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STRESZCZENIE

Ból jest zarówno fizjologicznym doznaniem czuciowym, dzięki któremu jesteśmy ostrzegani o potencjalnym uszkodzeniu tkanek na‑
szego ciała, jak i objawem w wielu stanach chorobowych. Problematyka bólu, jak również sposobów jego uśmierzania, znana jest 
człowiekowi od początków medycyny. Ból jest częstym objawem w zaawansowanej chorobie nowotworowej, przy czym mechanizmy 
bólu nowotworowego są zróżnicowane. W ostatnich dziesięcioleciach, dzięki coraz doskonalszym technikom w badaniach elektrofizjo‑
logicznych, biochemicznych czy z zakresu biologii molekularnej, dokonał się znaczny postęp wiedzy o  powstawaniu, przewodzeniu 
i percepcji bodźców bólowych. Wyniki tych badań pozwalają klasyfikować ból na szereg typów, co w praktyce klinicznej przekłada 
się na zróżnicowane metody jego leczenia. Udowodniono, że długotrwałe występowanie bólu ostrego powoduje wiele niekorzystnych 
zjawisk w obrębie obwodowych i ośrodkowych dróg bólowych, co prowadzi do powstania bólu przewlekłego, czyli niebędącego 
bezpośrednim wynikiem działania bodźców uszkadzających. Ból przewlekły, znacznie trudniejszy w leczeniu, powoduje wiele nie‑
korzystnych skutków medycznych, społecznych i ekonomicznych. Zrozumienie mechanizmów patofizjologicznych pozwala w części 
przypadków wyeliminować przyczynę powstania bólu, w części zaś na optymalne leczenie. Ból towarzyszący nowotworom głowy 
i szyi, ma swoje wyróżniające, specyficzne cechy.
Słowa kluczowe: ból, patofizjologia, ból ostry, ból przewlekły, choroba nowotworowa, nowotwory głowy i szyi.

SUMMARY

The pain is a physiological phenomenon, which gives warning of potential tissue damage, as well as it is a symptom of different dis‑
eases. The problem of pain, and its elimination is a matter of medicine along the ages. The pain is a common symptom of an advanced 
cancer disease, where its backgrounds and mechanisms are diverse. In the last decades, due to a progress in electro physiology, bio‑
chemistry, and molecular biology, the understanding of arising, transduction and perception of pain is much better understood. The pain 
is classified into different types, what in a clinical practice may differentiate a treatment options. It is proved that a long standing pain 
causes numerous negative effects in peripheral and central nervous pathways, leading to the phenomenon of chronic pain, not directly 
related to a peripheral injuring stimulus. The chronic pain, much more difficult to combat, may lead to numerous medical, social and 
economic side effects. Better understanding of pain patophysiology may allow in some cases to eliminate, in some to treat pain with 
better effect. The pain due to head and neck cancer, has its specific, distinguishing features. 
Key words: pain, patophysiology, acute pain, chronic pain, cancer, head and neck cancer.

DEFINICJA

Mimo że ból jest jednym z najbardziej powszech‑
nych doznań czuciowych, trudno podać jego prostą, 
a zarazem uniwersalną definicję. Ból określany jest 
jako nieprzyjemne wrażenie czuciowe i emocjonalne, 
związane z działaniem bodźca aktualnie lub poten‑

