz Przemyślu. Niewielkie straty w wyniku wojny po-
niosły szpitale w centralnej i północnej części Rzeszowszczyzny, z wyjątkiem 
zakładu w Gorlicach. W sprawozdaniu nie występowały informacje na temat 
szpitala w Jaśle, który został całkowicie zniszczony w czasie walk o miasto.  
W czasie dokonywania szacunku strat wojennych na terenie województwa ist-
niało 12 szpitali dysponujących 1906 łóżkami [Basta, Budzyński, Zamoyjski, 
1997, s. 218]. Należy jednak zaznaczyć, że część szpitali wymagała natych-
miastowego remontu. Pełniejsze dane o rzeszowskiej służbie zdrowia można 
odnaleźć w rocznikach statystycznych województwa rzeszowskiego i informa-
cjach na temat rozwoju gospodarczego powiatów w latach 1950-1965. Rocz-
niki statystyczne województwa były wydawane przez Wojewódzki Urząd Sta-
tystyczny w Rzeszowie od roku 1958. Pozwoliło to na prześledzenie zmian  
i ich tendencji, zachodzących w rzeszowskiej służbie zdrowia. W województwie 
rzeszowskim w 1945 roku funkcjonowało 13 szpitali, zaś dziesięć lat później 
było ich już 20. W 1965 roku na Rzeszowszczyźnie było już 25 szpitali [Roz-
wój gospodarczy powiatów 1950–1965. 1967, s. 418 – 419; Rocznik statystyczny 
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województwa rzeszowskiego, 1974, s. 384]. Wraz z liczbą szpitali systematycz-
nie wzrastała również liczba łóżek szpitalnych i powiększała się z rok na rok 
liczba personelu medycznego. Rozwój bazy łóżkowej był skutkiem rozbudowy 
już istniejących placówek medycznych, ale również, choć w znacznie mniej-
szym stopniu, budowy nowych szpitali. Był on znaczny i spowodował ponad 
dwukrotny wzrost liczby łóżek w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców [Basta, 
Budzyński, Zamoyjski, 1997, s. 219]. Trzeba jednak zauważyć, że wskaźnik 
dotyczący dostępnych miejsc szpitalnych na Rzeszowszczyźnie zawsze pozosta-
wał poniżej średniej krajowej. W roku 1950 wskaźnik łóżek szpitalnych na 10 
tys. mieszkańców w województwie rzeszowskim wynosił 19,9 zaś w kraju było 
to 39,9. Lansowało to województwo rzeszowskie na ostatnim miejscu w Polsce. 
W latach następnych Rzeszowszczyzna odrabiała dystans do innych regionów 
Polski, jednak zawsze było to mniej niż średnia krajowa [Rozwój gospodarczy 
powiatów 1950–1965, 1967 s. 446–447]. Zagadnienie zostało zilustrowane  
w tabeli nr 1.

Tabela 1. Szpitale w województwie rzeszowskim w latach 1950–1974

Wyszczególnienie 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1973
Szpitale 13 - 20 25 25 25 25
Łóżka szpitalne

- ogółem
- na 10 tys. mieszkańców

1936
17,4

2715
19,9

4171
37,5

6153
38,8

7434
43,9

8157
46,4

8474
47,0

Źródło: [Rozwój gospodarczy powiatów 1950–1965, 1967, s. 418–419; Rocznik 
statystyczny województwa rzeszowskiego (Rocznik...) 1966, s. 407, 414, 416; Rocz-
nik...1971, s. 436–437; Rocznik.... 1974, s. 384].

W województwie rzeszowskim zjawiska zdrowotne nie odbiegały od za-
chorowań i chorób występujących w pozostałych regionach kraju. Najwię-
cej pacjentów było leczonych na oddziałach chirurgicznych i wewnętrznych. 
Duże pozostawały również oddziały ginekologiczno–położnicze i dziecięce, 
zaś wraz ze spadkiem zachorowań na gruźlicę, od połowy lat sześćdziesiątych 
XX wieku malała liczba łóżek na oddziałach gruźliczych [Basta, Budzyński, 
Zamoyjski, 1997, s. 219]. 
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Stan kadry i bazy medycznej na Rzeszowszczyźnie 
po 1945 roku

W okresie powojennym obserwowało się stały i bardzo znaczny przy-
rost kadry medycznej w kraju. W roku 1960 było zarejestrowanych dwa razy 
więcej lekarzy niż według stanu z 1938 roku, a w 1995 roku zatrudnionych 
było już prawie siedmiokrotnie więcej niż 1938 roku. Przyrost zatrudnienia  
w grupie pielęgniarek w skali kraju był jeszcze większy. Już w 1950 roku licz-
ba pielęgniarek wynosiła prawie trzykrotność stanu sprzed wojny (w porów-
naniu z rokiem 1938), zaś odpowiednio w 1995 roku zatrudnionych było 
32–krotnie więcej pielęgniarek w skali kraju [Koronkiewicz, 1998, s. 22-23]. 
Województwo rzeszowskie również systematycznie nasycało się kadrą medycz-
ną. Szczególnie szybko wzrastała liczba lekarzy, wolniej liczby pielęgniarek, 
położnych i farmaceutów. Należy jednak pamiętać, że imponujący wzrost 
kadr medycznych wynikał z bardzo niskiej podstawy, od której był liczony. 
Mała liczba lekarzy praktykujących w województwie była również wynikiem 
norm ilościowych, które zaczęto stosować w PRL-u w związku z gospodar-
ką planowaną w służbie zdrowia [Basta, Budzyński, Zamoyjski, 1997, s.220].  
W 1949 roku norma wyliczona dla Rzeszowszczyzny wynosiła 250 lekarzy. 
Najwięcej z nich, bo 36 mogło pracować w Rzeszowie, w Przemyślu tylko 16, 
zaś w powiecie przeworskim zaledwie jeden lekarz [APR, 1948-1949, s.93].  
W poniższej tabeli zostały zestawione dane liczbowe ilustrujące liczbę lekarzy  
i pielęgniarek w okresie funkcjonowania „dużego” województwa rzeszowskie-
go w Polsce Ludowej oraz wskaźnik tych kadr medycznych w przeliczeniu na 
10 tysięcy mieszkańców.

Tabela 2. Liczba lekarzy i pielęgniarek w województwie rzeszowskim w latach 
1950–1973

Wyszczególnienie 1950 1955 1960 1965 1970 1973

Lekarze
- ogółem
- na 10 tys. mieszkańców

238
1,7

531
3,5

879
5,5

1242
7,3

1548
8,8

1782
9,9

Pielęgniarki
- ogółem
- na 10 tys. mieszkańców

-
-

1853
12,1

2485
15,2

3100
18,3

4555
25,9

5440
30,2

Źródło: [Rozwój gospodarczy powiatów 1950–1965, 1967, s. 418–419, 446–447; 
Rocznik ... 1966, s. 407, 414–416; Rocznik ... 1971, s. 431–432, 436–437; Rocznik 
... 1974, s. 380–381, 384]. 
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Z chwilą nowego podziału administracyjnego PRL-u i wyodrębnieniu  
z terenów województwa rzeszowskiego 4 nowych województw: rzeszowskiego, 
przemyskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego, wskaźniki charakteryzujące 
służbę zdrowia znacząco nie odbiegły od wielkości sprzed 1975 roku. Nadal 
utrzymały się tendencje wzrostowe w zakresie liczby łóżek szpitalnych i kadry 
medycznej, zwłaszcza lekarskiej i pielęgniarskiej [Basta, Budzyński, Zamoyj-
ski, 1997, s. 220]. Duża część personelu medycznego pracowała w placów-
kach zlokalizowanych w stolicy województwa [APR, 1990, s. 118]. Natomiast 
bardzo mało kadr medycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców praco-
wało w środowisku wiejskim. W 1989 roku na wsiach zatrudnionych było 
zaledwie 127 lekarzy (10,1%), 76 lekarzy – dentystów (24,3%) i 485 pielę-
gniarek (13,4%) [Rocznik …, 1990, s. 118]. Z analizy zebranego materiału, 
który został zestawiony w tabeli nr 3, zauważalny był powolny wzrost liczby 
lekarzy i pielęgniarek również w „zmniejszonym” administracyjnie wojewódz-
twie rzeszowskim.

Tabela 3. Liczba lekarzy i pielęgniarek w województwie rzeszowskim w latach 
1976–1989

Wyszczególnienie 1976 1980 1985 1989

Lekarze
- ogółem
- na 10 tys. mieszkańców

724
11,7

871
13,4

1049
15,2

1200
16,8

Pielęgniarki
- ogółem
- na 10 tys. mieszkańców

1942
31,4

2567
39,6

3086
44,6

3618
50,5

Źródło: [Rocznik... 1977, s. 264; Rocznik...1990, s. 371].

Baza łóżek szpitalnych w „nowym” województwie rzeszowskim rów-
nież nie uległa drastycznym zmianom. W rzeszowskich szpitalach było  
1854 łóżka, pozostałe 3509 stanowiła baza łóżkowa województwa [APR, 
1990, s.120]. W dalszym ciągu najwięcej pacjentów było leczonych w oddzia-
łach chirurgicznych, internistycznych oraz ginekologiczno–położniczych. Po-
wstały też nowe oddziały o takich specjalnościach jak: onkologia i neurologia 
[Basta, Budzyński, Zamoyjski, 1997, s.222]. Przeciętne wykorzystanie łóżek  
w dniach (bez szpitali psychiatrycznych) dla województwa w 1975 roku wy-
niosło 324,4; w 1980 roku – 302,5 z tendencją malejącą (w 1985 roku – 283,2; 
w 1990 roku – 280,0) [Koronkiewicz, 1998, 178]. Liczba leczonych osób  
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w ciągu roku wykazała tendencje wzrostową – w 1975 roku było to 61790 
osób, zaś w 1990 roku było to już 92 031 osób [Koronkiewicz, 1998, s. 180]. 
Należy zauważyć iż czas przeciętnego pobytu chorego w szpitalu ogólnym od 
1975 roku stopniowo był skracany [Koronkiewicz, 1998, s. 183].

Tabela 4. Szpitale w województwie rzeszowskim w latach 1976–1989

Wyszczególnienie 1976 1980 1985 1989

Szpitale 11 11 11 12

Łóżka szpitalne

- ogółem

- na 10 tys. mieszkańców

2707

43,8

2930

45,2

3135

45,4

3509

48,9

Łóżka wg oddziałów

- wewnętrzne

- chirurgiczne

- dziecięce

- onkologiczne

- położniczo - 
ginekologiczne

- zakaźne

- gruźlicze

502

606

242

-

359

183

280

444

716

242

84

489

176

290

482

729

274

84

475

176

290

627

782

312

79

542

186

290

- skórno-wenerologiczne

- neurologiczne

-

-

102

55

89

110

90

148

Źródło: [ Rocznik... 1977, s. 264; Rocznik... 1990, s. 374].
 

Ważne miejsce w systemie opieki zdrowotnej po II wojnie światowej zaj-
mowały również przychodnie lekarskie, ośrodki i punkty zdrowia. Pierwsze 
pełniejsze dane na ten temat pochodzą z 1957 roku. W województwie rze-
szowskim istniało wówczas 114 przychodni, 104 punkty i 95 ośrodków zdro-
wia, które były zlokalizowane głównie na wsi [Mały rocznik... 1958, s. 130]. 
Analizując rozmieszczenie placówek ambulatoryjnych w następnych latach 
można zauważyć tendencje do zmniejszania miejskich przychodni. Towarzy-
szył temu powolny wzrost ilości przychodni zakładowych, co związane było 
z dużym naciskiem na rozwój medycyny przemysłowej. Na wsiach punkty 
 



94

JOANNA PRZYBEK-MITA

 zdrowia i położnicze zastępowane były ośrodkami zdrowia [Basta, Budzyński, 
Zamoyjski, 1997, s. 223]. 

Tabela 5. Placówki służby zdrowia w województwie rzeszowskim w latach 
1960–1973

Wyszczególnienie 1960 1965 1970 1973

Przychodnie
- ogółem
- przy zakładach pracy

130
59

139
67

181
77

110
81

Ośrodki zdrowia na wsi 88 153 199 248
Punkty zdrowia

- ogółem
- na wsi

132
119

112
105

93
87

82
82

Punkty położnicze
- ogółem
- na wsi

120
95

72
57

52
39

52
43

Źródło: [Rocznik ... 1974, s. 390–391].

Zmiany granic województwa rzeszowskiego po 1975 roku nie wpłynę-
ły zasadniczo na organizacje sieci placówek ambulatoryjnych służby zdrowia. 
Nadal dominującą rolę odgrywały przychodnie, ośrodki zdrowia oraz lekar-
skie punkty zdrowia. Charakterystyczną zmianą była reorganizacja opieki nad 
kobietą ciężarną, rodzącą i w połogu. W tym czasie zostały zlikwidowane 
wszystkie punkty położnicze, zaś ich funkcje przejęły położne środowisko-
we. Uzupełnieniem państwowej służby zdrowia w okresie PRL-u były pry-
watne gabinety lekarskie i stomatologiczne. Pełniły one funkcje pomocniczą  
w ochronie zdrowia społeczeństwa, gdyż polityka władz zdecydowanie forso-
wała państwową służbę zdrowia. 

W okresie PRL wysokość płac w służbie zdrowia wahała się w poszcze-
gólnych latach. Najbardziej korzystnym był rok 1989, gdy gwałtownie wyna-
grodzenie dla wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia wzrosło o 35%. 
Szczególnie niekorzystne pod tym względem dla pracowników służby zdrowia 
były lata 1982–1987 [Koronkiewicz, 1998, s. 23]. 
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Tabela 6. Placówki służby zdrowia w województwie rzeszowskim w latach 
1976–1989

Wyszczególnienie 1976 1980 1985 1989

Przychodnie
- ogółem
- rejonowe
- przemysłowej służby zdrowia
- spółdzielcze

77
.

22
8

81
.

23
6

100
34
26
9

101
35
26
8

Ośrodki zdrowia
- ogółem
- gminne

85
.

90
31

97
32

98
30

Lekarskie punkty zdrowia 17 16 12 .
Położne środowiskowe

- ogółem
- na wsi

-
-

59
44

63
31

.

.

Źródło: [ Rocznik... 1977, s. 267–268; Rocznik...1990, s. 372].

Podsumowanie

System służby zdrowia w Polsce po zakończeniu II wojny światowej był 
scentralizowany i zmieniał się zgodnie z polityką państwa. Miało to bezpo-
średni wpływ na kształtowanie się struktur służby zdrowia i liczby kadr me-
dycznych w nowo utworzonym województwie rzeszowskim. Po oszacowaniu 
strat wojennych, których doznało szpitalnictwo w województwie rzeszowskim 
powołano wojewódzkie struktury medyczno-sanitarne. Zadania utworzo-
nego Wydziału Zdrowia były rozległe i wielowątkowe, dlatego kilkakrotnie 
podlegał on reorganizacji, by usprawnić pracę. Pierwsze lata powojenne zo-
stały zdominowane walką z epidemiami, remontami zniszczonych budynków 
szpitalnych, tworzeniem nowych placówek medycznych, zaopatrzeniem ich 
w aparaturę, sprzęt i bieliznę. Niezwykle ważnym okazało się organizowanie 
pomocy w chorobie, zarówno w systemie lecznictwa zamkniętego i otwarte-
go, jak i kształcenie kadr medycznych. Mała liczba lekarzy i innych medyków 
praktykujących w województwie była wynikiem ustalonych centralnie niskich 
norm ilościowych. W kolejnych latach następował stopniowy przyrost kadr 
medycznych, jednakże nadal większość personelu medycznego pracowała  
w placówkach zlokalizowanych miastach. Tereny wiejskie pozostawały mocno 
niedoszacowane pod tym względem. Ponadto przepisy centralne stopniowo 
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rozszerzały uprawnionych do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Bezpłatne lecze-
nie obejmowało chorych zakaźnie, psychicznie chorych, na choroby wene-
ryczne i jaglicę. Prawo do bezpłatnego leczenia innych chorób mieli ubezpie-
czeni i ich rodziny, członkowie spółdzielni produkcyjnych wraz z rodzinami, 
rodziny odbywających czynną służbę wojskową, uczestnicy walk o niepodle-
głość i socjalizm wraz z rodzinami itp. Duże ulgi w opłatach szpitalnych wpro-
wadzono dla chłopów, drobnych rzemieślników i samodzielnych rybaków. 
Od początku lat siedemdziesiątych XX wieku z bezpłatnej opieki zdrowotnej 
mogli korzystać także rolnicy [Budzyński (red.), 2004, s. 382]. Decyzje te 
miały bezpośrednie znaczenie dla mieszkańców Rzeszowszczyzny, której te-
reny należały do najbardziej zaniedbanych w kraju. Za sprawą zmiany prze-
pisów prawnych wzrosło zapotrzebowanie na usługi medyczne realizowane  
w nowych i wyremontowanych placówkach medycznych. Mimo, że rozwój 
bazy łóżek szpitalnych w województwie był znaczny, to i tak plasował się po-
niżej średniej krajowej. Najwięcej chorych było leczonych w podstawowych 
oddziałach szpitalnych (chirurgiczne, wewnętrzne, ginekologiczno-położni-
cze i dziecięce). W związku ze wzrostem zachorowań na nowotwory złośliwe 
i choroby neurologiczne w latach siedemdziesiątych XX wieku w wojewódz-
twie rzeszowskim utworzono nowe oddziały specjalistyczne tj. neurologia czy 
onkologia. Analizując funkcjonowanie systemu służby zdrowia na Rzeszow-
szczyźnie można zauważyć, że każdym rokiem liczba osób leczonych wykazy-
wała tendencje wzrostowe, przy jednoczesnym skracaniu przeciętnego pobytu 
pacjenta w szpitalu. Proces instytualizacji służby zdrowia na Rzeszowszczyźnie 
w latach 1945-1990 został zdecydowanie przyśpieszony, ale scentralizowana 
i zbiurokratyzowana polityka władz PRL-u uczyniła go niewydolnym  
i pozostawiła z wieloma patologiami. Wymagał on gruntownej modernizacji, 
która rozpoczęła się już w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku. 

Wnioski końcowe

Organizacja, zarządzanie i regulacja służby zdrowia w województwie 
rzeszowskim w latach 1945-1990 była uzależniona od decyzji zapadających 
na szczeblu centralnym Ministerstwa Zdrowia. Z chwilą utworzenia woje-
wództwa rzeszowskiego powołano struktury medyczno-sanitarne, które odpo-
wiadały za sprawy: organizacji służby zdrowia, wykonywania zawodu lekarza, 
lekarza-dentysty i zawodów pomocniczych, tworzenia ośrodków zdrowia, me-
dycyny społecznej, lecznictwa uzdrowiskowego i zakładowego, a także walki  
z chorobami zakaźnymi oraz nadzorem nad praktyką farmaceutów, zaopa-



97

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU SŁUŻBY ZDROWIA NA RZESZOWSZCZYŹNIE  ...

trzeniem aptek, produkcją i rozdzielnictwem leków, środków dezynfekcyjnych  
i materiałów opatrunkowych. Dokonano również szacunku strat, jakie ponio-
sło szpitalnictwo województwa rzeszowskiego w wyniku działań wojennych  
i rozpoczęto budowę nowych szpitali w województwie. Województwo rze-
szowskie w bezpośrednich latach powojennych znajdowało się na ostatnim 
miejscu w Polsce pod względem bazy łóżkowej w szpitalach i nasycenia kadrą 
medyczną. W kolejnych dziesięcioleciach Rzeszowszczyzna odrabiała dystans 
do innych regionów, ale zawsze była poniżej średniej krajowej. Przyrost kadr 
medycznych wydawał się imponujący, ale był wynikiem bardzo niskiej pod-
stawy, od której był liczony i zawsze był niższy niż w innych województwach 
kraju. Najmniej korzystnym okresem dla pracowników medycznych pod 
względem wysokości płac były lata 1982-1987, a najbardziej korzystnym był 
rok 1989, w którym wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w służbie 
zdrowia wzrosło o 35%.
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HEALTH CARE SYSTEM  
IN RZESZOW REGION  

BETWEEN 1945 AND 1990

Summary: Aim of the study: Analysis of the organization and func-
tioning of the health care system in the Rzeszów region after World 
War II, taking into account the main health problems of that period. 
Research methods: Analysis of the literature and archival documen-
tation.Conclusions: The health care system in Poland has changed  
in line with the policy of the state and the voivodeship management.  
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In the first years after the end of World War II, the system based on pre-
-war medical and sanitary regulations was maintained. There were over  
a dozen private doctor's offices at the same time as public health care 
institutions. After 1950 almost entirely private medical institutions 
have been eliminated from the health care system. Healthcare, like 
other areas of economic and social life, was completely in the hands 
of the state. It was a period of impoverishment, but also a significant 
increase in the number of treatment facilities and medical staff.

Keywords: Poland, Rzeszow region, health care, post-war years.





101

Mariusz Sowa1

WYKORZYSTANIE ZABIEGÓW 
WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH  

W LECZENIU ZAGRAŻAJĄCYCH 
ŻYCIU KRWOTOKÓW Z NOSA

Streszczenie: Praca ta ma na celu przedstawienie możliwości zastoso-
wania technik wewnątrznaczyniowych  w leczeniu zagrażających życiu 
krwawień z nosa. Ciężkie i trudne do opanowania krwawienie z nosa 
może być objawem nieprawidłowości anatomicznych w unaczynieniu 
nosogardła, występowaniem guza, skaz krwotocznych, powikłaniem 
chorób ogólnoustrojowych jak np. nadciśnienie tętnicze lub chorób 
genetycznych. Może ono w krótkim czasie zagrażać życiu pacjenta  
w wyniku utraty krwi i upośledzenia drożności dróg oddechowych, 
co może wymusić konieczność natychmiastowej interwencji i wpro-
wadzania agresywnego leczenia jakim są przeznosowe podwiązanie 
tętnicy klinowo-podniebiennej lub bardziej radykalnie podwiązanie 
tętnicy szczękowej lub szyjnej zewnętrznej czy alternatywnie terapia 
wewnątrznaczyniowa. W Polsce leczenie endowaskularne krwawień  
z nosa jest ograniczone z powodu niewielkiej dostępności do radiologii 
interwencyjnej głowy i szyi, a także kosztów samego zabiegu. Lecze-
nie endowaskularne nawracających i trudnych do leczenia zachowaw-
czego krwawień z nosa jest skuteczną metodą na poziomie 75-90%.  
W dostępnej literaturze nie znajduje się danych potwierdzających wyż-
szej skuteczności metody embolizacji względem metod chirurgicznych. 
Jednakże, powikłania leczenia wewnątrznaczyniowego zdarzają się rzad-
ko i dzięki selektywnej embolizacji końcowych naczyń odpowiedzial-
nych za krwawienie możliwym jest uzyskanie dobrego efektu odległego 
zastosowanej terapii. 

Słowa kluczowe: Krwawienie z nosa, zabiegi wewnątrznaczyniowe, 
embolizacja, neuroradiologia zabiegowa, epistaxis.

ORCID: 0000-0002-8615.
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Wstęp

Nawet do 60% populacji ludzi doświadcza co najmniej jednego epizodu 
krwawienia  z nosa w swoim życiu, około 6% z tych osób zgłasza się z tego 
powodu do lekarza (Chaaban et al., 2017, Verillaud et al., 2017, Bequignon 
et al., 2017). Szacuje się, że krwawienie z nosa stanowi 0,32 -0,5% wszystkich 
wizyt pacjentów na oddziałach pomocy doraźnej i do jednej trzeciej wszyst-
kich wizyt na oddziałach ratunkowych związanych z otolaryngologią (Sethi 
et al., 2018, Cohen et al., 2017, Pallin et al., 2005). W badaniu Sethi i wsp. 
(Sethi et al., 2018) średni wiek pacjentów leczonych z powodu krwawienia 
z nosa na oddziale ratunkowym wynosił 53,4 lat. Niektóre badania wyka-
zują wyższą częstość występowania krwawień z nosa u mężczyzn (Sethi et al., 
2018, Pallin et al., 2005), jednakże badanie Pollice i wsp. (Pollice and Yoder, 
1997) nie wykazało przewagi płci męskiej. W badaniu przypadków krwawie-
nia  z nosa przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii pod tytułem „Epistaxis 
2016: national audit of management” (2017) 13,9% pacjentów leczonych  
z powodu krwawienia z nosa zgłosiło się na ponowne leczenie w ciągu 30 dni. 
Leczenie 6% pacjentów zgłaszających się z powodu agresywnego krwawienia 
z nosa do oddziałów ratunkowych (Pallin et al., 2005) zakończyło się hospita-
lizacją. W 2017 roku zostały opublikowane europejskie wytyczne (Verillaud 
et al., 2017, Bequignon et al., 2017), a 2020 roku amerykańskie wytyczne dla 
lekarzy klinicystów jak postępować z krwawieniami z nosa na ostrym dyżurze 
(Tunkel et al., 2020a, Tunkel et al., 2020b).

Praca ma na celu przedstawienie możliwości zastosowania leczenia endo-
waskularnego w leczeniu krwawień z nosa zagrażających życiu.

Dyskusja

Krwawienie z nosa może pochodzić z przedniej bądź tylnej części nosa. 
Krwawienie  z nosa w odcinku przednim stanowi 90-95% wszystkich przy-
padków (Pallin et al., 2005) i jest w dużej mierze samoistne lub związane  
z urazem. Występuje bardzo często u dzieci i zwykle reaguje na bezpośredni 
ucisk. Czasami wymagane są środki zwężające naczynia krwionośne, punkto-
wa kauteryzacja i / lub tamponada (Shay et al., 2017). Krwawienie z tylnej 
części nosa występuje na ogół u dorosłych i w jednej trzeciej przypadków 
osoby doświadczające tego objawu są obciążone schorzeniami ogólnoustro-
jowymi, takimi jak nadciśnienie, koagulopatia lub stosują leki przeciwzakrze-
powe / przeciwpłytkowe (Sylvester et al., 2017, Robinson et al., 2017, Sethi 
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et al., 2018). Krwawienia z tylnej części nosa najczęściej są związane  z przy-
czynami anatomicznymi tak jak np. w przypadku pacjentów z dziedzicznymi 
teleangiektazjami krwotocznymi (HHT) czy w zespole Rendu-Webera-Oslera 
(Peterson, 2017, Robard et al., 2017, Strach et al., 2011). Krwawienia z nosa 
są również rozpoznanym problemem u pacjentów ze znanymi dziedzicznymi 
zaburzeniami krzepnięcia takimi jak choroba von Willebranda czy hemofi-
lia. Krwawienie z nosa może być także objawem guza, którego cechą jest hi-
perwaskularyzacja (Makhasana et al., 2016, Dong et al., 2016). Częste ostre 
krwawienia z nosa konieczne do leczenia chirurgicznego lub/i endowaskular-
nego powoduje włókniak młodzieńczy (angiofibroma juvenile) występujący  
u mężczyzn w 2 dekadzie życia (Glauser et al., 2021). W rzadkich przypadkach 
może być związane  z wytworzeniem patologicznej naczyniowej przetoki z za-
toki tętnicy szyjnej wewnętrznej (Grandhi et al., 2019). Ciężkie krwawienie  
z nosa można również zaobserwować po zabiegach chirurgicznych, zwłaszcza 
po zabiegach przezklinowych (De Los Reyes et al., 2015).

Krwawienie z nosa w którymkolwiek z tych stanów może w krótkim cza-
sie zagrażać życiu i wymagać natychmiastowej interwencji (Reyre et al., 2015). 
Krwawienie z tylnej części nosa ma większe prawdopodobieństwo być ciężkim 
lub trudniejszym do opanowania. Może ono zagrażać życiu w wyniku utraty 
krwi i upośledzenia dróg oddechowych co może wymusić konieczność wpro-
wadzania agresywnego leczenia jakim są: przeznosowe podwiązanie tętnicy kli-
nowo-podniebiennej lub bardziej radykalne podwiązanie tętnicy szczękowej 
lub szyjnej zewnętrznej czy terapia wewnątrznaczyniowa (Wojak, 2020, Reyre 
et al., 2015, Sylvester et al., 2017, Rudmik and Leung, 2014, Brinjikji et al., 
2013, Villwock and Jones, 2013). 

Chociaż z kilku badań wynikało, że podwiązanie tętnic jest bardziej ko-
rzystne i wiąże się z mniejszą liczbą powikłań, o wyborze procedury często 
decyduje względna wiedza specjalistyczna i lokalna dostępność specjalistów 
(Rudmik and Leung, 2014, de Bonnecaze et al., 2018, Swords et al., 2017). 
Embolizacja jest stosowana jako główny nurt leczenia opornego krwawienia  
z nosa w USA w większych szpitalach klinicznych. W Polsce z powodu trud-
ności w dostępie do specjalistów endowaskularnych okolic głowy i szyi techni-
ka ta jest rzadziej stosowana.

Embolizacja wewnątrznaczyniowa jest skuteczna w 75%-90% przypad-
ków ostrych krwawień z nosa (Swords et al., 2017, Robinson et al., 2017, 
Reyre et al., 2015). Przemijające, drobne powikłania, takie jak miejscowy ból 
lub drętwienie, ból głowy i przemijające niedokrwienie nosa, zgłaszano w 20% 
przypadków (Robinson et al., 2017). Poważne powikłania, takie jak martwica 



104

MARIUSZ SOWA

tkanek czubka nosa, podniebienia, owrzodzenia wargi i brody, porażenie 
nerwu twarzowego (Nishimoto et al., 2016, Andersen et al., 2005, Sadri et 
al., 2006, Strach et al., 2011), udar, ślepota (Brinjikji et al., 2013, Dubel 
et al., 2013, Strach et al., 2011, Loon et al., 2017) odnotowano w 2–4% 
przypadków. Zgłaszano także skórne ziarniniaki ciała obcego po embolizacji 
cząsteczkami stałymi (Gillard et al., 2018). Jednakże zaletą i przewagą leczenia 
endowskularnego nad chirurgicznym jest to, że jest to zabieg wysoce selektyw-
ny i w sytuacji powrotu objawów może być powtórzony.

Pierwsze doniesienia o leczeniu endowaskularnym krwawień z nosa zo-
stały opisane  w 1995 roku gdzie Elahi i wsp (Elahi et al., 1995) w którym 
to badaniu embolizowali jednostronnie tętnicę klinowo-podniebienną alko-
holem poliwinylowym i odnotowali sukces terapeutyczny u 85,2% pacjen-
tów. Leppanen i wsp. (Leppänen et al., 1999) w 1999 uzyskał zbliżony wynik 
78,4% pacjentów z długoterminowym sukcesem leczniczym. Vokes i wsp. 
(Vokes et al., 2004) w 2004 odnotowali 86% 3-miesięczny sukces a Robinson 
i wsp. (Robinson et al., 2017) uzyskali sukces terapeutyczny u 97,1% pacjen-
tów w 2017 roku. Wzrastający sukces terapeutyczny metody endowaskularnej 
leczenia uporczywych krwawień z nosa może być związany z rozwojem samej 
techniki endowaskularnej a także wprowadzaniem nowych produktów do 
embolizacji.

Celem terapii w typowym przypadku krwawienia z nosa jest zmniej-
szenie ciśnienia na czas wystarczający do wygojenia błony śluzowej. Idealna 
byłaby okluzja za pomocą nietrwałego środka, który zamyka małe odgałę-
zienia tętnic i duże tętniczki i umożliwia niskociśnieniową dystalną perfuzję 
poboczną. Optymalna wielkość cząstek mieściłaby się  w zakresie od 200 do 
700 μm. Niestety, nie istnieje prawdziwie krótkoterminowy produkt tymcza-
sowy, który byłby łatwo dostępny w tym zakresie wielkości. Gelfoam byłby 
idealnym środkiem, ale nie jest dostępny w określonych zakresach wielkości. 
Proszek Avitene lub Gelfoam nie jest dostępny w kontrolowanej wielkości 
cząstek. Niestety powszechnie dostępne cząsteczkowe środki zatorowe (czą-
steczki alkoholu poliwinylowego i mikrosfery żelatyny) nie są tak napraw-
dę środkami trwałymi. Po ich wykorzystaniu następuje rekanalizacja części 
niedrożnych naczyń i bogate krążenie oboczne nosa i twarzy. W zależności 
od czynników, takich jak lokalizacja cewnika, prędkość przepływu i stopień 
krwotoku, zwykle stosuje się środki zatorowe w postaci cząstek o wielkości 
od 300 do 500 μm lub od 500 do 750 μm. Cząsteczki są przygotowywane 
zgodnie z instrukcjami producenta i wystarczająco rozcieńczone, aby zapobiec 
zatykaniu piasty mikrocewnika podczas wstrzykiwania. Podczas większości 
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procedur embolizacji wykorzystuje się cząstki stałe takie jak nBCA (Rycina 1) 
(cyjanoakrylan n-butylu) (TruFill, Codman), Onyx (Medtronic, Irvine, CA) 
(Langel et al., 2020) czy mikrosprężyny (Seidel et al., 2015). W literaturze 
opisano leczenie dożylne przeciwciałem monoklonalnym bevacizumab prze-
ciw naczyniowemu śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu. Stwierdzono, że 
skutecznie zmniejsza ono częstość powikłań krwotocznych HHT (Iyer et al., 
2018, Hsu et al., 2019), jednak wykazanie jakiegokolwiek znaczącego spadku 
częstości i nasilenia krwawienia z nosa było trudne (Hsu et al., 2019, Halder-
man et al., 2018). Ponadto stosowano również donosowe wstrzyknięcia pod-
śluzówkowe bevacizumab, ale nie wykazano, aby były one skuteczne (Steineger 
et al., 2020).

Rysunek 1. Kontrolne zdjęcie RTG głowy w projekcji AP, z zdeponowanym w tętnicy 
klinowo podniebiennej prawej, materiałem embolizacyjnym (nBCA)

Źródło: Materiał własny.
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Technika embolizacji niezmiennie obejmuje diagnostyczne angiogramy 
tętnic szyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w celu wykrycia aktywnego 
krwawienia lub potencjalnie niebezpiecznych zespoleń między naczyniami 
zewnątrzczaszkowymi i wewnątrzczaszkowymi (Rysunek 2).

Rysunek 2. Arteriografia diagnostyczna prawej tętnicy szyjnej zewnętrznej, z widocz-
nym w rzucie małżowiny górnej prawej, naczyniakiem

Źródło: Materiał własny.

Następnie wykonuje się mikro-cewnikowanie dystalnej części tętnicy 
szczękowej  i superselektywną embolizację jednym lub kilkoma materiałami. 
Dewaskularyzacja mniejszych terytoriów zmniejsza prawdopodobieństwo 
uszkodzenia niedokrwiennego. Wymaga to superselektywnego cewnikowania 
(Wojak, 2020) (Rysunek 3).



107

WYKORZYSTANIE ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH ...

Rysunek 3. Mikroarteriografia poprzez mikrocewnik umieszczony w tętnicy klinowo 
podniebiennej prawej

Źródło: Materiał własny.

Ta procedura zwykle nie wymaga dużej ilości cząstek. Standardowo do 
zamknięcia docelowych naczyń wystarcza jedna do trzech (3 ml) strzykawek 
rozcieńczonych cząstek. Większość zabiegów wykonuje się w znieczuleniu 
miejscowym z dostępu udowego.

Opublikowane dowody nie potwierdzają wyższej skuteczności metody 
embolizacji względem chirurgicznej (Swords et al., 2017) i brakuje kontro-
lowanych badań porównujących materiały zatorowe stosowane w metodzie 
endowaskularnej czy samą technikę embolizacji z chirurgiczną. Korzyści pły-
nące z embolizacji obejmują możliwość uzyskania diagnostycznych informacji 
angiograficznych dotyczących miejsca krwawienia oraz precyzyjne, ukierun-
kowane podejście do okluzji naczynia. Embolizacja jest zwykle wykonywana 
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z dostępu udowego w znieczuleniu miejscowym, z sedacją lub bez. Chociaż 
endoskopowe podwiązanie tętnicy klinowo-podniebiennej można wykonać  
w znieczuleniu miejscowym, nie jest to wykonywane na szeroką skalę. Inter-
wencja radiologiczna może stanowić opcję dla tych, którzy mają bezwzględne 
lub względne przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego.

Wnioski

Leczenie endowaskularne uporczywych i trudnych do leczenia zacho-
wawczego krwawień z nosa jest skuteczną metodą na poziomie 75-90%. Po-
ważne powikłania leczenia zdarzają się rzadko i dzięki selektywnej embolizacji 
końcowych naczyń odpowiedzialnych za krwawienie możliwym jest powtó-
rzenie zabiegu w sytuacji nawrotu objawów. Opublikowane dowody nie po-
twierdzają wyższości metody embolizacji względem metod chirurgicznych. 
Bardziej ograniczona dostępność radiologii interwencyjnej i koszty związane 
z embolizacją mogą sprawić, że będzie ona mniej pożądana w rutynowych 
przypadkach.
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THE USE OF ENDOVASCULAR PROCEDURES  
IN THE TREATMENT  

OF LIFE-THREATENING NOSE HEMORRHAGE

Summary: The aim of this work is to present the possibilities of using 
endovascular techniques in the treatment of life-threatening epistax-
is. Severe and difficult to control epistaxis may be a symptom of an-
atomical abnormalities in the vascularization of the nasopharynx, the 
presence of a tumor, hemorrhagic diathesis, a complication of systemic 
diseases such as hypertension or genetic diseases. It may be life-threat-
ening in a short time as a result of blood loss and impaired airway pa-
tency, which may necessitate immediate intervention and introduction 
of aggressive treatment such as transnasal ligation of the spheno-pala-
tal artery or more radical ligation of the maxillary or external carotid 
artery, or alternatively endovascular therapy. In Poland, endovascular 
treatment of epistaxis is limited due to the limited availability of inter-
ventional radiology of the head and neck, as well as the costs of the pro-
cedure itself. Endovascular treatment of recurrent and difficult-to-treat 
medical treatment of epistaxis is an effective method at the level of 
75-90%. The available literature does not contain data confirming the 
higher efficiency of the embolization method compared to the surgical 
methods. However, complications of intravascular treatment are rare, 
and due to the selective embolization of the terminal vessels responsi-
ble for bleeding, it is possible to obtain a good long-term effect of the 
applied therapy.