cjalnie uszkadzającego tkanki organizmu, bądź opisy‑
wanego w tych kategoriach. Pomimo ogromnej wagi, 
jaką przywiązuje się do problemu walki z bólem 
(analgezja), w wielu przypadkach leczenie nie jest 
wystarczające lub włączane jest zbyt późno. Według 
amerykańskich statystyk jedynie w 25% przypadków 
bólów pooperacyjnych bądź nowotworowych le‑
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czenie analgetyczne prowadzone jest prawidłowo [1]. 
W Polsce rocznie notuje się ponad 5000 nowych za‑
chorowań na raka głowy i szyi (termin ten obejmuje 
wszystkie złośliwe nowotwory nabłonkowe górnego 
odcinka drogi oddechowej i pokarmowej), a sku‑
teczność leczenia zawarta jest w granicach 35– 40%. 
[2]. Pozostali chorzy w paliatywnym etapie swojej 
choroby w większości przypadków wymagają le‑
czenia analgetycznego. Przypuszcza się, że ok. 75% 
pacjentów z  zaawansowaną chorobą nowotworową 
odczuwa ból, z czego u 1/3 jego natężenie uniemoż‑
liwia wykonywanie codziennych czynności [3]. Dane 
te są niepełne, bo bardzo trudno o obiektywną ocenę 
w skali badań populacyjnych. Jeszcze mniej wiemy, 
jaka jest skala częstości występowania, stopnia na‑
silenia i charakteru bólu związanego z procesem 
leczenia nowotworu, czy pozostającego jako przej‑
ściowy bądź trwały efekt niepożądany po skutecznym 
leczeniu choroby nowotworowej. 

W konsekwencji „nieumiejętnego” lub nieleczo‑
nego bólu występuje wiele niekorzystnych zjawisk, 
m.in. psychologiczne (rozdrażnienie, strach, depresja, 
zaburzenia poznawcze, zaburzenia snu i szeroko 
rozumiane cierpienie), medyczne (powstanie bólu 
przewlekłego, częstsze powikłania choroby pod‑
stawowej), ekonomiczne (wysokie koszty leczenia, 
niepełnosprawności czy bezrobocie). Proces opty‑
malnego leczenia bólu, w tym bólu w chorobie nowo‑
tworowej, jest przedmiotem stałego doskonalenia, co 
wyraża się zarówno w coraz lepszych lekach przeciw‑
bólowych, nowych niefarmakologicznych metodach 
leczenia bólu, jak i w stale aktualizowanych standar‑
dach i zaleceniach terapeutycznych [4]. Zagadnienia 
omówione w tym artykule będą dotyczyć zarówno 
ogólnej patofizjologii, jak i problemu bólu w nowo‑
tworach głowy i szyi. 

Typy bólu
Opierając się na aktualnej wiedzy rozróżniamy 

trzy główne typy bólu: 
• ostry (receptorowy, nocyceptywny), 
• przewlekły (neurogenny, patologiczny),
• psychogenny.

Ból ostry, który w szerszych granicach określić 
można jako zjawisko fizjologiczne, związany jest 
z pobudzeniem bólowych zakończeń nerwowych (no‑
cyceptorów). 

Ból przewlekły (nie nocyceptywny) jest wynikiem 
patologicznych zmian w budowie i funkcjonowaniu 
obwodowego i/lub ośrodkowego układu nerwowego, 
na skutek dokonanego silnego uszkodzenia tkanek, 
lub patomechanizmów zachodzących w neuronach 
drogi czucia bólu. 

Ból psychogenny rozpoznajemy, gdy brak jest 
obiektywnych cech patologii, która mogłaby tłuma‑

czyć doświadczenie bólu oraz obserwowane zacho‑
wanie [5]. 

U pacjentów z chorobą nowotworową spotkać 
możemy wszystkie wyżej wymienione postacie bólu, 
często współistniejące obok siebie.

Patomechanizm bólu ostrego 
Ból jest tu związany z aktywacją zakończeń ner‑

wowych drogi bólowej (nocyceptorów). Ból ostry 
określany jest jako krótkotrwały, intensywny ból 
powstały w tkankach w wyniku zadziałania bodźca 
uszkadzającego. Posiada on funkcje ostrzegawcze 
i ochronne przed bodźcami nocyceptywnymi pocho‑
dzącymi zarówno z wnętrza organizmu, jak i  śro‑
dowiska zewnętrznego. Odczuwany ból wymusza 
ograniczenie aktywności, przez co eliminuje ryzyko 
dalszych uszkodzeń i ułatwia zdrowienie. Ból no‑
cyceptywny na drodze odruchowej uaktywnia część 
autonomiczną układu nerwowego (np. wzrost rzutu 
i przyspieszenie akcji serca oraz przyspieszenie i po‑
głębienie oddechu) [6] oraz wzmaga napięcie mięśni 
szkieletowych (pobudzenie motoneuronów rogów 
przednich rdzenia kręgowego), ułatwiając atawi‑
styczną reakcję ucieczki. Proces powstawania bodźca 
nocyceptywnego obejmuje 4 etapy: 
• transdukcję, 
• przewodzenie neuronalne, 
• modulację, 
• percepcję, tworząc tzw. wstępującą drogę bólową.