Keywords: Epistaxis, endovascular procedures, embolization, interven-
tional neuroradiology, epistaxis.
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TAJEMNICA LEKARSKA  
W PRAKTYCE MEDYCZNEJ XXI WIEKU

Streszczenie: W niniejszym rozdziale, w oparciu o akty prawne oraz 
doktrynę przedstawione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem tajemnicy lekarskiej w praktyce medycznej XXI wieku. W ramach 
rozdziału omówione zostaną zagadnienia związane z historycznym roz-
wojem tajemnicy lekarskiej oraz jej praktyczne i aksjologicznym uza-
sadnienie. Ponadto, zostanie przeprowadzona analiza współczesnych 
problemów związanych z przestrzeganiem tajemnicy lekarskiej w do-
bie postępującej informatyzacji oraz rozpowszechnienia telemedycyny  
i usług z zakresu e-zdrowia.

Słowa kluczowe: Prawo medyczne, praktyka medyczna, tajemnica  
lekarska, e-zdrowie, telemedycyna.
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Wstęp

Rozwój techniki umożliwił zbieranie, gromadzenie, udostępnianie i wy-
szukiwanie danych dotyczących innych osób, na niespotykaną wcześniej ska-
lę. W dobie szybkiego obiegu informacji, ochrona prywatności nabrała zatem 
szczególnego znaczenia. Prawo do prywatności stało się obok prawa do życia 
czy wolności, jednym z podstawowych uprawnień każdej jednostki. Gwaran-
tują je zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jak i ratyfikowane przez 
Polskę umowy międzynarodowe.

1  Magister, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 
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Polski i europejski ustawodawca daje wyraz poszanowaniu prawa jedno-
stek, chroniąc obywateli zarówno przed bezprawnym gromadzeniem informa-
cji o nich, jak i przed nieuprawnionym ujawnianiem już zebranych danych. 
Ustawodawstwo krajowe zawiera szereg regulacji chroniących dane doty-
czące najbardziej newralgicznych obszarów życia prywatnego jednostek, czy 
funkcjonowania instytucji zarówno publicznych jak i prywatnych. Jednym 
z instrumentów ochrony, istotnych dla jednostek informacji jest zobligowa-
nie podmiotów nimi dysponujących do zachowania tajemnicy. Na potrzeby  
niniejszego rozdziału za jedną z najistotniejszych prawnie chronionych tajem-
nic uznać należy tajemnice lekarską. 

By proces leczenia przebiegał pomyślnie pacjenci zobowiązani są udzielać 
różnym przedstawicielom zawodów medycznych wielu informacji zarówno  
o stanie swego zdrowia, a także o innych obszarach życia prywatnego. Prawny 
obowiązek dyskrecji stanowi więc jedne z istotniejszych elementów medycyny. 

Wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa oraz zwiększe-
niem szybkości przekazywania informacji znacznie wzrosło znaczenie insty-
tucji tajemnicy lekarskiej. Współcześni lekarze, w zakresie poszanowania 
prawa pacjenta do prywatności muszą mierzyć się z wyzwaniami nieznanymi 
poprzednim pokolenia medyków. W niniejszym rozdziale przedstawię praw-
ne aspekty funkcjonowania tajemnicy lekarskiej oraz innych instrumentów 
służących ochronie prawa pacjenta do prywatności we współczesnej praktyce 
lekarskiej. Ponadto przedstawiona zostanie ewolucja historycznych aspektów 
tajemnicy medycznej oraz współczesne wyzwania lekarzy związane z informa-
tyzacją, e-zdrowiem i telemedycyną.

Praktyczne uzasadnienie  
istnienia tajemnicy medycznej

Tajemnica zawodów medycznych pełni niezwykle istotną rolę, i to nie 
tylko w ochronie prawa do prywatności pacjenta, ale również stanowiąc nie-
zbędny element procesu leczenia. Praca osób wykonujących zawody medycz-
ne wymaga bowiem skutecznego i efektywnego zbierania informacji, zarówno 
związanych ze stanem zdrowia pacjenta, jak i informacji ubocznych, nie mają-
cych z nim pozornie związku. Pacjent, który nie ma prawnej gwarancji zacho-
wania w tajemnicy informacji udzielonych lekarzowi podczas procesu leczenia 
może je ukrywać lub zafałszowywać co w znaczonym stopniu utrudnia jego 
powrót do zdrowia. W skrajnych sytuacjach chory wstydzący się swego scho-
rzenia, oraz obawiając wyjawienia go osobom postronnym może zrezygnować 
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nawet z szukania pomocy medycznej. W konsekwencji może to poważnie 
szkodzić jego zdrowiu lub życiu, jak również zdrowiu osób postronnych (np. 
w przypadku chorób zakaźnych). Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytu-
ację, w której cierpiący na choroby weneryczne pacjent, ukrywa ten fakt przed 
najbliższymi. Bojąc się iż lekarz wyjawi przekazane mu informacje, chory albo  
w ogóle nie będzie szukał pomocy, albo też podczas wywiadu medycznego 
będzie konfabulował tym samym w znacznym stopniu utrudniając diagnozę.

Historyczny rozwój tajemnicy lekarskiej

Pierwsze uregulowania w tym zakresie, pojawiły się już w starożytnych 
Indiach. Tam też około 800 roku p.n.e. stworzono ogólne zasady wykonywa-
nia zawodu lekarza. Na potrzeby niniejszej pracy za najważniejszą z nich, na-
leży uznać regułę zakazującą medykom ujawniania tego, co działo się w domu 
chorego. W Europie pierwsze ślady zobowiązania do zachowania tajemnicy 
lekarzy odnajdujemy w starożytnej Grecji, wśród zasad jakimi mieli kierować 
się przedstawiciele ówczesnych zawodów medycznych. Prócz samego prakty-
kowania medycyny ówcześni lekarze zajmowali się również kształceniem przy-
szłych adeptów sztuki leczniczej. Przed przystąpieniem do nauki uczniowie 
musieli złożyć przysięgę, w której między innymi czytamy: o tym, co widzę 
lub słyszę w czasie mej praktyki lub czego dowiaduje się poza praktyką przy 
kontakcie z ludźmi, o tym będę milczeć w przekonaniu, iż takie rzeczy trzeba 
zachować w ścisłej tajemnicy [Pollak, 1970, s. 86].

Również starożytni rzymscy medycy dostrzegali potrzebę zachowania 
dyskrecji. Sam Cyceron skierował taki oto apel: lekarze, którzy przyjmowani 
są pod dachem i w sypiali drugiego człowieka, powinni ukryć wiele rzeczy, na-
wet za cenne zniewagi i krzywdy, niezależnie od tego, jak trudno jest milczeć, 
kiedy się cierpi [Safjan, 1998, s. 106 ].

Przysięga Hipokratesa określa zobowiązanie adeptów medycyny do za-
chowania dyskrecji w następujący sposób: cokolwiek bym podczas leczenia 
czy poza nim z życia ludzkiego ujrzał czy usłyszał, czego nie należy na ze-
wnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując tajemnicę. Podobne stwierdzenie 
odnajdujemy w najstarszym na ziemiach polskich, piętnastowiecznym tek-
ście przysięgi składanej w Akademii Krakowskiej przez licencjatów medycy-
ny na stopień doktora: o tym, co słyszę w trakcie leczenia, nikomu tego nie 
wyjawię, lecz zachowam całkowite milczenie, jeśli będę rozumiał, że należy  
o tym zamilczeć [Safjan, 1998, s. 107]. W niemal niezmienionej wersji, po-
wyższa norma powtórzona została przez współczesny Kodeks Etyki Lekarskiej. 



118

JAN SZYPULIŃSKI

Odnajdujemy w nim następującą frazę: przyjmuję z szacunkiem i wdzięcz-
nością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy 
związanych z nim obowiązków przyrzekam (….) nie nadużywać ich zaufania  
i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego [Kodeks Etyki Le-
karskiej – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 
grudnia 1991 r.].

Współczesne prawne  
uregulowanie w zakresie tajemnicy lekarskiej

Współcześnie prawny obowiązek dochowania dyskrecji przez lekarzy wy-
nika z wielu aktów prawnych regulujących nie tylko funkcjonowanie zawodu 
lekarza ale także prawa pacjentów a nawet ich poszczególne aspekty lub ka-
tegorie. Najszerszą regulacje w przedmiocie prawnego obowiązku dyskrecji 
wszystkich pracowników medycznych (nie tylko lekarzy) odnajdujemy w art. 
13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o ochronie praw pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta, który w następujący sposób definiuje się prawo pacjenta 
do prywatności: pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby 
wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, 
informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem za-
wodu medycznego [Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta]. Jego praktyczną realizacje stanowi natomiast 
art. 14 powyższej ustawy o następującym brzmieniu: w celu realizacji prawa,  
o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane 
zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze 
stanem jego zdrowia [Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta]. Powyższe przepisy nakładają obowiązek docho-
wania dyskrecji, na wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne, zarówno 
te których obowiązki w tej materii zostały już sprecyzowane w innych aktach 
prawnych (np. lekarze, farmaceuci, pielęgniarki), jak i przedstawicieli tych 
profesji, które nie zostały jeszcze objęte odrębną regulacją ustawową.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów prawny obowiązek dyskre-
cji został uregulowany w artykule 40 ustępie 1 ustawy z dnia 5 grudnia  
1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w następujący sposób: lekarz 
ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, 
a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu [ustawa z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty]. 
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Oczywiście regulacji prawnych odnoszących się do prawnego obowiąz-
ku dyskrecji lekarzy jest znacznie więcej, odnajdujemy je min. w ustawie  
o ochronie zdrowia psychicznego czy nawet w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Ponadto medyków obowiązują także nieustawowe prawne obowiązki 
dyskrecji uregulowane min. we wspominanym już Kodeksie Etyki Lekarskiej, 
regulaminach poszczególnych szpitali a nawet dodatkowe obowiązki wynika-
jące z poszczególnych umów o prace, zlecenie lub kontraktów w ramach pry-
watnych praktyk. 

Dawni medycy chcący, z godnie z wymogami prawa i etyki zawodowej 
zachować w tajemnicy informacje uzyskane od swych pacjentów mieli znacz-
nie prostsze zadanie niż ich współcześni następcy. Niegdyś lekarz funkcjonują-
cy w danej społeczności musiał po prostu nie ujawniać w rozmowach z osoba-
mi nieupoważnionymi informacji o swych pacjentach. Obecne czasy stawiają 
przed medykami znacznie większe wyzwania. 

Współdziałanie z innymi osobami  
wykonującymi zawody medyczne

Współczesny proces leczenia jest niezwykle złożony. Składa się z szeregu 
podstawowych czynności, podejmowanych nie tylko przez lekarza opiekują-
cego się pacjentem, ale także przez inne osoby wykonujące zawody medyczne. 
Wymaga współdziałania wielu osób udzielających różnych świadczeń zdro-
wotnych. [Krakowska, Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
Warszawa. 2016, s. 297].

Współcześnie pacjent nie spotyka się z jednym lekarzem przeprowa-
dzającym i nadzorującym cały proces leczenia lecz z całym zespołem diagno-
styczno-terapeutycznym [Augustynowicz, Budziszewska-Makulska, Ustawa o 
prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Komentarz, 2010, s. 110]. Cho-
rego do szpitala przewożą ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni prze-
prowadzają niezbędne w diagnostyce testy, lekarze nadzorują proces leczenia 
i koordynują niezbędne działania, pielęgniarki otaczają chorego niezbędna, 
opieką fizjoterapeuci natomiast przeprowadzają zabiegi niezbędne pacjentowi 
do pełnego powrotu do zdrowia. Żeby powyższe podmioty mogły skutecznie  
i efektywnie świadczyć usługi zdrowotne, muszą dysponować jak najszerszy-
mi informacjami, dotyczącymi stanu zdrowia oraz indywidualnych uwarun-
kowań pacjenta. W związku z powyższym, w ustawie o prawach pacjenta  
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i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku oraz w innych aktach 
prawnych regulujących kwestie tajemnicy zawodowej, ustawodawca zawarł 
możliwość zwolnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych z obowiąz-
ku jej dotrzymania przy współpracy z innymi członkami personelu medycz-
nego. Zwolnienie to w przypadku przedmiotowych przepisów, nie ma jednak 
charakteru absolutnego. Występują tu bowiem istotne ograniczenia o charak-
terze podmiotowym. Należy bowiem zauważyć, że informacje w tej materii, 
mogą być udzielane tylko innemu przedstawicielowi zawodu medycznego 
uczestniczącemu w udzielaniu świadczenia zdrowotnego konkretnemu pa-
cjentowi. Występują tu również ograniczenia o charakterze przedmiotowym. 
Zakres informacji, które mogą podlegać udostępnieniu wymienionym wyżej 
podmiotom przez dysponentów tajemnicy, obejmuje wyłącznie informacje 
niezbędne, czyli takie, bez których inna osoba współpracująca przy udzielaniu 
świadczenia zdrowotnego nie mogłaby go efektywnie wykonać [Światła, Wy-
jątki od obowiązku zachowania tajemnic zawodów medycznych s. 661].

E-zdrowie i telemedycyna 

Wraz z rosnącą cyfryzacją społeczeństwa, naturalnym zjawiskiem jest 
również przenoszenie części usług zdrowotnych w przestrzeń wirtualną oraz 
świadczenie pomocy medycznej za pośrednictwem telefonów lub środków 
komunikacji elektronicznej. Trwająca od marca 2020 roku pandemia tyl-
ko przyspieszyła zachodzące w przedmiotowym obszarze procesy. Termin 
e-zdrowie nie ma w polskim systemie prawnym definicji legalnej. Przyjmuje 
się więc, iż: termin „e-zdrowie” oznacza wykorzystanie technologii służących 
medycynie w sektorze zdrowia [ Sarnacka, Telemedycyna i eRecepta – nowe 
wyzwania legislacyjne, Toruń 2016 s. 286]. Telemedycyna natomiast została 
zdefiniowana w formie teleporady jako świadczenie zdrowotne udzielane na 
odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności 
[Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie stan-
dardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej]. 
Ustawodawca po raz pierwszy zezwolił na dokonywanie przez lekarza oceny 
stanu zdrowia pacjenta po zbadaniu go za pomocą systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności w 2015 r. Przepisy regulujące funkcjonowanie 
zawodu lekarza nie wprowadzają obecnie większych ograniczeń co do rodzaju 
konsultacji, uzależniając ją od specjalności lekarza, wieku osoby konsultowa-
nej czy przyczyny konsultacji. 
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„Dzięki możliwościom, jakie daje telemedycyna (np. telekonsultacji) 
lekarze mogą udzielać pomocy pacjentom przebywającym na kwarantan-
nie, bez potrzeby transportowania ich do specjalnie przygotowanych ośrod-
ków medycznych. Takie rozwiązanie przyczynia się do znacznego obniżenia 
kosztów opieki nad pacjentem, który został objęty kwarantanną domową.  
Lęk spowodowany pandemią, ograniczenia w przyjęciach do poradni oraz na 
hospitalizację doprowadziły do spadku liczby pacjentów zgłaszających się do 
placówek medycznych. Jest to szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do 
osób chorujących przewlekle [Kuszczak (red.) Medycyna i zdrowie. Wyzwania 
XXI wieku, 2020, s. 55] 

Zastosowanie telemedycyny wymaga od lekarzy wypracowania nowych 
praktyk chroniących prawo pacjenta do prywatności. Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość powoduje 
nieznane dotychczas problemy. Podczas tradycyjnych konsultacji lekarskich, 
medycy (poza sytuacjami kryzysowymi) mieli dużą swobodę w kształtowaniu 
otoczenia w jakim udzielali świadczeń zdrowotnych. Lekarz, udzielający porad 
w zaciszu gabinetu lekarskiego, a nawet na szali szpitalnej mógł ograniczyć 
dostęp osób trzecich do pacjenta, zapewniając mu intymność i prywatność. 
System teleinformatyczny w znacznym stopniu ogranicza w tej materii lekarza. 
Wielu pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku potrzebuje pomocy członków 
rodziny lub znajomych podczas korzystania bardziej zawansowanych komu-
nikatorów elektronicznych. Według uchwały Nr 89/20/P-VIII Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lipca 2020 r. lekarz powinien rozmawiać 
z pacjentem tylko w warunkach, które gwarantują, że osoba postronna nie 
usłyszy konwersacji. Jednakże osoba udzielająca świadczeń medycznych, nie 
ma fizycznej możliwości ustalenia czy jego rozmowie z pacjentem nie przy-
słuchują osoby trzecie. W tej sytuacji w interesie nie tylko pacjenta, ale i sa-
mego lekarza leży poinformowanie pacjenta o wadze udzielanych informacji. 
Lekarz, przed udzielenie świadczeń zdrowotnych, w tym diagnozy powinien 
upewnić się czy pacjent jest w pełni świadomy, iż udzielane zarówno przez 
niego jak i lekarza informacje są objęte tajemnicą zawodową. Lekarz powinien,  
w miarę swoich możliwości upewnić się (przede wszystkim w drodze rozmowy 
z pacjentem), iż osoby trzecie nie uczestniczą w przeprowadzonym badaniu. 
Oczywiście, pacjent jako dysponent swojego prawa do prywatności, może ze-
zwolić na udział osób podczas udzielania świadczenia zdrowotnego. W takim 
przypadku, lekarz powinien uzyskać od pacjenta wyraźna informację, iż jest 
on świadomy obecności innych osób, i na czas badania zezwala lekarzowi na 
udostępnianie im informacji objętych tajemnicą zawodową. Pacjent (lub jego 



122

JAN SZYPULIŃSKI

przedstawiciel ustawowy) może bowiem każdorazowo zwolnić przedstawicie-
la profesji medycznej z dochowania prawnego obowiązku dyskrecji. Zgoda 
pacjenta w tej materii, nie musi dotyczyć wszystkich informacji o nim, może 
natomiast odnosić się tylko do niektórych danych o jego stanie zdrowia [Ru-
sinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim prawie karnym. 2007,  
s. 23]. W takim przypadku lekarz powinien podczas konsultacji prowadzo-
nych na odległość, udzielić pacjentowi tylko częściowej informacji (w ramach 
wyrażonej zgody) a informacje w zakresie zastrzeżonym przez pacjenta przeka-
zać, gdy będzie miał pewność, iż w konsultacjach nie uczestniczą osoby trzecie 
lub gdy pacjent poszerzy zakres zgody na udzielenie informacji. 

Kolejnym, nie mniej istotnym problemem podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych na odległość, jest kwestia ustalenia tożsamości pacjenta. Według 
wytycznych Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz powinien poprosić 
o podanie numeru PESEL i zweryfikować jego poprawność z dokumentacją 
medyczną (…). Jeżeli lekarz korzysta z opcji wideo, powinien poprosić pa-
cjenta o pokazanie dokumentu tożsamości do kamerki. Jeżeli pacjent przy 
osobistej wizycie zostawił swój telefon do kontaktu, lekarz powinien zalecić 
mu, aby kontaktował się z tobą z tego numeru [uchwały Nr 89/20/P-VIII 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lipca 2020 r.]. Osoba udzie-
lająca świadczeń zdrowotnych na odległość, winna zatem zachować najwyższe 
środki ostrożności podczas weryfikacji tożsamości pacjenta. Nawet nie umyśl-
ne (wynikające z omyłki lub podstępu) ujawnienie przez lekarza informacji 
objętych tajemnicą zawodową osobą nie uprawnionym może narazić go na 
sankcje. Zarówno kodeks karny jak i kodeks etyki zawodowej przewidują su-
rowe kary za naruszenie prawnego obowiązku dyskrecji. Związane z narusze-
niem prawa pacjenta do prywatności ujawnienie informacji objętych tajem-
nicą zawodową, może stanowić także podstawę roszczeń odszkodowawczych 
na gruncie prawa cywilnego, zarówno w stosunku do przedstawiciela zawodu 
medycznego, który dopuścił się tego naruszenia jak również wobec instytucji, 
która go zatrudniła [Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie 
karnym, Kraków. 2006, s. 198]. Oczywiście, z uwagi na ograniczenia zwią-
zane ze środkami komunikacji na odległość lekarz nigdy nie może być pełni 
pewny czy udziela informacji właściwej osobie. Jednakże, zachowanie należy-
tej staranności w weryfikacji pacjenta (w tym zastosowanie w/w wytycznych 
Naczelnej Rady Lekarskiej) może pozwolić lekarzowi uniknąć odpowiedzial-
ności z tytułu bezprawnego ujawnienia tajemnicy zawodowej. 

Trwająca obecnie epidemia przyczyniła się także do rozwoju technolo-
gii mobilnych w zakresie e-zdowia. Rosnąca informatyzacja społeczeństwa 
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doprowadziła do upowszechnienia i popularyzacji mobilnych aplikacji i urzą-
dzeń monitorujących stan zdrowia. Dotyczy to nie tylko aplikacji oferowa-
nych przez samodzielnych deweloperów, również przedsiębiorstwa zajmujące 
się świadczeniem usług leczniczych w formie „tradycyjnej”, to jest w ramach 
placówek medycznych, wypuszczają swoje autorskie aplikacje z zakresu 
mHealth, aby usprawnić świadczenie usług dla pacjentów danej przychodni 
leczniczej czy laboratorium diagnostycznego. Aplikacje medyczne działa-
ją także w ramach tzw. Wearbles, czyli urządzeń noszalnych, takich jak na 
przykład smartwatch, pozwalających na kontrolowanie kondycji, aktywności 
oraz parametrów zdrowotnych [Konopka, Ochrona tajemnicy medycznej  
w e-zdrowiu, 2020, s. 253). Przedstawiciele zawodów medyczny podczas swej 
pracy w drodze wywiadu lub własnych badań diagnostycznych uzyskują wiele 
informacji o pacjentach. W tym celu w/w profesje zostały zobowiązane do 
przestrzegania prawnego obowiązku dyskrecji. Jednakże, producenci apli-
kacji mobilnych monitorujących nasze zdrowie, poza ogólnymi regulacjami 
RODO i ewentualnie zapisami umownymi nie są objęci żadnym specjalnym 
nadzorem. Jest to o tyle niepokojące, iż wykorzystywane w obszarze e-zdrowa-
ia aplikacje mobilne zbierają szereg istotnych informacji o pacjentach, w tym 
min; o ich dziennej aktywności, poziomie cukru, wysokości ciśnienia, satura-
cji itd. Lekarz, przed zaleceniem pacjentowi korzystania z danego urządzenia 
z zakresu mHealth powinien, z etycznego punktu widzenia upewnić się czy 
dostawca polecanej usługi zapewni należyte poszanowanie prawa pacjenta do 
prywatności. Należy jednak zauważyć, iż pomimo pewnych zagrożeń usługi 
z zakresu mHealth mogą stanowić realną pomoc dla personelu medycznego.

Podsumowanie

Współczesna opieka medyczna stawia wysokie wymagania przed lekarza-
mi. Rosnący postęp technologiczny w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych oraz coraz większa świadomość prawna pacjentów wymusza na medy-
kach ciągłe podnoszenie kwalifikacji w zakresie ochrony prawa pacjenta do 
prywatności. Obecne przepisy prawne oraz wytyczne samorządu lekarskiego 
dążą do coraz lepszego zabezpieczenia popoznawania praw pacjenta, ciągle 
jednak istnieje wiele luk prawnych. Prawodawca musi uwzględnić to, że eks-
pansja świadczenia usług medycznych w sieciach łączności na odległość oraz  
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub aplikacji mHealth nie odwracalnie 
zmienia praktykę lekarską. W dobie coraz większego rozwoju świadczeń na 
odległość, niezbędne mogą się okazać regulacje prawne pozwalające stworzyć 
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godne zaufania platformy cyfrowe pozwalające na skoordynowaną, zdal-
ną opiekę nad pacjentem przedstawicielom różnych zawodów medycznych. 
Ustawodawca powinien dołożyć wszelkiej staranności aby dostosować obec-
nie funkcjonujące przepisy regulujące tajemnice lekarską do ciągle zmieniają-
cych się sposobów udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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DUTY OF CONFIDENTIALITY IN 21ST CENTURY 
MEDICAL PRACTICE

Summary: In this chapter, on the basis of legal regulations and doc-
trine, issues related to the functioning of medical secrecy in medical 
practice of the 21st century will be presented. The chapter will discuss 
issues related to the historical development of medical secrecy and its 
practical and axiological justification. In addition, an analysis will be 
made of contemporary problems related to the observance of medical 
confidentiality in the era of progressive computerization and the spread 
of telemedicine and e-health services.
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Streszczenie: Nietrzymanie moczu (NTM) jest chorobą cywilizacyj-
ną. Celem pracy była ocena jakości życia i świadomości na temat me-
tod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu NTM wśród kobiet  
z problemem NTM oraz ocena, jak zmieniła się sytuacja pomiędzy 
2014 a 2020 rokiem. Grupę badaną stanowiły 183 kobiety. Badanie 
przeprowadzono w 2014 oraz 2019-2020 roku. W badanej grupie, wy-
stępowanie NTM istotnie obniżało jakości życia (p=0,039) i coraz bar-
dziej wpływało na różne sfery życia. Mimo to kobiety zwlekały z wizytą 
u lekarza, średnio prawie 4 lata i w badanym okresie sytuacja ta nie 
uległa poprawie. Kobiety posiadały niską wiedzę na temat metod fizjo-
terapeutycznych stosowanych w leczeniu NTM, jednak wiedza delikat-
nie się poprawiła. Coraz więcej kobiet wiedziało czym jest fizjoterapia 
uroginekologiczna (p<0,001). Wciąż niewiele kobiet korzystało z usług 
fizjoterapeuty uroginekologicznego, chociaż w badanym okresie po-
dwoił się odsetek kobiet korzystających z tego rodzaju terapii (p=0,06). 
Niezbędna jest edukacja kobiet na temat fizjoterapii w leczeniu NTM 
oraz wczesnego zgłaszania się do lekarza, by zmniejszyć objawy NTM  
i poprawić ich jakość życia.
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Wstęp

Nietrzymanie moczu (NTM) zostało uznane przez Światową Organi-
zację zdrowia (WHO) za problem społeczny [Ptak i in. 2016] i definiowane 
jest jako wyciek moczu niezależny od woli [Kubiak i in. 2019]. Ze względu 
na charakter intymny schorzenia, dane dotyczące występowania nietrzymania 
moczu mogą być niedoszacowane [Szymanowski i in. 2017]. Wiele kobiet 
zgłasza się do lekarza dopiero kilka lat od wystąpienia pierwszych epizodów 
gubienia moczu. Dla pacjentek jest to problem wstydliwy, często utożsamiany 
jako naturalny element starzenia się, czy konsekwencja porodu [Klimaszewska 
i in. 2017]. Celem pracy była ocena wiedzy kobiet na temat metod stosowa-
nych w leczeniu NTM, jego wpływu na różne sfery życia kobiet oraz porów-
nanie, jak w ciągu badanego okresu tj. pomiędzy 2014 a 2020 r. zmieniła się 
świadomość oraz jakość życia kobiet z NTM.

Przypuszcza się, że na całym świecie na inkontynencję cierpi ok. 10% 
populacji [Milson 2018]. W Polsce problem ten dotyczy ponad 2 milionów 
osób [Purc i in. 2015]. Według literatury aż 50% osób po 70 r.ż. cierpi z po-
wodu inkontynencji [Klimaszewska i in. 2017]. Ze względu na starzenie się 
społeczeństwa, prognozy sugerują, że problem ten będzie narastał. W Polsce 
według prognoz w 2030 roku odsetek osób z problemem NTM będzie wyno-
sił ponad 22% [Purc i in. 2015]. 

International Continence Society (ICS) wyróżnia następujące typy 
NTM: wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNT), naglące nietrzymanie mo-
czu (OAB), nietrzymanie moczu z przepełnienia oraz nietrzymanie moczu 
pozazwieraczowe [Klisowska i in. 2012].

Istnieje wiele czynników ryzyka pojawienia się NTM, różnią się one 
w zależności od rodzaju zdiagnozowanego typu NTM [Kubiak i in. 2019]. 
Czynnikami najczęściej wymienianymi w literaturze są: czynniki genetyczne, 
płeć żeńska, ciąża, poród siłami natury, otyłość oraz choroby związane z prze-
wlekłym kaszlem [Schreiber i in. 2017]. Nietrzymanie moczu wpływa nie 
tylko negatywnie na ogólny stan zdrowia, ale również na wykonywanie prac 
domowych, aktywność fizyczną, spotkania ze znajomymi czy podróżowanie. 
Wpływa również na obniżenie samooceny, zdenerwowanie, pogorszenie rela-
cji z partnerem oraz życie seksualne [Stadnicka i in. 2014].

W określeniu dokładnej diagnozy i dalszego postępowania dużą rolę 
odgrywa współpraca pomiędzy lekarzem POZ, ginekologiem, urologiem 
oraz fizjoterapeutą [Ptak i in. 2016]. Lekarz na podstawie wywiadu, badania  
ginekologicznego oraz laboratoryjnego może rozróżnić rodzaj NTM [Purc  



129

JAKOŚĆ ŻYCIA I WIEDZA KOBIET NA TEMAT METOD FIZJOTERAPEUTYCZNYCH ...

i in. 2015]. Fizjoterapeuta, na podstawie diagnozy lekarza, przeprowadza od-
powiednie testy, by dobrać metody i postępowanie fizjoterapeutyczne [Klisow-
ska i in. 2012]. Najbardziej znaną metodą fizjoterapeutyczną w leczeniu NTM 
są ćwiczenia mięśni dna miednicy, nazywane ćwiczeniami Kegla [Kocur 2016]. 
Do innych metod fizjoterapii zaliczamy m.in. terapię behawioralną, elektrosty-
mulację, magnetoterapię, biofeedback, technikę ETS, użycie stożków dopo-
chwowych, pilates oraz trening wibracyjny NEMES. Metody te mają na celu 
wzmocnić mięśnie dna miednicy, poprawić koordynację nerwowo-mięśniową, 
regulować tonus mięśniowy [Klisowska i in. 2012]. Dzięki dostępności wielu 
metod stosowanych w leczeniu NTM, fizjoterapeuta dobiera postępowanie 
do potrzeb pacjentki. Badania udowodniły skuteczność terapii dna miednicy 
w zmniejszeniu objawów NTM [Ding i in. 2019, Mazur-Biały i in. 2020]. 
Dlatego bardzo ważna jest edukacja kobiet jak również personelu medycznego 
w zakresie możliwości jakie daje fizjoterapia [Kocur 2016].

Pomimo iż w ostatnich latach obserwujemy wyraźny rozwój fizjoterapii 
uroginekologicznej, co istotnie zwiększa dostępność terapeutów jak również 
możliwości profesjonalnej edukacji, sytuacja pacjentek z NTM wydaje się 
jedynie nieznacznie poprawiać. Przypuszcza się, że wiedza kobieta na temat 
możliwości leczenia i wspomagania fizjoterapeutycznego jest wciąż niska i nie-
wystarczająca by podjąć działania terapeutyczne w odpowiednio wczesnym 
okresie. Może mieć to swoje dalsze konsekwencje we wciąż wysokim wpływie 
NTM na jakość życia pacjentek. 

Materiał i metody badawcze

Badanie zostało przeprowadzone na Oddziałach Ginekologii w placów-
kach mieszczących się na terenie Krakowa, wśród pacjentek zgłaszających się 
z problemem nietrzymania moczu. Wiek respondentek mieścił w granicach 
od 29 do 85 lat, średnia wieku wyniosła 55,19±13,53 lat. Badanie przepro-
wadzono w 2014 r. oraz w 2019-2020 r. Udział w badaniu był dobrowolny  
i anonimowy. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz, zawiera-
jący pytania dotyczące objawów nietrzymania moczu, jakości życia, ograniczeń 
związanych z nietrzymaniem moczu, czasu zgłaszania się do lekarza od począt-
ku wystąpienia pierwszych dolegliwości, wiedzy na temat fizjoterapii urogi-
nekologicznej, sprawności fizycznej przed wystąpieniem nietrzymania moczu 
oraz obecnej. W latach 2019-2020 rozszerzono ankietę o pytania dotyczące 
subiektywnej oceny wiedzy na temat metod fizjoterapeutycznych stosowanych 
w leczeniu nietrzymania moczu, poziomie doinformowania oraz źródeł skąd 
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pacjentka czerpie taką wiedzę. Zabrane wyniki poddano analizie w progra-
mie statystycznym SPPS Statistics 26. Do oceny jakości życia oraz wiedzy 
i świadomości kobiet na temat fizjoterapii uroginekologicznej wykorzystano 
test Chi2, tam gdzie nie były spełnione założenia zastosowano dokładny test 
Fishera. Do oceny czasu zgłaszania się do lekarza oraz sprawności fizycznej 
wykorzystano test t-studenta. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto 
p<0,05.

Analiza danych i wyniki

W badaniu wzięło udział 113 kobiet w 2014 r. oraz 70 pacjentek  
w 2019-2020 r. Średnia wieku w 2014 r. wyniosła 55,08±13,2 lat, a w 2019-
2020r. 55,37±14,1 lat. Wśród badanych kobiet większość miała nadwagę. 
Pod względem rozkładu BMI oraz rodzaju zgłaszanego NTM grupy nie róż-
niły się od siebie istotnie. Szczegółowe dane zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka grup badanych
Cecha 2014 n=113 2019-2020 n=70 p

Wiek (x±sd) 55,08±13,2 55,37±14,1 0,064*
Waga [kg] (x±sd) 73,37±13,2 73,87±15,4 0,509*

BMI (x±sd) 27,6±4,67 27,43±5,78 0,277*
Waga prawidłowa [n (%)] 36 (32,1) 23 (32,9)

0,971**Nadwaga [n (%)] 50 (44,6) 30 (42,9)
Otyłość [n (%)] 26 (23,2) 17 (24,3)

Rodzaj NTM [n (%)]

0,282**

Wysiłkowe NTM 38 (37,6) 21 (30)
Naglące NTM 11 (10,9) 7 (10)

Mieszane NTM 20 (19,8) 23 (32,9)
Brak diagnozy 32 (31,7) 19 (27,1)

* test t-studenta; ** test Chi2

Źródło: Opracowanie własne.

Czas zgłaszania się do lekarza

Badania wykazały, że pacjentki zwlekają z pierwszą konsultacją pro-
blemu nietrzymania moczu i niestety sytuacja ta nie uległa poprawie.  
W 2014 r. średni czas zgłaszania się kobiet do lekarza po wystąpieniu obja-
wów NTM wyniósł 3,78±5,74 lat, natomiast w 2019-2020 r. 3,72±4,48 lat  
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[Rysunek 1A]. Zaobserwowano również skrócenie się maksymalnego czasu, po 
którym kobiety zgłaszają się do lekarza, od wystąpienia pierwszych objawów 
NTM. W 2014 r. zwlekano z wizytą nawet 39 lat, a w 2019-2020 r. – 25 lat 
[Rysunek 1B].

Rysunek 1. Porównanie średniego czasu (A) oraz rozstępu (B) zgłaszania się pacjen-
tek do lekarza z objawami NTM w 2014 (n=113) i 2019-2020 roku (n=70); n.s. - 
różnica nieznamienna statystycznie; p<0,05
Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ gubienia moczu na jakość życia

Zauważono także, że problem gubienia moczu nadal stanowi dla pacjen-
tek istotny czynnik obniżający jakość ich życia (odpowiednio 98% pacjentek 
w 2014 r. i 90% w 2019-2020; p=0,039). Badania wykazały, że NTM nega-
tywnie wpływa na wszystkie sfery życia kobiet [Rysunek 2], zarówno na wy-
konywanie czynności dnia codziennego jak i rekreację, życie towarzyskie, oraz 
zdrowie psychiczne. Ponadto zauważono, że w 2019-2020 r. w porównaniu 
do 2014 r. pogorszeniu uległa jakość życia w zakresie wykonywania czynności 
domowych, rekreacji, życia towarzyskiego oraz zdrowia psychicznego.

Coraz więcej kobiet z powodu gubienia moczu ograniczało wykonywa-
nie czynności dnia codziennego (p<0,001), rekreację oraz życie towarzyskie 
(p=0,013). Największą zmianę obserwowano w ograniczeniu czynności dnia 
codziennego. W 2019-2020 r. tą aktywność ograniczyło o 35% więcej kobiet 
w porównaniu do 2014 r. Szczegółowe dane zostały przedstawione na Rysun-
ku 3.
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Rysunek 2. Porównanie wpływu gubienia moczu na jakość życia, wykonywanie ak-
tywności dnia codziennego, rekreacji, życia towarzyskiego i zdrowia psychicznego 
przez pacjentki w 2014 (n=113) i 2019-2020 roku (n=70); n.s. - różnica nieznamien-
na statystycznie; p<0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Częstość ograniczenia aktywności dnia codziennego, rekreacji i życia to-
warzyskiego wśród kobiet w 2014 (n=113) i 2019-2020 roku (n=70); n.s. - różnica 
nieznamienna statystycznie; p<0,05

 Źródło: Opracowanie własne.