Transdukcja jest to zamiana bodźca uszkadzają‑
cego na impuls elektryczny na poziomie receptorów 
(nocyceptorów), którymi są wolne zakończenia włó‑
kien neuronów czuciowych. Nocyceptory zlokalizo‑
wane są w niemal wszystkich tkankach organizmu. 
Nocyceptory powierzchowne znajdują się w skórze 
i układzie ruchu człowieka, a nocyceptory trzewne 
w narządach wewnętrznych. Na podstawie badań 
morfologicznych podzielono je w zależności od ro‑
dzaju odbieranego bodźca (mechaniczny, termiczny 
bądź chemiczny) na:
• A delta mechanoreceptory, 
• C‑polimodalne nocyceptory oraz 
• tzw. uśpione nocyceptory (sleeping / silent noci‑

ceptors) [7]. 
Te ostatnie mają znacznie wyższy próg pobudzenia 

i reagują dopiero pod wpływem silnie działającego 
bodźca. Jeśli działający bodziec uszkadza tkanki, do‑
chodzi do uwolnienia substancji chemicznych (takich 
m.in., jak potas, wapń, ATP) oraz wydzielania przez 
napływające w to miejsce komórki „stanu zapalnego” 
szeregu enzymów, toksyn czy cytokin (m.in. bradyki‑
niny, TNF alfa, prostaglandyny E1 i E2,czy interleu‑
kiny 1 i 6) [7]. Substancje te aktywują nocyceptory na 
drodze bezpośredniej (pobudzenie receptorów błono‑
wych) lub poprzez ich „uwrażliwienie” na działanie 
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innych bodźców [8]. Jednym z najlepiej poznanych 
neurotransmiterów biorących udział w transdukcji 
i obwodowym przewodzeniu bólu jest substancja P (SP 
– substance P). Jest to neuropeptyd wydzielany przez 
pobudzone komórki nerwowe drogi bólowej (zarówno 
neurony ośrodkowe, jak i obwodowe), ale również 
przez komórki układu immunologicznego – makrofagi, 
eozynofile, limfocyty i komórki dendrytyczne. Charak‑
teryzuje go powinowactwo do receptora NK‑1, którego 
aktywacja, na poziomie neuronów w  rogach tylnych 
rdzenia kręgowego, powoduje reakcję prozapalną 
i zwiększa wydzielanie innych neurotransmitterów, 
m.in. tlenku azotu, co nasila przewodzenie bodźców 
bólowych wstępującą drogą analgetyczną. 

Po powstaniu bodźca bólowego (zamianie sygnału 
chemicznego na sygnał bioelektryczny) przebiega 
on do komórek rogów tylnych rdzenia kręgowego 
(II neuron) drogą dwóch rodzajów włókien nocycep‑
tywnych – A delta (zmielinizowane, szybko przewo‑
dzące) i C ( bezmielinowe, wolno przewodzące).

Ryc. 1. Drogi przewodzenia bodźców bólowych w obrębie 
nerwów obwodowych   
Według: [7].