Poproszono pacjentki by oceniły swoją sprawność fizyczną przed wystą-
pieniem objawów NTM oraz aktualnie w skali od 1 do 5, gdzie 1 to bardzo 
słaba, a 5 bardzo dobra sprawność. Kobiety zarówno w 2014 oraz 2019-2020 
r. średnio oceniły swoją sprawność fizyczną przed NTM na prawie 4 punkty, 
natomiast w momencie, gdy zmagały się z NTM, średnia sprawność fizyczna 
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spadła o ponad 1 punkt, co jest istotną zmianą (p<0,001). Dokładne wyniki 
przedstawione są na Rysunku 4. 

Rysunek 4. Porównanie średniej oceny sprawności fizycznej przed wystąpieniem 
NTM oraz aktualnie wśród kobiet w 2014 (n=113) i 2019-2020 roku (n=70); n.s. - 
różnica nieznamienna statystycznie; p<0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Wiedza kobiet  
na temat fizjoterapii uroginekologicznej

W ciągu badanego okresu świadomość kobiet w temacie rehabilitacji uro-
ginekologicznej poprawiła się, choć wciąż jest na niskim poziomie. W 2014 r. 
68% kobiet w ogóle nie słyszało o rehabilitacji w nietrzymaniu moczu. Nato-
miast w 2019-2020 r. już dla 76% kobiet był to znany termin (p<0,001). Jedy-
nie 21% kobiet w 2014 r. wiedziało, gdzie znajduje się gabinet fizjoterapeuty 
uroginekologicznego lub znało terapeutę zajmującego się problematyką NTM, 
natomiast w 2019-2021 r. lokalizację lub terapeutę znało już 40% pacjentek 
(p=0,006). Jednak wciąż nie jest to zadowalający wynik [Rysunek 5 A i B ].

Pomimo coraz większej świadomości kobiet w zakresie fizjoterapii urogi-
nekologicznej, niewiele kobiet korzystało z usług fizjoterapeuty uroginekolo-
gicznego. W 2014 r. zaledwie 9% pacjentek szukało pomocy u fizjoterapeuty 
uroginekologicznego, w 2019-2020r. odsetek kobiet wzrósł dwukrotnie, jed-
nak wciąż to jedynie 18% (p=0,06). Wyniki przedstawia Rysunek 6.
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Rysunek 5. Znajomość fizjoterapii uroginekologicznej (A) oraz lokalizacji gabinetu 
fizjoterapeuty uroginekologicznego (B) wśród kobiet z NTM w 2014 (n=113) i 2019-
2020 roku (n=70); p<0,05 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6. Porównanie częstości korzystania z pomocy fizjoterapeuty uroginekolo-
gicznego wśród pacjentek z NTM w 2014 (n=113) i 2019-2020 roku (n=70); p<0,05

Źródło: Opracowanie własne.
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Wiedza kobiet na temat stosowanych metod 
fizjoterapeutycznych w leczeniu NTM

Fizjoterapia jest bardzo ważnym elementem w profilaktyce oraz leczeniu 
NTM. Zapytano kobiety o ich znajomość oraz stosowanie wybranych metod. 
Najbardziej znanymi zabiegami stosowanymi w leczeniu zachowawczym nie-
trzymania moczu były ćwiczenia mięśni dna miednicy (w 2014 r. 71% kobiet 
znało ćw. MDM, w 2019-2020 r. ćwiczenia znało 70% kobiet). Wciąż jednak 
odsetek kobiet wykonujących ćwiczenia był mniejszy w stosunku do kobiet, 
które znały metodę (w 2014 r. 53% kobiet stosowało ćwiczenia, w 2019- 
2020 r. – 58% pacjentek). Kolejno najbardziej znanymi formami zabiegów  
w leczeniu nietrzymania moczu była elektrostymulacja i biofeedback. Metoda 
Pilates, masaż, terapia behawioralna oraz technika ETS były znane dla pacjentek  
w niewielkim stopniu. W 2014 r. żadna z kobiet nie znała leczenia nietrzyma-
nia moczu za pomocą stymulacji magnetycznej oraz treningu wibracyjnego 
NEMES, w 2019-2021 r. techniki te były znane odpowiednio 10% i 7% ko-
biet. Dokładne dane przedstawiono na Rysunku 7. 

Rysunek 7. Znajomość metod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu NTM 
wśród kobiet z NTM w 2014 (n=113) oraz 2019-2020 roku (n=70)

Źródło: Opracowanie własne.
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Wiedza kobiet  
na temat roli ćwiczeń mięśni dna miednicy

Zdecydowana większość kobiet miała świadomość, że obniżenie spraw-
ności i osłabienie mięśni dna miednicy (MDM) może skutkować NTM [Ry-
sunek 8 A i B]. Wiedza ta nieznacznie się poprawiła. Natomiast pacjentki 
miały mniejszą świadomość na temat pozytywnego wpływu wykonywania 
ćwiczeń MDM na zmniejszenie intensywności nietrzymania moczu. 

Rysunek 8. Ocena świadomości kobiet na temat stwierdzenia, że obniżenie sprawno-
ści MDM może przyczynić się do NTM (A) oraz ćwiczenia MDM mogą zmniejszyć 
intensywność NTM (B) wśród pacjentek badanych w 2014 (n=113) i 2019-2020 
roku (n=70); n.s. - różnica nieznamienna statystycznie; p<0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Należy pokreślić, że mniej niż połowa pacjentek otrzymuje profesjonalny 
instruktaż jak prawidłowo aktywować mięśnie dna miednicy. Ponadto w ba-
danym okresie obserwuje się tendencję dalszego jego zmniejszania [Rysunek 
9]. W 2014 r. tylko 49% kobiet zostało instruowanych, natomiast w 2091-
2020 r. jedynie 39% kobiet otrzymało odpowiedni instruktaż.
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Rysunek 9. Porównanie procentu kobiet z NTM, które otrzymały instruktaż popraw-
nego wykonywania ćwiczeń mięśni dna miednicy w 2014 (n=113) i 2019-2020 roku 
(n=70); n.s. - różnica nieznamienna statystycznie; p<0,05

Źródło: Opracowanie własne.

Źródła wiedzy  
na temat metod fizjoterapeutycznych 
stosowanych w leczeniu NTM

Rysunek 10. Źródła wiedzy na temat fizjoterapii uroginekologicznej wśród pacjentek 
z NTM (A), stopień doinformowania pacjentek na temat metod fizjoterapeutycznych 
stosowanych w leczeniu NTM (B) oraz subiektywna ocena pacjentek na temat znajo-
mości metod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu NTM (C) wśród pacjentek 
w 2019-2020 roku (n=70)

Źródło: Opracowanie własne.
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W 2019-2020r. zapytano kobiety skąd pochodzi ich wiedza na temat  
fizjoterapii uroginekologicznej. Blisko 21% kobiet nie posiadało takiej wiedzy, 
najwięcej kobiet czerpało wiedzę ze środków masowego przekazu, czyli źródła 
słabej jakości. Jednak większość kobiet czuła się słabo doinformowana na te-
mat metod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu NTM, co również 
podkreślały, że subiektywnie ich wiedza jest słaba [Rysunek 10].

Dyskusja

Celem pracy była ocena zmian jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat,  
tj. pomiędzy 2014 a 2020 rokiem w zakresie wpływu nietrzymania moczu na 
jakość życia oraz świadomości kobiet na temat metod fizjoterapeutycznych 
stosowanych w leczeniu NTM wśród kobiet z problemem gubienia moczu. 
NTM często wiąże się z zmniejszoną aktywnością fizyczną, obniżoną samo-
oceną, wpływa negatywnie na stan emocjonalny i inne sfery życia [Stadnicka  
i in. 2014]. Podobne wyniki zostały uzyskane w naszym badaniu. NTM nega-
tywnie wpłynęło na ogólną jakość życia, wykonywanie czynności domowych, 
rekreację, życie towarzyskie i zdrowie emocjonalne, jak również obniżenie 
sprawności fizycznej. Zaobserwowano, że kobiety coraz bardziej są zmuszone 
ograniczać aktywność w różnych sferach życia. Problem NTM negatywnie 
wpływa na jakość życia coraz większej liczby kobiet zgłaszających się do spe-
cjalisty. W badaniach Barnaś i in. nie wykazano natomiast istotnego wpływu 
NTM na jakość życia, jednakże kobiety uzyskiwały średnie wartości jako-
ści życia w kwestionariuszu IIQ, największy wpływ NTM zaobserwowano  
w sferze relacji społecznych [Barnaś i in. 2015]. Prażmowska i in. zaobserwo-
wała, że kobiety z NTM po 45 roku życia mają obniżoną satysfakcję z życia, 
zmniejszony poziom aktywności fizycznej, społecznej i gorzej oceniają swój 
stan zdrowia [Prażmowska i in. 2012].

Badania Bakalczuk i in. wykazały, że poziom wiedzy kobiet na temat 
NTM jest na średnim poziomie i wciąż potrzeba edukacji w tym zakresie. 
Ponadto na większą wiedzę o NTM wpływa poziom wykształcenia i status 
zawodowy. Kobiety, które pracują lub studiują mają wyższy poziom wiedzy 
na temat NTM. Na stan wiedzy wpływa również źródło, z którego kobiety 
korzystają. Bardziej fachowe źródła dostarczają pełniejszej wiedzy [Bakalczuk 
i in. 2016]. W badaniach własnych zaobserwowano, że kobiety subiektyw-
nie oceniły swoją wiedzę na temat metod fizjoterapeutycznych stosowanych  
w leczeniu NTM na słabym poziomie i większość z respondentek czerpała 
ją ze źródeł niefachowych, tj. środków masowego przekazu i od koleżanek. 
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Wciąż co 4 kobieta nie ma wiedzy na temat możliwości fizjoterapii w leczeniu 
NTM. 

Kobiety zwlekały z wizytą u lekarza, mimo iż NTM wpływało na ich 
funkcjonowanie i samopoczucie. W badaniach Stadnickiej i in. jedynie 19,1% 
kobiet zgłosiło się do lekarza w ciągu pierwszego roku od wystąpienia objawów 
gubienia moczu, aż 16,7% zwlekało z wizytą nawet 10 lat [Stadnicka i in. 
2014]. Większość kobiet zna ćwiczenia MDM, jednak jak pokazują badania, 
wciąż mały odsetek kobiet je wykonuje. Nawet 70% kobiet mimo instruktażu 
ćwiczy nieprawidłowo, często przerywając strumień moczu co przyczynia się 
do infekcji i utrwalania nieprawidłowych nawyków. Kobiety uważają również, 
że ćwiczenia MDM nie są skuteczne, natomiast niewiele pacjentek ćwiczy re-
gularnie oraz wedle prawidłowego wzorca, stąd kobiety nie widzą rezultatów 
[Kocur 2016]. W prezentowanym badaniu wykazano, że większość kobiet nie 
otrzymało instruktażu prawidłowego wykonywania ćwiczeń MDM, ponadto 
coraz mniej kobiet było instruowanych przez specjalistów.

W leczeniu fizjoterapeutycznym NTM wykorzystuje się wiele metod, naj-
więcej pacjentek w badaniu własnym znało ćwiczenia MDM. Jest to meto-
da stosowana jako profilaktyka, ale również leczenie zachowawcze [Borowicz  
i in. 2010]. Mniej znanymi metodami dla kobiet była elektrostymulacja, bio-
feedback i stożki dopochwowe. Metody te w badaniach naukowych wykazują 
swoją skuteczność, natomiast najlepszy efekt przynosi połączenie kilku metod 
[Mazur-Biały i in. 2020]. Fizjoterapeutyczne metody zachowawcze leczenia 
NTM są bezinwazyjne, bezpieczne, jednak wymagają zaangażowania kobiety 
[Purc i in. 2015]. Skuteczność metod fizjoterapeutycznych zależy też od stop-
nia zaawansowania NTM. Wcześnie wdrożone, odpowiednio dopasowane po-
stępowanie wykazuje większą skuteczność. Pozwala również na odroczenie lub 
brak konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego [Ptak i in. 2016]. 

NTM uznane jest za chorobę cywilizacyjną, odsetek pacjentek i pacjen-
tów z gubieniem moczu wzrasta. Z tego powodu niezmiernie ważna jest rzetel-
na edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki oraz leczenia NTM.

Wnioski

NTM wciąż istotnie obniża jakość życia kobiet negatywnie oddziałując 
na wiele sfer życia, w tym zdrowie psychiczne, skutkując ograniczaniem przez 
nie aktywności dnia codziennego, rekreacji oraz życia towarzyskiego. W ciągu 
badanego okresu jakość życia kobiet z powodu gubienia moczu pogorszyła się. 
Mimo to, pacjentki z NTM wciąż zwlekają ze zgłoszeniem swoich dolegliwości 
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lekarzowi. Wśród pacjentek z NTM zwiększa się zainteresowanie możliwo-
ściami terapeutycznymi, które oferuje fizjoterapia uroginekologiczna, jednak 
wciąż to zainteresowanie jest na niskim poziomie. W związku z czym wie-
dza kobiet na temat metod i możliwości fizjoterapeutycznego wspomagania  
w leczeniu NTM jest niska i wymaga wzbogacenia. Pacjentki, szukając in-
formacji na temat fizjoterapii uroginekologicznej korzystały ze słabej jakości 
źródeł. Ponadto coraz mniej kobiet otrzymuje odpowiedni instruktaż od spe-
cjalisty jak poprawnie aktywować mięśnie dna miednicy.
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QUALITY OF LIFE AND WOMEN'S KNOWLEDGE ABOUT 
PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS USED IN THE 

TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE - WHAT 
HAS CHANGED OVER THE YEARS?

Summary: Urinary incontinence (UI) is a civilization disease. The aim 
of the study was to assess the quality of life (QOL) and awareness of 
physiotherapeutic methods (PM) used in the treatment of UI among 
women with the problem of urine loss and to assess how the situation 
has changed over the years. The study group consisted of 183 wom-
en. The study was conducted in 2014 and 2019-2020. In the study 
group, UI significantly reduced the QOL (p=0.039) and increasingly 
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influenced various spheres of life. Despite this, women delayed visit-
ing a doctor, average almost 4 years, and little has changed over the 
years. Women had little knowledge of the PM used to treat UI, but 
knowledge improved slightly. Over the years, more and more women 
knew what women’s health (WH) physiotherapy was (p<0.001). Still 
few women visited WH physiotherapist, although the percentage of 
women using this type of therapy has doubled over the years (p=0.06). 
It is essential to educate women about PM in the treatment of UI 
and to visit their doctor early in order to reduce symptoms of UI and 
improve their QOL.

Keywords: Uninary incontinence, physiotherapy, quality of life, 
awareness
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TERAPIA DNA MIEDNICY 
JAKO SKUTECZNA METODA 
WSPOMAGANIA LECZENIA 

DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH 
KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-
MIEDNICZNEGO U KOBIET

Streszczenie: Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego dotyka dużą część 
społeczeństwa. Brakuje ujednoliconych algorytmów dotyczących dia-
gnostyki oraz postępowania terapeutycznego, skutecznych u każdej 
cierpiącej jednostki. Przyczyną tego schorzenia u kobiet mogą być nie 
tylko zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe struktur kręgosłupa, ale 
także dysfunkcje w rejonie obręczy miednicznej; Cel: porównanie efek-
tów tradycyjnej terapii (TT) z terapią miednicy (TM) w leczeniu dole-
gliwości obszaru lędźwiowo-krzyżowego u kobiet.; Metody: badaniem 
objęto 50 kobiet z dolegliwościami odcinka lędźwiowo. Po wstępnym 
wywiadzie pacjentki podzielono na 25-osobowe grupy, w zależności 
od zastosowanego programu. Program fizjoterapii grupy TM obejmo-
wał: korekcję statyki miednicy, rozluźnienie mięśniowo powięziowych 
punktów i ćwiczenia mięśni dna miednicy, a w grupie TT: masaż kla-
syczny, lampa sollux i elektroterapia. Po 14 dniach porównano efekty 
terapii. W badaniu wykorzystano skalę VAS, autorski kwestionariusz  
i metodę terapii; Wyniki: po terapii pacjentki z grupy TM odznacza-
ły się istotnie niższym poziomem bólu (p < 0,001). Różnica średnich 
nasilenia dolegliwości w skali VAS na pierwszej i ostatniej wizycie  
w grupie MDM była większa – niż w grupie TT. Zaobserwowano 
także wyrównanie statyki miednicy po przeprowadzeniu terapii TM;  

1  Mgr fizjoterapii, Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków.
2  Dr hab. N. med., prof. UJ, mgr fizjoterapii, Zakład Biomechaniki i Kinezjologii, Wydział 
Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Skawińska 8, 31-066 
Kraków.
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Wnioski: program terapeutyczny skupiony na miednicy przyniósł 
lepsze efekty leczenia dolegliwości odcinka lędźwiowo-krzyżowego u 
kobiet niż tradycyjna terapia i powinien tworzyć uzupełnienie rutyno-
wego leczenia fizjoterapeutycznego.

Słowa kluczowe: Ból dolnego odcinka kręgosłupa, dolegliwości 
kobiet, mięśnie dna miednicy. 

Wstęp

Ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym jest problemem uznawanym za 
schorzenie cywilizacyjne XXI wieku, opisywanym jako dyskomfort, napięcie 
lub sztywność usytuowana poniżej dwunastego żebra i tuż nad fałdami po-
śladków. Według wielu badań około 60-80% osób w różnych momentach 
życia doświadcza tych dolegliwości. Jest to dysfunkcja o różnych możliwych 
przyczynach, o wielu definicjach, występująca we wszystkich grupach popu-
lacji [Manek, 2005] [Hoya, 2011]. Do rozwoju schorzeń odcinka lędźwio-
wo-krzyżowego u kobiet przyczynia się nie tylko siedzący tryb życia, przecią-
żenie układu mięśniowo-powięziowego i zwyrodnienia struktur kręgosłupa, 
ale także problemy ginekologiczne i dysfunkcje dna miednicy [Chou, 2005, 
153-168]. Celem niniejszego rozdziału jest porównanie efektów terapii mied-
nicy i tradycyjnej fizjoterapii w leczeniu bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego  
u kobiet.

Kompleks lędźwiowo-miedniczny obejmuje kręgi lędźwiowe i otaczające 
je więzadła, kości miednicy, staw krzyżowo-biodrowy oraz spojenie łonowe. 
Pod względem biomechanicznym, zadaniem tego obszaru jest przenoszenie 
ciężaru z górnej części ciała w stronę kończyn dolnych i odwrotnie. Na sta-
bilność tego rejonu wpływa napięcie mięśniowe oraz układ nerwowy. Głów-
nymi stabilizatorami są tutaj przepona, mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie 
dna miednicy i mięśnie wielodzielne, które pracują synergistycznie, a poprzez 
regulację ciśnienia w jamie brzusznej, napięcie powięzi w odcinku piersiowo-

-lędźwiowym utrzymują prawidłowe ustawienie kompleksu lędźwiowo-mied-
nicznego [Nygaard, 2008, 1311-1316]. 

Mięśnie dna miednicy tworzą dolną granicę kompleksu lędźwiowo-
-miednicznego. Wspierają narządy brzucha i miednicy oraz odgrywają waż-
ną rolę w utrzymywaniu odpowiedniego ciśnienia w jamie brzusznej podczas 
czynności funkcjonalnych, takich jak podnoszenie, kichanie, kaszel i śmiech, 
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a także kontrolują wyciek moczu i stolca [Eliasson, 2008, 206-212]. Mięśnie 
dna miednicy wraz z mięśniami głębokimi brzucha wykorzystują mechanizm 
sprzężenia zwrotnego, by stabilizować tułów i kontrolować ciśnienie wewnątrz 
w odpowiedzi na ruchy ciała. Ponad 25% kobiet cierpi z powodu zaburzeń 
funkcjonowania dna miednicy, które bezpośrednio wpływają na pracę in-
nych struktur mięśniowych stabilizujących odcinek lędźwiowy, zatem warto 
uwzględnić ten aspekt podczas leczenia typowych dolegliwości dolnego kręgo-
słupa [Davis, 2003, 555-568]. 

Tradycyjna diagnostyka fizjoterapeutyczna klasyfikuje powyższe dolegli-
wości jako bóle grzbietu (M50), choroby krążka międzykręgowego (M51) czy 
choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (M47). Po wywiadzie wstępnym pacjent-
ki są badane palpacyjnie, obserwuje się ruchomość i testuje klinicznie, by wy-
wnioskować jakie struktury mogą wywoływać ból [Wiśniewski, 2018]. W mo-
delu tradycyjnym terapia dolegliwości kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego jest 
wielokierunkowa, to znaczy łączy ze sobą kinezyterapię, zabiegi fizykalne, tera-
pię manualną oraz masaż, a także farmakoterapię. Zabiegi fizykoterapeutyczne 
są często stosowane w Polsce mimo, iż europejskie standardy ich nie zalecają. 
Najczęściej używane w leczeniu dolegliwości odcinka lędźwiowo-krzyżowe-
go kręgosłupa są: prądy TENS, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, 
lampa sollux, laseroterapia, ultradźwięki i pole magnetyczne [Krawczyk-Wa-
silewska, 2013].

Obręcz miedniczna jest podstawą dla kręgosłupa, pełni funkcję ochronną 
dla narządów wewnętrznych, a u kobiet ma dodatkowe cechy ułatwiające po-
ród. Jest kompleksem, w którym skupia się dużo struktur i narządów wzajem-
nie na siebie oddziałujących. Zburzenia statyki miednicy rzutują na ułożenie 
wszystkich kręgów powyżej [Bussey, 2019]. W terapii miednicy diagnostyka 
cechuje się rozszerzonym wywiadem, w którym uwzględnia się czynniki gine-
kologiczne takie jak: operacje ginekologiczne, porody, nietrzymanie moczu, 
bóle menstruacyjne oraz inne dysfunkcje (endometrioza, zaburzenia miesiącz-
kowanie, torbiele) [Boyle, 2010, 154-163]. Rozbudowane jest także badanie 
przedmiotowe, które zawiera dodatkowo ocenę funkcji mięśni dna miednicy 
i mięśnia poprzecznego brzucha, pomiar punktów orientacyjnych na miedni-
cy, na podstawie których sprawdza się różnice w statyce obręczy miednicznej 
oraz napięcie mięśniowe wokół. Leczenie w tym modelu jest ukierunkowane 
na przywrócenie optymalnych funkcji struktur budujących miednicę – odpo-
wiednie napięcie struktur mięśniowo-powięziowych, wyrównanie ustawienia 
miednicy w przestrzeni [Richardson i inni, 2002, 399-405],[Vleeming, 2008, 
796-819]. 
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Materiał i metody

Charakterystyka grupy badanej

Do badania zakwalifikowano 50 kobiet w wieku 25-50 lat zgłaszających 
dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pacjentki podzielono 
na 2 grupy, w tym 25 kobiet poddano terapii tradycyjnej obejmującej 10 
zabiegów elektroterapii, masażu oraz naświetlaniom lampą sollux, u kolej-
nych 25 kobiet wykonano zabiegi skupione na miednicy, obejmujące korek-
cję ustawienia miednicy, terapię tkanek miękkich oraz ćwiczenia mięśni dna 
miednicy. Wszystkie kobiety zarówno przed, jak i po terapii zostały zbada-
ne według karty badań zawierającej część podmiotową: opis objawów, wiek, 
pracę, porody, przeszłość ginekologiczną, pytania o czynności profilaktyczne. 
Następnie zostały poddane badaniu przedmiotowemu, w którym oceniono 
symetrię miednicy na podstawie wysokości punktów orientacyjnych, umie-
jętność aktywacji mięśni dna miednicy oraz wykonano testy kliniczne (Test 
Thomasa i Test Lasequ’a). Oceniano także nasilenie bólu wg skali VAS.

Charakterystyka stosowanych terapii

Terapia tradycyjna obejmująca 10 zabiegów [Krasucki, 2005, 19-25]: 

1. Elektroterapii – zastosowano prądy TENS na aparacie PhysioGo 
701 l; parametry zabiegowe: czas trwania impulsu 300 μs, częstotliwość od 
100 Hz, natężenie o wartości potrzebnej do uzyskania minimalnego skurczu 
mięśni, czas trwania zabiegu 15 minut. Miejsce zaaplikowania elektrod - na 
wysokości kręgów lędźwiowych pacjentek po obu stronach [Mika, 2014].

2. Naświetlanie lampą sollux - zastosowano lampę Astar Lamina V 5.0, 
z filtrem czerwonym o promieniowaniu IR, czas trwania zabiegu 15 minut. 
Promienie lampy skierowano na dolny odcinek kręgosłupa, w odległości 30 
cm od ciała pacjentki [Mika, 2014].

3. Masaż – w terapii zastosowano techniki masażu klasycznego na od-
cinek lędźwiowy kręgosłupa: głaskanie w stronę serca lub ruchami okrężnymi 
przez ok. 3 min; rozcieranie tkanek ruchem okrężnym przez ok. 5 min; ugnia-
tanie tkanek przez ok. 5 min oraz oklepywanie przez ok. 2 min. [Zborowski, 
2012]. 

Terapia miednicy złożona z 3 sesji zabiegowych oraz ćwiczeń powtarza-
nych codziennie przez 14 dni. 

1. Korekcja ustawienia miednicy – po ocenie wysokości punktów orien-
tacyjnych na miednicy takich jak: kolec biodrowy tylny górny, kolec biodrowy 
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przedni górny, długości kończyn dolnych oraz grzebień talerza biodrowego 
wykonano specjalne techniki mające na celu wyrównanie statyki miednicy. 
Wykorzystano metodę oscylacyjną zaczerpniętą ze skryptu kursu Funkcjonal-
nej Osteopatii i Integracji wg metody Hansa de Jonga. Wykonanie: pacjentka 
ułożona na boku z kolanami zgiętymi i opartą głową na poduszce. Terapeuta 
stoi z tyłu pacjentki i swoje dłonie opiera na talerzu biodrowym. Spycha talerz 
rytmicznym ruchem oscylacyjnym w kierunku doogonowym. Zabieg ten jest 
wykonywany przez ok. 1 minutę, do momentu rozluźnienia tkanek [Becker, 
2002].

2. Terapia punktów mięśniowo-powięziowych okolicy miednicy – wy-
korzystano techniki punktów mięśniowo-powięziowych na mięsień pośladko-
wy średni, mały i gruszkowaty. Metoda ta polega na uciskaniu palcem terapeu-
ty tkliwych punktów, które mogą promieniować w inne miejsca, do momentu 
aż ból się zmniejszy [Richter, 2007].

3. Ćwiczenia mięśni dna miednicy – w badaniu zastosowano ćwiczenia 
na podstawie techniki Benity Cantieni oraz trójstopniowej aktywacji mięśni 
dna miednicy opisanej przez dr Danielę Milkę i dr Małgorzatę Jachocz-Łopatę. 
Program ćwiczeń został opisany w tabeli 1 [Milka, 2019] [Cantieni, 2017]. 

Tabela 2. Konspekt ćwiczeń mięśni dna miednicy [Milka, 2019] [Cantieni, 2017]

Lp. Pozycja wyjściowa Ruch
Pozycja 

końcowa
Liczba 

powtórzeń

1
Leżenie na plecach, 
kolana zgięte, ręce 

wzdłuż tułowia

Wykonanie trójstopniowej 
aktywacji mięśni dna 

miednicy na wydechu:

1. Podwinięcie łechtaczki do 
pochwy.

2. Wessanie pochwy do góry.
3.Podciągnięcie kości ogono-

wej do góry.

Powrót do 
pozycji 

wyjściowej i 
rozluźnienie na 

wdechu.

15 x

2 Jak wyżej.

Wykonanie trójstopniowej 
aktywacji mięśni dna 

miednicy (jak wyżej) + 
uniesienie miednicy do góry.

Powrót do 
pozycji 

wyjściowej i 
rozluźnienie na 

wdechu.

15 x

3

Siad na twardym 
krześle, czując pod 
sobą guzy kulszowe, 
stopy równolegle do 

siebie.

Wykonanie trójstopniowej 
aktywacji mięśni dna 
miednicy (jak wyżej).

Powrót do 
pozycji 

wyjściowej.
15x
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4 Jak wyżej.
Na wydechu próba zbliżenia 
do siebie guzów kulszowych.

Powrót do 
pozycji wyj-

ściowej  
i rozluźnienie 
na wdechu.

15x

5 Jak wyżej.
Na wydechu próba wbicia 

pięty i podstawy palucha do 
podłogi.

Powrót do 
pozycji wyj-

ściowej  
i rozluźnienie 
na wydechu.

15 x

6 Jak wyżej.
Na wydechu próba 

odwrócenia ud na zewnątrz.

Powrót do 
pozycji wyj-

ściowej  
i rozluźnienie 
na wydechu.

15x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Milka, 2019] [Cantieni, 2017].

Analiza statystyczna

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, używając programu 
SPSS Statistica oraz Microsoft Excel. Istotność związków pomiędzy zmien-
nymi o charakterze nominalnym zbadano za pomocą testu niezależności chi 
kwadrat. W przypadku zmiennych ilościowych, różnicę pomiędzy dwoma 
średnimi wynikami niezależnymi od siebie oceniono za pomocą testu t Stu-
denta dla prób niezależnych. W analizach statystycznych przyjęto poziom 
istotności p = 0,05. 

Wyniki

W tabeli 2 zestawiono odpowiedzi pacjentek z obu grup na pytania za-
warte w kwestionariuszu podczas pierwszej wizyty. Nie zaobserwowano istot-
nych różnic statystycznych pomiędzy grupami. Poszczególne badane cechy 
zostały szczegółowo opisane w poniższej tabeli.

Na podstawie przeprowadzonych badań można zaobserwować, że odse-
tek pacjentek, u których zaobserwowano różnicę powyżej 1 cm w wysokości 
punktów orientacyjnych na miednicy przed rozpoczęciem terapii nie różnił 
się statystycznie w obydwu grupach. Natomiast po zakończeniu terapii stwier-
dzono istotne statystycznie różnice. Szczegółowe dane przedstawione zostały 
w Tabeli 3.
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Tabela 3. Cechy badanych pacjentek w terapii miednicy (N=25) i terapii tradycyjnej 
(N=25) oraz ogółem (N=5)

Cecha
Terapia 

miednicy 
%(n)

Terapia 
tradycyj-
na %(n)

Ogółem 
%(n)

P

Lokalizacja 
objawów

Punktowy 48(12) 60(15) 54(27) χ2= 0,725
p=0,395Promieniujący 52(13) 40(10) 46(23)

Rodzaj 
Objawów

Ostre 52(13) 32(8) 42(21) χ2=2,053
p=0,152Przewlekłe 48(12) 68(17) 58(29)

Nasilenie 
objawów  
w czasie

Cały czas 52(13) 40(10) 46(23) χ2=0,725
p=0,395Wieczorem/

rano
48(12) 60(15) 54(27)

Czynności 
nasilające ból

Ruch 44(11) 48(12) 46(23) χ2=0,081
p=0,776Statyka 56(14) 52(13) 54(27)

Czynności 
łagodzące ból

Ruch 56(14) 52(13) 54(27) χ2=0,081
p=0,777Statyka 44(11) 48(12) 46(23)

Dotychczaso-
we leczenie

Terapia* 44(11) 92(23) 68(33) χ2=13,23
P<0,001

Brak 56(14) 8(12) 32(26)

Dodatkowe 
schorzenia 

Brak 76(19) 48(12) 62(31) χ2=4,156
p=0,04

Tak 24(6) 52(13) 38(19)

Porody Brak 32(8) 24(6) 28(14) χ2=0,397
p=0,529Tak 68(17) 76(19) 72(36)

Blizny w 
obrębie jamy 

brzusznej 
(CC)

Tak 80(20) 44(11) 58(31) χ2=6,876
p=0,008

Nie 20(5) 56(14) 62(19)

rehabili-
tacja uro 

ginekologiczna

Nie 88(22) 100(25) 84(47) χ2=3,191
p=0,074Tak 12(3) 0(0) 16(3)

DRA ak-
tualnie i w 
przeszłości

Nie 84(21) 92(23) 88(44) χ2=0,758
p=0,384Tak 16(4) 8(2) 12(6)

Epizody 
nietrzymania 

moczu

Tak 44(11) 72(18) 58(29) χ2=4,022
p=0,044Nie 56(14) 28(7) 42(21)

Rodzaj 
wykonywanej 

pracy

Siedząca 52(13) 68(17) 60(30) χ2=1,333
p=0,248

Fizyczna 48(12) 32(8) 40(20)

*Farmakoterapia lub fizjoterapia; DRA – diastasis recti abdomini (rozejście mięśni prostych 
brzucha) 
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Dysproporcja w wysokości kolców biodrowych przednich górnych  
u pacjentek poddanych terapii miednicy zmniejszyła się 48 punktów procen-
towych, a w drugiej grupie o 16, wynik ten okazał się istotny statystycznie 
(p<0,001). Różnica w ustawieniu kolców biodrowych tylnych górnych u re-
spondentek po terapii pierwszej wynosiła 4%, a u kobiet poddanych terapii 
tradycyjnej 72% i stwierdzono istotną statystycznie zmianę (p<0,001). Roz-
bieżność w wysokości talerzy biodrowych po terapii miednicy zmniejszyła się 
o 56 punktów procentowych, a w terapii tradycyjnej nie uległa zmianie. Wy-
nik ten okazał się istotny statystycznie (p<0,001). Różnicę długości kończyn 
po terapii pierwszej zaobserwowano u 16% badanych, a po terapii tradycyjnej 
u 72%, co okazało się istotne statystycznie (p<0,001). 

Tabela 3. Badane punkty orientacyjne przed i po terapii miednicy (N=25), terapii 
tradycyjnej(N=25) oraz ogółem(N=50)

Różnica w wysokości 
punktów orientacyjnych  

<1 cm

Terapia 
miednicy 

%(n)

Terapia 
tradycyjna 

%(n)

Ogółem 
%(n)

Istotność 
statystyczna

Kolce biodrowe 
przednie górna

Przed 
terapią 52(13) 84(21) 68(34) χ2 = 0,104;

p = 0,747

Po terapii 4(1) 68(17) 36(18) χ2 = 20,222;
p < 0,001

Kolce biodrowe 
tylne górne

Przed 
terapią 76(17) 72(16) 74(33) χ2 = 0,104;

p = 0,747

Po terapii 4(1) 72(16) 40(17) χ2 = 27,000;
p < 0,001

Wysokości 
talerzy 

biodrowych

Przed 
terapią 68(15) 64(14) 66(29) χ2 = 0,089;

p = 0,765

Po terapii 12(3) 64(14) 42(17) χ2 = 18,473;
p < 0,001

Długości 
kończyn 
dolnych

Przed 
terapią 64(14) 80(18) 72(32) χ2 = 1,587;

p = 0,208

Po terapii 16(4) 72(16) 44(20) χ2 = 15,909;
p < 0,001

Biorąc pod uwagę wyniki testów klinicznych i badania napięcia mięśni 
dna miednicy przed terapiami, nie zaobserwowano istotnych statystycznie róż-
nic pomiędzy grupami (tab. 4). Po terapii miednicy wszystkie pacjentki umia-
ły samodzielnie aktywować mięśnie dna miednicy, zaś po terapii tradycyjnej 
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jedynie 44% (p<0,001). Pozytywny wynik Testu Thomasa i Testu Lasequ’a 
nie zaobserwowano u pacjentek leczonych terapią miednicy, natomiast w dru-
giej grupie nadal 32% respondentek wykazywało dodatni wynik (p<0,001).

Tabela 4. Wyniki testów funkcjonalnych przed i po terapii miednicy (N=25), terapii 
tradycyjnej (N=25) oraz ogółem (N=50)

Test funkcjonalny
Terapia 

miednicy 
%(n)

Terapia 
tradycyjna 

%(n)

Ogółem 
%(n)

P

Umiejętność samo-
dzielnej aktywacji 

mięśni dna miednicy

Przed 
terapią

68(17) 44(11) 56(28) χ2 = 2,922;
p = 0,087

Po terapii 100(25) 44(11) 72(36) χ2 = 19,444;  
p < 0,001

Pozytywny wynik 
Testu Thomasa

Przed 
terapią

48(12) 32(8) 40(20) χ2 = 1,333;
p = 0,248

Po terapii 0(0) 32(8) 16(8) χ2 = 9,524;
p = 0,002

Pozytywny wynik 
Testu Lasequ’ua

Przed 
terapią

36(9) 56(14) 46(13) χ2 = 0,081;
p = 0,777

Po terapii 0(0) 32(8) 16(8) χ2 = 15,798;  
p < 0,001

Z przeprowadzonej analizy statystycznej dotyczącej subiektywnej oceny 
intensywności bólu określonej przy pomocy skali VAS, wynika statystycznie 
istotne zmniejszenie się dolegliwości bólowych po zakończonej rehabilitacji  
w grupie poddanej terapii miednicy i terapii tradycyjnej (p<0,001). Na rysun-
ku 1 przedstawiono, jak zmieniał się ten parametr u poszczególnych pacjentek 
terapii miednicy (panel A) i terapii tradycyjnej (panel B).