Aktywacja włókien A delta jest odpowiedzialna 
za odczuwanie bólu przeszywającego, kłującego, 
dobrze zlokalizowanego. Aktywacja włókien C jest 
odczuwana jako ból tępy, piekący, słabo zlokalizo‑
wany. Ciała neuronów dla włókien A delta i C znaj‑
dują się w zwoju korzenia tylnego (DRG – dorsal root 
ganglion) bądź w zwojach czuciowych odpowied‑
nich nerwów czaszkowych, tj. V, VII, IX, X. Ważną 
rolę w przewodzeniu bólu poprzez kolejne neurony 
w obrębie OUN (ośrodkowy układ nerwowy) od‑
grywa pobudzenie receptorów NMDA (N‑metylo‑
D‑asparaginowy) i AMPA (alfa‑amino‑3‑hydroksy‑
5‑metylo‑4‑izoksazopropionowy), które są wszech‑
obecne w obrębie wstępującej drogi analgetycznej. 
Agonistami tych receptorów są aminy biogenne 
(np. kwas glutaminowy, asparaginowy) wydzielane 
głównie przez pobudzone zakończenia presynap‑
tyczne włókien C nocyceptorów obwodowych, co 
stanowi element dodatniego sprzężenia zwrotnego 
w procesie przewodzenia bodźców bólowych.

Ryc. 2. Uproszczony schemat przedstawiający procesy za‑
chodzące w rogach tylnych rdzenia kręgowego wpływające 
na transmisję bólu. NO – tlenek azotu, NOS – syntetaza tlen‑
ku azotu, COX – cyklooksygenaza, PGs – prostaglandyny, sP 
– substancja P, Glu – kwas glutaminowy, 5HT – receptory 
serotoninergiczne, NE – receptory noradrenergiczne   
Według: Prithvi Raj P, Hero JC. Pain control in head and Neck 
tumors. W: Comprehensive management of head and neck tu‑
mors. Red. SE Thawley, WR Panje, JG Batsakis, RD Lind‑
berg. WB Saunders Com, Philadelphia 1999; 15– 44.

Z neuronów rogów tylnych rdzenia kręgowego 
przewodzenie impulsów bólowych do „wyższych 
pięter” OUN odbywa się dwiema głównymi drogami, 
tzw. nową rdzeniowo‑wzgórzową (neospinothalamic 
tract) oraz „starą” drogą rdzeniowo‑wzgórzową (pa‑
leospinothalamic tract). Tę pierwszą tworzą głównie 
włókna A delta biegnące przez wzgórze do kory 
czuciowej mózgu. Służy ona do określenia lokali‑
zacji i intensywności bodźców bólowych. „Stara” 
droga rdzeniowo‑wzgórzowa, którą tworzą głównie 
włókna C, biegnąc z rdzenia rozgałęzia się, docho‑
dząc do wielu struktur wchodzących w skład układu 
limbicznego i pnia mózgu. Pobudzenie tych struktur 
jest odpowiedzialne za „afektywne składniki” bólu 
(depresja, cierpienie itp.) [9].

Ostatecznie bodźce nocyceptywne docierają do 
odpowiednich topograficznie ośrodków bólowych 
w korze czuciowej mózgu, gdzie zachodzi ich per‑
cepcja, czyli odpowiednia interpretacja i reakcja na 
bodziec.

Przewodzenie impulsów bólowych z nocycep‑
torów do czuciowych ośrodków korowych jest modu‑
lowane przez impulsację hamującą, poprzez zstępu‑
jącą drogę bólową (antynocyceptywną). Rozpoczyna 
się ona w strukturach pnia mózgu, biegnąc do rdzenia 
kręgowego. Jej pobudzenie powoduje wydzielanie 
neuroprzekaźników hamujących do neuronów rogów 
tylnich rdzenia kręgowego, co podwyższa próg re‑
akcji elektrofizjologicznej i zmniejsza w ten sposób 
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przewodzenie bólu drogą wstępującą. W procesie 
przewodzenia bodźców drogą antynocyceptywną 
bierze udział szereg receptorów na błonach neuronów, 
takich jak: receptory opioidowe, serotoninergiczne 
GABAergiczne, cholinergiczne czy adrenergiczne. 
Wiele współcześnie stosowanych leków analgetycz‑
nych działa przeciwbólowo poprzez zmianę aktyw‑
ności neuronów zstępującej drogi bólowej. 