W celu zbadania efektów terapii miednicy i terapii tradycyjnej obliczono 
różnicę pomiędzy średnimi wartościami nasilenia bólu wg skali VAS po pierw-
szej oraz ostatniej wizycie. Różnica ta wynosiła 5,28±2,33 dla obu grup, w tym 
3,56 dla leczonych tradycyjnymi metodami i aż 7 dla kobiet poddanych terapii 
miednicy (p<0,001).
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Rysunek 1. Nasilenie bólu w skali VAS przed i po terapii: Panel A: poszczególne pa-
cjentki poddane terapii miednicy N=25; Panel B: poszczególne pacjentki poddane 
terapii tradycyjnej N=25

Rysunek 2. Różnica w średnich nasileniach bólu w skali VAS między pierwszą,  
a ostatnią wizytą u pacjentek w terapii 1 (skupionej na miednicy, N=25), w terapii 2 
(tradycyjnej fizjoterapii, N=25) oraz ogółem (N=50)

Dyskusja

Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego stanowią wyzwa-
nie dla współczesnej fizjoterapii. Głównym celem leczenia nie powinno być 
tylko zmniejszenie odczuwania dyskomfortu i poprawa ruchomości, ale także 
wyeliminowanie przyczyny, edukacja oraz zadbanie o to, by schorzenie nie 
nawracało. Niestety, trafna diagnostyka i odpowiedni dobór terapii wprawiają 
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w zakłopotanie wielu lekarzy czy fizjoterapeutów i aż 90% przypadków osób 
cierpiących na ból kręgosłupa, nie zna przyczyny pojawienia się ich dysfunkcji 
[Hoy, 2014, 1305-1313]. 

Kolejnym problemem w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lę-
dźwiowo-krzyżowego u kobiet jest dobór odpowiedniej terapii. Istnieje sze-
reg metod i technik stosowanych w rehabilitacji oraz brakuje ujednoliconego 
protokołu postępowania rehabilitacyjnego w tym przypadku [Gibson, 2019]. 
Naukowcy od lat próbują udowodnić skuteczność poszczególnych sposobów 
pracy, a także porównują ich efekty między sobą. Badanie przeprowadzone 
przez Hawrylaka i wsp. dotyczyło efektów farmakoterapii (NLPZ, witaminy, 
preparaty odżywcze wspomagające przewodnictwo nerwowe) oraz terapii sko-
jarzonej, składającej się zarówno z farmakoterapii, jak i fizykoterapii oraz kine-
zyterapii. W ramach kinezyterapii zastosowano ćwiczenia wzmacniające i roz-
luźniające, natomiast fizykoterapia obejmowała prądy TENS, diadynamiczne, 
magnetoterapię i krioterapię. Udowodniono, że kompleksowe działanie dało 
o wiele lepsze efekty niż wyłącznie farmakoterapia [Hawrylak, 2008, 43-46]. 

Binek i wsp. ocenili z kolei efekty terapii z zastosowaniem krioterapii, 
prądów TENS, masażu i kinezyterapii, w stosunku do terapii składającej się 
z prądów diadynamicznych, hydromasażu, lasera i kinezyterapii. Po 10 za-
biegach, stwierdzono lepsze efekty u pacjentek z drugiej grupy [Binek, 2001, 
93-33]. 

W niniejszym badaniu oceniono efekty terapii tradycyjnej oraz terapii 
skupionej na miednicy u kobiet cierpiących na dolegliwości bólowe kręgo-
słupa lędźwiowego. Zabiegi w pierwszej grupie dotyczyły masażu klasyczne-
go, prądów TENS i naświetlania lampy Sollux. Druga terapia, która okazała 
się skuteczniejsza polegała na rozluźnianiu mięśni wokół obręczy miednicznej, 
ćwiczeniach mięśni dna miednicy oraz korekcji statyki miednicy. Oceny do-
konano na podstawie skali VAS, testów klinicznych oraz pomiarów ustawienia 
punktów orientacyjnych na miednicy.

W pracy podjęto próbę udowodnienia, że przyczyny dolegliwości odcinka 
lędźwiowo-krzyżowego u kobiet mają związek ze stanem mięśni dna miedni-
cy, przeciążeniem mięśni otaczających obręcz miedniczną oraz jej ustawieniem  
w przestrzeni. Terapia tych struktur przyczyniła się do zmniejszenia bólu  
w dolnym odcinku kręgosłupa. 

Na stan mięśni dna miednicy ma wpływ wiele czynników: ciężka praca 
fizyczna, wiek, porody, złe nawyki toaletowe, zaparcia, nieprawidłowa postawa, 
operacje ginekologiczne i brzuszne, choroby płuc, nadwaga [Basta, 2012, 879-
893]. Z kolei dysfunkcje mięśni dna miednicy wpływają na takie dolegliwości 
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jak: nietrzymanie moczu, obniżenie i wypadanie narządów, a także ból dol-
nego odcinka kręgosłupa [Milka, Jochacz-Łopata, 2019]. Badanie przepro-
wadzone w 2013 roku wskazały, że ćwiczenia dna miednicy w połączeniu  
z rutynowym leczeniem bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, zapewniają lep-
sze efekty łagodzące objawy w porównaniu z samym leczeniem rutynowym 
[Bi, 2013, 146-152]. Do podobnych wniosków doszli Khorasani i wsp. oraz 
autorzy niniejszej pracy [Khorasani, 2020, 2301-2307]. 

Mohammad A. i wsp. również podjęli się próby badania wpływu ćwiczeń 
mięśni dna miednicy w leczeniu przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgo-
słupa, jednak doszli do odmiennych wniosków. W tym celu porównali efekty 
leczenia kobiet według rutynowego schematu obejmującego elektroterapię  
i ćwiczenia ogólnousprawniające z efektami pacjentek, u których dodano ćwi-
czenia mięśni dna miednicy. Po trzech miesiącach obserwacji naukowcy do-
wiedli, że w obu grupach ból się zmniejszył i nie stwierdzono istotnej różnicy 
między nimi. [Mohammad, 2011, 75-81].

Wzmożone napięcie mięśni otaczających miednicę tj. m. gruszkowatego, 
mm. pośladkowych i m. biodrowo-lędźwiowego może wynikać z osłabienia 
mięśni stabilizujących kompleks lędźwiowo-miedniczny. Rozluźnienie tych 
struktur pozytywnie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych okolicy 
lędźwiowo-krzyżowej jak podają autorzy badania z 2020 roku [Dayanır, 2020, 
291-299]. Nieprawidłowe napięcie mięśni otaczających miednicę może być 
spowodowane także przeciążeniem stawów krzyżowo-biodrowych, nieprawi-
dłową biomechaniką kończyn dolnych i górnej części tułowia[Richter, 2007] 
[Hulagu, 2016, 665-669]. 

Badacze z Koreańskiej Akademii Fizjoterapii po przeprowadzeniu badań 
nad wpływem rozluźnienia mięśnia pośladkowego średniego na przewlekły 
ból krzyża potwierdzili skuteczność takiej terapii i sugerują dalsze badania  
w tym temacie [Tak, 2013, 23-27].

Do ciekawych wniosków doszli Kameda i Tenimae w 2019 roku. Zba-
dali skuteczność leczenia bólu pleców przy użyciu tylko terapii polegającej 
na uwalnianiu punktów spustowych mięśni pośladkowych średnich, poślad-
kowych małych i gruszkowatych u 115 pacjentów. Zespół bólu mięśniowo-

-powięziowego rozpoznano u 73,4% w grupie z bólem krzyża, a poprawę 
objawów odnotowano u wszystkich pacjentów. Mięsień pośladkowy średni 
był głównym aktywnym punktem mięśniowo-powięziowym u badanych [Ka-
meda, 2019, 141-148].

Symetria ustawienia miednicy w przestrzeni jest wypadkową tego co się 
dzieje w górnej części tułowia, kończynach dolnych, a także jamie brzusznej, 
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więc przyczynę zmian w jej ustawieniu można poszukiwać w wielu miejscach. 
Aczkolwiek, terapia mająca na celu przywrócenie prawidłowego ułożenia 
miednicy, może korzystnie wpływać na zmniejszenie dolegliwości bólowych 
odcinka lędźwiowo-krzyżowego [Becker, 2002].

Zbadano dwie grupy pacjentów z asymetrycznym ustawieniem miednicy, 
pierwsza z nich nie odczuwała żadnych dolegliwości, z kolei druga cierpiała na 
dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa. Zmierzono osiem punktów 
w obrębie kończyn dolnych i na miednicy. Stwierdzono, że grupa z bólem 
krzyża wykazywała istotnie większą asymetrię w obrębie miednicy. Te wyniki 
obrazują związek między dolegliwościami odcinka lędźwiowego a asymetrycz-
nym ustawieniem miednicy [Al-Eisa, 2004, 32-37]. 

Aby udowodnić związek asymetrii miednicy z niespecyficznym bólem 
dolnego odcinka kręgosłupa naukowcy zbadali osoby w wieku 18-30 lat od-
czuwające dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz kontrolnie grupę  
w tej samej kategorii wiekowej zdrowych osób. Pomiarów dokonano za pomo-
cą Global Postural System. Udowodniono, że parametry asymetrii miednicy są 
powiązane z niespecyficznym bólem kręgosłupa [Yu, 2020, 596].

Po przeprowadzeniu badań własnych i obserwacji wniosków naukowców 
z całego świata nad dolegliwościami bólowymi kompleksu lędźwiowo-mied-
nicznego u kobiet, uznano, że dysfunkcje w obrębie miednicy mają istotny 
związek z tym schorzeniem. Leczenie fizjoterapeutyczne oparte na terapii 
miednicy u kobiet powinno stanowić uzupełnienie standardowego leczenia 
fizjoterapeutycznego.

Wnioski

Terapia skupiona na miednicy: korekcja statyki miednicy, punkty mię-
śniowo-powięziowe na jej strukturach oraz ćwiczenia mięśni dna miednicy – 
przynosi lepsze efekty w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowe-
go u kobiet, niż tradycyjne metody fizjoterapii: prądy TENS, lampa Sollux 
oraz masaż klasyczny. Wyrównanie statyki miednicy ma znaczący wpływ na 
obniżenie dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego u kobiet. Ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie dna miednicy wpływają pozytywnie na zmniejszenie 
odczuwania bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym u kobiet.
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PELVIC FLOOR PHYSIOTHERAPY  
AS AN EFFECTIVE METHODS OF SUPPORTING  

THE TREATMENT OF LOW BACK PAIN IN WOMEN

Summary: Lumbopelvic pain affects a large part of society. There are no 
unified algorithms for diagnosis and therapeutic management, which 
is effective for everyone. In woman, this disease is caused not only  
by degenerative changes in the structures of the spine, but also dysfunc-
tions in the pelvic girdle. Objective: comparison of the effects of tra-
ditional physiotherapy (TT) with pelvic therapy (PT) in the treatment  
of lumbosacral pain in women. Methods: The study included 50 wom-
en with lumbosacral pain. After the interview, the patients were divided 
into groups of 25, depending on the program used. Group PT had  
a physiotherapy program included: correction of pelvic statics, re-
laxation of myofascial points and pelvic floor muscle exercises,  
and TT group had: classical massage, sollux lamp and electrotherapy. 
After 14 days, the effects of the therapy were compared. The study used 
the VAS scale, the original questionnaire and the method of therapy. 
Results: After therapy, patients from group PT had significantly lower 
pain levels (p <0.001). The difference in the mean severity of symptoms 
on the VAS scale at the first and last visit in group PT was greater than 
in TT group. Pelvic statics was also corrected after the PT therapy. 
Conclusions: the therapeutic program focused on the pelvic brought 
better results in the treatment of lumbosacral disorders in women than 
traditional therapy and should complement the routine physiothera-
peutic treatment.

Key words: Lower back pain, female complaints, pelvic floor muscles.
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Streszczenie: Głównym celem badania było przedstawienie najczęst-
szych ograniczeń w społecznym funkcjonowaniu dzieci ze zdiagno-
zowaną astmą oskrzelową. Materiał i metoda: W latach 2018-2019 
przeprowadzono badanie wśród 3205 uczniów szkół podstawowych na 
terenie województwa śląskiego. Kwestionariusz, który wypełniali rodzi-
ce dzieci, zawierał pytania pochodzące z badania International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), a także pytania dotyczące 
najczęstszych ograniczeń społecznych związanych z diagnozą choroby. 
Oceniano również częstość występowania ograniczeń w funkcjonowa-
niu społecznym w zależności od sytuacji ekonomicznej rodziny dziec-
ka. Analiza danych została przeprowadzona w programie Statistica ver. 
13.0; p<0,05. Wnioski: Większość dzieci z rozpoznaną kiedykolwiek 
astmą oskrzelową nie odczuwa ograniczeń swojej aktywności spowo-
dowanych chorobą. Niemniej jednak część dzieci zmuszona była w do 
rezygnacji z aktywności fizycznej, zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 
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Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie najczęstszych ograniczeń 
w funkcjonowaniu społecznym dzieci w wieku szkolnym, spowodowanych 
przez astmę oskrzelową. Ze względu na fakt, że wiele badań podkreśla nierów-
ności w zdrowiu spowodowane astmą oskrzelową, zbadano, czy obciążenia 
wywołane astmą zależą od sytuacji ekonomicznej rodzin badanych dzieci.

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych wieku 
dziecięcego. Badania wskazują na wyraźny wzrost częstości występowania tej 
choroby na całym świecie. Równocześnie astma oskrzelowa od lat stanowi 
istotny problem zdrowia publicznego. Jednym z pierwszych badań umożli-
wiającym międzynarodowe porównania częstości występowania astmy, opar-
tym o jednakowy protokół badawczy są Międzynarodowe Badania nad Ast-
mą i Alergią u Dzieci (ang. The International Study of Asthma and Allergies  
in Childhood, ISAAC) [Mallol, 2013, s.78-85]. Projekt ten obejmował grupę 
dzieci w wieku 6-7 i 13-14 lat z ponad 100 krajów. Dane dotyczące często-
ści występowania astmy wśród dorosłych pochodzą natomiast z Europejskich 
Badań Chorób Układu Oddechowego (ang. The European Community Respi-
ratory Health Survey, ECRHS) i przeprowadzone były w 14 krajach [Krzych-

-Fałata, 2016, s.359-368].
Niezależnie od wskaźników epidemiologicznych, wiele badań wskazuje 

na znaczne obciążenia spowodowane chorobą. Szacuje się, że astma odpo-
wiada za 1% globalnego obciążenia chorobami [Nunes, 2017, s.1]. Ponadto 
wiąże się z wyższymi wydatkami na opiekę medyczną i ogranicza aktywność 
dzieci na wielu płaszczyznach. Szczególnie przejawia się to w absencji szkolnej, 
ograniczeniach w aktywności fizycznej, zabawach czy kontaktach ze zwierzęta-
mi. Sama choroba ujawnia również nierówności w zdrowiu. Chociaż częstość 
występowania astmy jest wyższa wśród rodzin o lepszym statusie społeczno-

-ekonomicznym, to jej skutki są bardziej odczuwalne w grupach deprywo-
wanych ekonomicznie [Nunes, 2017, s.1]. Biorąc pod uwagę przedstawione 
dane przeprowadzono analizę danych pochodzących z badania przekrojowego 
wśród 3205 dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących województwo śląskie.

Część teoretyczna

Wstęp

Astma to jedna z najczęstszych chorób niezakaźnych wśród dzieci. Wyni-
ki badania ISAAC przeprowadzone wśród 1200 000 dzieci na całym świecie 
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wykazały, że choroba ta dotyczy 14,1% dzieci w wieku 13-14 lat i 11,7%  
w wieku 6-7 lat. Równocześnie zaobserwowano regionalne zróżnicowanie czę-
stości występowania astmy. W grupie młodszej najwyższe wskaźniki choroby 
odnotowano w Oceanii, Ameryce Północnej i Łacińskiej, natomiast w grupie 
starszej – w Ameryce Północnej [Mallol, 2013, s.78-85]. W przypadku Euro-
py zaobserwowano średnie wskaźniki częstości występowania choroby wśród 
dzieci, z wyraźnym jednak zróżnicowaniem regionalnym. Częstość występo-
wania astmy w krajach Europy Północnej i Zachodniej wynosiła wśród chłop-
ców 8,9%, a wśród dziewcząt 10,5%, natomiast w krajach Europy Wschodniej 
odpowiednio 13,8% i 15,0%. Natomiast wyniki ogólnopolskich badań Epide-
miologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) wykazały, że choroba ta wystę-
puje u 4,4% dzieci w wieku 6-7 lat i 6,5% w grupie 13-14 lat [Krzych-Fałata, 
2016, s.359-368]. Aktualne dane dotyczące częstości astmy wieku dziecięcego 
pochodzą z mniejszych, epidemiologicznych badań prowadzonych regionalnie. 
Dla przykładu w grupie dzieci zamieszkujących województwo śląskie częstość 
deklarowanej w kwestionariuszu astmy oskrzelowej rozpoznanej przez lekarza 
kiedykolwiek wynosiła 9,2% [Wypych-Ślusarska i in., 2020, s. 211-226] . 

Niezależnie od rozpowszechnienia choroby, niewątpliwie stanowi ona 
znaczne obciążenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Prowadzone analizy 
i badania potwierdzają te zależności.

Obciążenia społeczno-ekonomiczne powodowane przez astmę

Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) astma 
corocznie powoduje utratę 25 miliardów lat życia skorygowanych niepełno-
sprawnością (z ang. Disability Adjusted Life – years). W samej Unii Euro-
pejskiej jest to 5,2 miliarda DALY. Analizy epidemiologiczne i ekonomicz-
ne wskazują również na koszty związane z chorobą, zarówno te bezpośrednie 
wyrażone m.in. wskaźnikami medycznymi: hospitalizacja, opieka medyczna, 
farmaceutyczna, jak i bezpośrednie, które odnoszą się do zmian w produk-
tywności (absencja pracownicza, wynikająca z choroby dziecka, przedwczesna 
umieralność) [Souliotis et al, 2017, s.67]. Bezpośrednie koszty astmy w kra-
jach UE szacowane są na ok. 20 mld EUR. Koszty pośrednie są równie wyso-
kie i wynoszą 14 mld EUR [Selroos i in., 2015, s. 474-483]. Niezależnie od 
analiz ekonomicznych i epidemiologicznych, astma, jak każda choroba prze-
wlekła wywiera swój realny wpływ na funkcjonowanie osoby chorej. Wiele 
badań wskazuje na obniżoną jakość życia osób chorych na astmę oskrzelo-
wą [Kiotseridis et al., 2018, s. 4]. Jakość życia w chorobie, czy nawet samo 
funkcjonowanie psychospołeczne niewątpliwie zależy od możliwości rodziny. 
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Pod uwagę należy zatem wziąć strukturę rodziny, panujące w niej relacje,  
a także możliwości ekonomiczne. W odniesieniu do astmy oskrzelowej istot-
nym czynnikiem jest stopień kontroli choroby, wskazujący m.in. na ciężkość 
jej przebiegu. Źle kontrolowana astma będzie wpływała na funkcjonowanie 
dziecka w różnych obszarach jego życia. Badania dowodzą, że dzieci chore na 
astmę są bardziej podatne na nieobecność w szkole niż ich zdrowi rówieśnicy 
[Koinis-Mitchel et al., 2019, s.471-477]. Nieobecności w szkole mogą mieć 
wpływ na wyniki w nauce. Źle kontrolowana choroba również może przyczy-
niać się do słabszych wyników poprzez często występujące napady nocnego 
kaszlu i obniżenie jakości snu, co w efekcie ma wpływ na zdolność koncentra-
cji i jakoś pracy w szkole. 