Zjawisko sensytyzacji obwodowej i ośrodkowej 
Długotrwający „ostry ból” może wywoływać 

szereg zmian w obwodowym i ośrodkowym układzie 
nerwowym sprzyjających przedłużonemu odczu‑
waniu bólu oraz jego niekorzystnym następstwom. 
Pod wpływem przedłużonego działania bodźca 
uszkadzającego tkanki w nocyceptorach zachodzi 
szereg procesów, z których najważniejsze to obni‑

Ryc. 3. Główne drogi przewodzenia bólu w obrębie ośrodko‑
wego układu nerwowego 
Według: Prithvi Raj P, Hero JC. Pain control in head and 
Neck tumors. W: Comprehensive management of head and 
neck tumors. Red. SE Thawley, WR Panje, JG Batsakis, RD 
Lindberg. WB Saunders Com, Philadelphia 1999; 15– 44.

żenie progu odczuwania bólu (alodynia), nasilenie 
reakcji na bodziec bólowy (hiperalgezja) oraz poja‑
wienie się samoistnej (patologicznej) aktywności no‑
cyceptorów [10]. W znacznym stopniu do powstania 
tych zjawisk przyczynia się neuroprzekaźnik – sub‑
stancja P (SP), odpowiedzialna za przewodzenie 
impulsów bólowych do neuronów znajdujących się 
w rogach tylnich rdzenia kręgowego. SP jest również 
wydzielana antydromowo (wstecznie) w okolice za‑
kończeń nocyceptorów w uszkodzonej tkance, powo‑
dując rozszerzenie lokalnych naczyń krwionośnych 
oraz zwiększenie migracji komórek układu immu‑
nologicznego do miejsca uszkodzenia i  wydzielanie 
tam mediatorów stanu zapalnego. To z kolei nasila 
wydzielanie substancji P, co powoduje powstanie 
dodatniego sprzężenia zwrotnego, czyli tzw. błęd‑
nego koła bólowego w zakończeniach nocyceptorów. 
Proces ten jest pierwszym etapem patologicznego 
zjawiska określanego jako sensytyzacja obwodowa 
(pierwotna). 

W świetle nowych badań okazało się, że wiele 
zjawisk patologicznych zachodzących w obwodowej 
części drogi bólowej związanych jest z bezpośrednim 
wpływem mediatorów stanu zapalnego na nocycep‑
tory (zjawisko bólu zapalnego) [6]. Konsekwencją 
tego zjawiska może być stałe patologiczne pobu‑
dzenie nocyceptorów i  występowanie bólu, pomimo 
braku działania bodźców uszkadzających (nocy‑
ceptywych) na tkanki. Pojawienie się tego zjawiska 
związane jest m.in. z aktywacją „uśpionych” nocy‑
ceptorów (silent nocyceptors) oraz „uwrażliwieniem” 
nocyceptorów przez substancje chemiczne powstałe 
w wyniku uszkodzenia tkanek oraz wydzielanych 
przez komórki „stanu zapalnego”[11]. W badaniach 
laboratoryjnych na zwierzętach wykazano zabloko‑
wanie hiperalgezji poprzez zastosowanie antagonisty 
interleukiny 1 [7]. 

Obecność receptorów opioidowych w stanie nie‑
aktywnym stwierdzono także na zakończeniach ner‑
wowych neuronów czuciowych (nocyceptorach) i na 
błonach komórkowych komórek stanu zapalnego. 
Wykazano, że w wyniku stanu zapalnego receptory 
opioidowe ulegają aktywacji, a leki opioidowe wyka‑
zują działanie obwodowe przeciwbólowe i przeciw‑
zapalne (hamowanie wydzielania cytokin zapalnych 
i substancji P). Otwiera to nowe perspektywy leczenia 
bólu, gdzie miejscowe zastosowanie leków opioido‑
wych, nieprzekraczających bariery krew–mózg, po‑
zwalałoby uzyskać działanie przeciwbólowe u pa‑
cjentów z przewlekłym bólem bez skutków ubocz‑
nych działania opioidów na OUN [7]. 

Długotrwałe pobudzenie nocyceptorów nie tylko 
uruchamia dodatkowe mechanizmy generujące ból, 
lecz skutkuje również zmianami na poziomie trans‑
krypcji genomu. Zwiększoną ekspresję protoonko‑
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genu c‑fos pod wpływem przedłużającej się stymu‑
lacji bólowej można uznać za marker świadczący 
o aktywności bólowej nocyceptorów [7]. Zjawisko 
sensytyzacji obwodowej (pierwotnej) jest pierwszym 
ogniwem łańcucha zmian doprowadzających do po‑
wstawania bólu przewlekłego. Następstwem sensy‑
tyzacji obwodowej jest zjawisko sensytyzacji ośrod‑
kowej. Sensytyzację definiujemy jako zespół zmian 
biochemicznych i fizjologicznych w OUN, będących 
efektem patologicznych zmian w nocyceptorach. 
Długo trwająca impulsacja z nerwów obwodowych 
wywołuje szereg patologicznych zmian w II neuronie 
wstępującej drogi bólowej [12]. Bardzo ważną rolę 
w procesie powstawania sensytyzacji ośrodkowej od‑
grywają tutaj receptory NMDA i AMPA znajdujące 
się na zakończeniach postsynaptycznych neuronów 
rogów tylnych rdzenia. Długotrwałe pobudzenie tych 
receptorów powoduje szereg reakcji biochemicznych 
w cytoplazmie neuronów ośrodkowych drogi bólowej, 
jak również w transkrypcji ich genomu. Wykładni‑
kiem tych zmian jest obniżenie progu przewodzenia 
bodźców bólowych i w konsekwencji reakcja bólowa 
na bodźce podprogowe oraz powstanie nadwrażli‑
wości na bodźce bólowe. Zwiększona aktywność 
neuronów obwodowych prowadzi do zwiększenia 
liczby receptorów NMDA i AMPA na błonie postsy‑
naptycznej oraz zwiększonego wydzielania w obrębie 
synapsy gazowego neuroprzekaźnika – tlenku azotu 
(NO). To z kolei wywołuje zwrotne pobudzenie błony 
presynaptycznej do wydzielania amin biogennych 
i w efekcie sprzężenia zwrotnego dodatniego (wind 
up theory), swoistego błędnego koła reakcji bólowej, 
już na poziomie rdzenia kręgowego . Zmiana aktyw‑
ności komórek rogów tylnych rdzenia kręgowego 
pod wpływem pobudzenia rec. NMDA i AMPA może 
trwać różnie – od kilku dni aż do zmiany tej aktyw‑
ności w sposób trwały [6]. Innym zjawiskiem jest po‑
szerzenie obszaru nadwrażliwości na ból w wyniku 
dyfuzji NO i „rekrutacji” kolejnych, sąsiadujących 
neuronów w rogach tylnych rdzenia kręgowego, co 
prowadzi do poszerzenia obszaru odczuwania bólu 
poza obszar pierwotnie uszkodzony [7]. 

Ból przewlekły
Ból przewlekły to długotrwały, nawracający ból 

bez ewidentnych cech urazu tkanek lub stałego po‑
budzenia receptorów bólowych (nocyceptorów). Ból 
przewlekły rozpoznajemy, gdy trwa dłużej niż 3 mie‑
siące bez uchwytnej klinicznie przyczyny lub utrzy‑
muje się po ustąpieniu czynnika drażniącego czy wy‑
gojeniu się tkanek [6]. W odróżnieniu od bólu ostrego 
prowadzone badania kliniczne nie wykazały biolo‑
gicznej przydatności tego rodzaju bólu. 

Psychologicznymi elementami współtowarzy‑
szącymi dla tego rodzaju bólu są depresja, lęk lub 

inne zaburzenia afektywne. Ból przewlekły pociąga 
za sobą pojawienie się przewlekłych objawów we‑
getatywnych (spadek apetytu, apatia, zaburzenia snu, 
drażliwość, spadek libido, zdenerwowanie). Główną 
przyczyną występowania tych „objawów dodatko