Choroba jaką jest astma nie tylko zakłóca funkcjonowanie samego dziec-
ka, ale również w sposób pośredni wywiera wpływ na jego rodziców lub opie-
kunów. To nie tylko liczba dni opuszczonych w pracy z powodu choroby 
dziecka, ale też skutki psychologiczne oraz ekonomiczne. Badania wykazują, 
że opiekunowie dzieci chorych doświadczają różnych ograniczeń w codzien-
nej aktywności i wykonywaniu rutynowych czynności, doświadczają ponadto 
stresu emocjonalnego będącego efektem choroby dziecka [Sue-Hsien et al., 
2015, s.298-307]. 

Część badawcza

Materiał i metody

W latach 2018-2019 wśród uczniów szkół podstawowych w woj. śląskim 
przeprowadzono epidemiologiczne badanie przekrojowe dotyczące częstości 
występowania astmy i alergii. Do dyrektorów szkół podstawowych zlokali-
zowanych na terenie woj. śląskiego wysłano zaproszenie do udziału w bada-
niu. Po uzyskaniu zgody wysłano ankiety, które następnie wypełniali rodzice 
dzieci z poszczególnych szkół. Losowanie grupowe posłużyło do wyłonienia 
miejscowości zamieszkania z wybranych powiatów województwa śląskiego,  
a następnie szkół z danych miejscowości zamieszkania. Kryterium włączenia 
do badania była zgoda dyrektora szkoły na przeprowadzenie badania. Główne 
narzędzie badawcze zostało opracowane z wykorzystaniem pytań pochodzą-
cych z badania ISAAC. Kwestionariusz zawierał również pytania dotyczące 
funkcjonowania dziecka z astmą i ewentualnych ograniczeń spowodowanych 
przez chorobę. 
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Dane uzyskane z GUS pozwoliły obliczyć minimalną liczebność próby 
dla każdego powiatu województwa śląskiego. Dane te zawierają informacje 
o liczbie osób zamieszkujących dany powiat wg wieku i płci. Przy oblicza-
niu minimalnej wielkości próby zsumowano liczbę dzieci w wieku 6-17 lat  
w poszczególnych powiatach, a następnie z uzyskanej wartości obliczono mini-
malną wielkość próby, korzystając z internetowego kalkulatora dostępnego na 
stronie https://www.statystyka.az.pl/dobor/kalkulator-wielkosci-proby.php. 
Przyjęto 50% wielkość frakcji, 5% poziom istotności oraz 5% dopuszczalność 
błędu. W rezultacie uzyskano dane dotyczące 3205 dzieci w wieku 6-17 lat, 
 w tym 1552 chłopców (48,4%) i 1653 dziewcząt (51,6%). Średnia wieku 
dzieci wynosiła 10,6±2,2 roku. 

W tabeli 1 przedstawiono dokładną charakterystykę badanej grupy.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Zmienna n %

Płeć (N=3205)

Chłopiec 1552 48,4%

Dziewczynka 1653 51,6%

Miejsce zamieszkania (N=3205)

Miasto 2930 91,4%

Wieś 275 8,6%

Sytuacja materialna (N=3118)

Dobra  1976 63,4%

Przeciętna 1058 33,9%

Zła 83 2,7%

Wiek (N=3205)

Średnia wieku 10,63

Odchylenie standardowe 2,18

Min. 6

Max. 17

Źródło: Opracowanie własne.

Oceniono częstość występowania astmy oskrzelowej oraz następujących 
objawów ze strony układu oddechowego: 

• świszczący oddech występujący kiedykolwiek i w ciągu ostatnich  
12 miesięcy,
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• świszczący oddech występujący bezpośrednio po wysiłku fizycznym 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

• napady duszności występujące kiedykolwiek i w ciągu ostatnich  
12 miesięcy,

• budzenie nocne z powodu napadów duszności w ciągu ostatnich  
12 miesięcy,

• przewlekły kaszel (występujący od co najmniej 3 miesięcy).

W odniesieniu do dzieci chorych na astmę oskrzelową oceniono częstość 
występowania poszczególnych objawów. Zapytano również o ograniczenia  
w życiu społecznym dziecka wynikające z choroby. Dotyczyły one:

• kontaktów z rówieśnikami,
• zaprzestania zabawy,
• rezygnacji z aktywności fizycznej,
• absencji szkolnej,
• rezygnacji z zajęć dodatkowych, pozaszkolnych,
• rezygnacji z wyjazdu na kolonie, wycieczkę szkolną, wakacje z rodziną.

Zbadano, czy częstość występowania objawów oraz ograniczenia spowo-
dowane chorobą różnią się w zależności od sytuacji materialnej rodziny. Ana-
lizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o procedury dostępne w pakiecie 
Statistica ver. 13.0. W analizie zależności wykorzystano test chi-kwadrat i jego 
poprawki, w zależności od liczebności. Przyjęto poziom istotności statystycz-
nej p<0,05.

Analiza danych i wyniki

Częstość deklarowanej w kwestionariuszu, rozpoznanej kiedykolwiek 
astmy oskrzelowej wynosiła 9,2%, napadów duszności występujących kiedy-
kolwiek – 11,2% oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 4,7%, świszczącego 
oddechu występującego kiedykolwiek -21,6% oraz w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy 9,3%, przewlekłego kaszlu- 9,6%. Świszczący oddech występujący bez-
pośrednio po wysiłku fizycznym w ciągu ostatnich 12 miesięcy dotyczył 5,8% 
dzieci i taki sam odsetek badanych zgłaszał budzenie nocne spowodowane 
napadami duszności w ciągu ostatnich 12 miesięcy (5,8%). 

Częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego w gru-
pie dzieci ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową przedstawiono na rycinie 1.
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Rycina 1. Częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego w grupie 
dzieci ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową

Najczęstszym objawem towarzyszącym astmie oskrzelowej w grupie 
badanych dzieci był świszczący oddech i napady duszności występujące kie-
dykolwiek. Jednak sam objaw świszczącego oddechu nie zawsze jest trafnym 
predyktorem astmy, gdyż może występować również przy innych chorobach. 
Warto zwrócić jednak uwagę, że inne objawy ze strony układu oddechowego, 
występujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy dotyczyły co najmniej 1/3 bada-
nych dzieci ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową. Ze względu na przyjęty pro-
tokół badania i kryterium diagnozy astmy (rozpoznana kiedykolwiek przez le-
karza) analizy w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej rodzin przeprowadzono 
uwzględniając objawy występujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Tabela 2). 

Wszystkie analizowane objawy ze strony układu oddechowego częściej 
występują u dzieci z rodzin deklarujących złą sytuację materialną, jednak 
tylko w przypadku objawu świszczącego oddechu występującego po wysiłku  
fizycznym różnice między grupami okazały się istotne statystycznie. Nie wyklu-
czone jednak, że w przypadku pozostałych objawów zaobserwowane różnice, 
pomimo braku istotności statystycznej, mogą wykazywać istotność kliniczną.  
Na etapie badania przekrojowego nie można jednak tego stwierdzić, natomiast 
hipoteza wskazująca ekonomiczne uwarunkowania kontroli choroby może być 
uwzględniana w innych, dokładniejszych badaniach analitycznych, uwzględ-
niających również stopień kontroli astmy. Jest to istotny element, zważywszy 
na fakt, iż choroba ta nie może być wyleczona, a jedynym elementem popra-
wiającym funkcjonowanie pacjenta jest jej kontrola. Nie bez znaczenia pozo-
staje w tym przypadku uwzględnienie sytuacji ekonomicznej pacjenta. Wyniki 
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innych badań sugerują, iż osoby o lepszym statusie materialnym lepiej kon-
trolują chorobę niż osoby o gorszej sytuacji ekonomicznej [Azeez et al., 2016, 
s. 85-91]. Inni autorzy dodatkowo wskazują, że deprywacja ekonomiczna 
może wykraczać poza kryteria samego dochodu i sugerują, by w podobnych 
analizach uwzględniać również inne czynniki, takie jak środowisko społeczne, 
wiedzę rodziców, współpracę z lekarzem prowadzącym, które mogą wpływać 
na stopień kontroli astmy [Cope at al., 2008, s. 745-752].

Zbadano również, jakie najczęstsze ograniczenia społeczne dotyczą dzieci 
ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową (Rycina 2). 

Tabela 2. Częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego u dzieci 
ze zdiagnozowaną astmą w zależności od sytuacji ekonomicznej ich rodzin

Objawy

Sytuacja ekonomiczna

Wartość „p”Dobra
n (%)

Przecięt-
na 

n (%)
Zła n (%)

Świszczący oddech w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy

74 
(42,5%)

46 
(43,4%) 5 (62,5%) 0,5

Świszczący oddech w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

występujący po wysiłku 
fizycznym

58 
(33,3%)

31 
(29,5%) 6 (75,0%) 0,04

Budzenie nocne w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy z powodu 

napadów duszności

52 
(29,9%)

34 
(32,1%) 5 (62,5%) 0,1

Napady duszności w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy

60 
(34,5%)

27 
(25,5%) 4 (50,0%) 0,1

Większość dzieci z astmą nie doświadcza ograniczeń w codziennym funk-
cjonowaniu. Jednak, jak wynika z przeprowadzonych analiz, choroba może 
zaburzać aktywność dzieci w różnych wymiarach. Najczęściej zgłaszano ab-
sencję szkolną (35,8%) oraz konieczność rezygnacji z aktywności fizycznej 
(27,0%). Nieco ponad 17% dzieci zmuszona była do zaprzestania zabawy. 
Astma oskrzelowa wpływa zatem na możliwości funkcjonowania społecznego 
dziecka, a rozmiar przedstawionych ograniczeń budzi pewien niepokój. Re-
zygnacja z zabawy, ograniczenia w aktywności fizycznej oznaczają czasowe 
wykluczenie dziecka z grupy rówieśniczej w określonym wymiarze. Badania 
innych autorów wskazują, że dzieci chore na astmę są mniej aktywne niż ich 
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zdrowi rówieśnicy. Szczególnie różnice te widoczne są w grupie dzieci z astmą 
w stopniu umiarkowanym i ciężkim [Lam et al., 2016, s. 333-337].

Rycina 2. Ograniczenia funkcjonowania społecznego dzieci spowodowane astmą 
oskrzelową

Interesujące obserwacje przynosi badanie focusowe przeprowadzone  
w grupie dzieci chorych na astmę oskrzelową. Zastosowana metoda pogłębio-
nych wywiadów grupowych dała możliwość spojrzenia na chorobę i powodo-
wane przez nią ograniczenia z perspektywy dziecka. Dzieci chore podkreślały 
znaczenie aktywności fizycznej w ich kontaktach rówieśniczych. Najczęściej 
zmuszone były do rezygnacji z biegania, które jest istotnym elementem wielu 
zajęć sportowych czy zabaw. Ograniczenie to, pozorne nieistotne, w opinii 
dzieci znacząco wpływało na ich jakość życia, a nawet stygmatyzowało. Wol-
niejsze dzieci były rzadziej wybierane do zabaw grupowych i stawały się ła-
twym celem w niektórych grach [Van den Bemt et al., 2010, s. 5].

Zbadano również, czy częstość występowania analizowanych ograniczeń 
spowodowanych chorobą zależy od sytuacji materialnej rodziny dziecka. Do-
kładne analizy przedstawiono w tabeli 3. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że sytuacja ekonomiczna rodzin 
istotnie wpływała na ograniczenia życia społecznego dzieci chorych na ast-
mę. Brak istotności statystycznej dotyczył jedynie absencji szkolnej dziecka 
spowodowanej astmą oskrzelową. Dzieci z rodzin deklarujących złą sytuację 
materialną częściej zmuszone były do rezygnacji z kontaktów z rówieśnika-
mi, zaprzestania zabawy, rezygnacji z aktywności fizycznej, zajęć dodatkowych
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Tabela 3. Ograniczenia funkcjonowania dzieci ze zdiagnozowaną astmą w zależności 
od sytuacji ekonomicznej ich rodzin

Ograniczenia
Sytuacja ekonomiczna

Wartość „p”Dobra
n (%)

Przeciętna  
n (%) Zła n (%)

Ograniczenia kontaktów  
z rówieśnikami 22 (13,2%) 12 (11,8%) 4 (50,0%) 0,03

Zaprzestanie zabawy 29 (17,4%) 15 (14,7%) 4 (50,0%) 0,04

Rezygnacja z aktywności 
fizycznej 46 (27,5%) 23 (22,5%) 6 (75,0%) 0,008

Absencja szkolna 60 (35,9%) 34 (33,3%) 5 (62,5%) 0,3

Rezygnacja z zajęć 
dodatkowych 30 (18,0%) 18 (17,6%) 5 (62,5%) 0,02

Rezygnacja z wyjazdu 
na kolonie, wycieczkę 
szkolną

10 (6,0%) 5 (5,9%) 3 (37,5%) 0,02

Rezygnacja z wyjazdu na 
wakacje z rodziną 8 (4,8%) 4 (3,9%) 3 (37,5%) 0,01

czy wyjazdów wypoczynkowych. Badania innych autorów również potwier-
dzają zaobserwowane zależności pomiędzy sytuacją ekonomiczną a funkcjo-
nowaniem chorego. Niższy dochód gospodarstwa domowego często wiąże 
się z gorszą kontrolą astmy, ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej,  
a tym samym możliwościami leczenia [Raphael et al., 2017, s.2-3]. W przy-
padku dzieci ograniczone kontakty z rówieśnikami wymuszone chorobą 
mogą potęgować poczucie wyobcowania i wykluczenia z grupy rówieśniczej.  
W tym znaczeniu sytuacja ekonomiczna wybiega znacznie dalej poza finansowe 
ograniczenia, wpływając realnie na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka  
z astmą. W klasycznym ujęciu czynników ryzyka rozpatruje się sytuację ekono-
miczną, pod kątem określonych determinant np. warunków mieszkaniowych 
zarówno pod względem samego budynku mieszkalnego, jak i okolicy zamiesz-
kania. Dowody naukowe wskazują jednak, że sama sytuacja ekonomiczna czy 
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warunki mieszkaniowe nie odpowiadają w pełni za rozwój astmy i jej stopień 
nasilenia [Beck et al.,2016; s. 175–182]. Coraz częściej sugeruje się, by analizy 
częstości występowania astmy, jej nasilenia w zależności od czynników spo-
łeczno-ekonomicznych nie skupiały się tylko i wyłącznie na podstawowych, 
standardowych elementach, jak choćby samej sytuacji ekonomicznej rodziny, 
ale sięgały dalej, poszukując tzw. przyczyny-przyczyn. Zła sytuacja ekono-
miczna rodziny może być nie tylko determinowana wykształceniem rodziców,  
ale również uwarunkowana czynnikami makrospołecznymi, jak kwestie bez-
robocia, możliwość zatrudnienia, restrukturyzacja niektórych gałęzi przemysłu 
itp. Niestety zastosowany protokół badania nie umożliwia na przeprowadza-
nie tak daleko idących analiz. Ponadto z badaniem przekrojowym wiążą się 
pewne ograniczenia, takie jak: brak sekwencji czasowej wydarzeń, brak moż-
liwości oszacowania ryzyka względnego, ograniczona informacja o narażeniu. 
Niezależnie od przedstawionych ograniczeń badanie przekrojowe zrealizowane 
w dużej grupie może dostarczać istotnych informacji, które będą punktem 
wyjścia do prowadzenia dokładniejszych badań analitycznych. Badania takie 
mogą mieć też swoje implikacje praktyczne, wskazując lekarzom grupy szcze-
gólnie narażone na ograniczenia związane z chorobą, które mogą być efektem 
niedostatecznej kontroli astmy. 

Zakończenie

Przeprowadzone analizy umożliwiły wskazanie najczęstszych ograniczeń 
społecznego funkcjonowania dziecka ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową. Na 
podstawie wyników badania wyciągnięto następujące wnioski:

1. Większość dzieci z rozpoznaną kiedykolwiek astmą oskrzelową nie 
odczuwa ograniczeń swojej aktywności spowodowanych chorobą. Niemniej 
jednak część dzieci zmuszona była w ciągu ostatnich 12 miesięcy do rezygnacji 
z aktywności fizycznej, zajęć pozaszkolnych. Choroba powoduje również ab-
sencję szkolną i ogranicza kontakty towarzyskie dzieci.

2. Sytuacja ekonomiczna rodziny wpływa na częstość odczuwanych 
ograniczeń z powodu astmy oskrzelowej. 

3. Zaobserwowano istotnie częstsze występowanie objawu świszczącego 
oddechu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w grupie dzieci, których rodziny dekla-
rowały przeciętną lub złą sytuację materialną. 

4. Różnice w częstości występowania objawów ze strony układu odde-
chowego w grupie dzieci z astmą, a także ograniczenia w funkcjonowaniu 
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społecznym w zależności od sytuacji materialnej rodzin mogą mieć swoje im-
plikacje praktyczne i stanowić wskazówkę dla lekarzy w prowadzeniu i eduka-
cji pacjentów z grup deprecjonowanych ekonomicznie. 
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FUNCTIONING OF CHILDREN  
WITH BRONCHIAL ASTHMA

Summary: The main aim of the study was to present the most com-
mon limitations in the social functioning of children diagnosed with 
bronchial asthma. Material and method: In 2018-2019, a study 
among 3,205 primary school students in the Silesian Voivodeship 
was conducted. The questionnaire, which the parents of the children 
completed, included questions from the International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC), as well as questions about the 
most common social limitations related to the diagnosis of the disease.  
The frequency of limitations in social functioning was also assessed de-
pending on the economic situation of the child's family. Data analysis 
was carried out in the Statistica ver. 13.0; p <0.05. Conclusions: Most 
children who have ever been diagnosed with bronchial asthma do not 
feel the limitations of their activity caused by the disease. Nevertheless, 
some children were forced to give up physical activity, school and other 
activities.

Keywords: Asthma, children, asthma burden, quality of life. 






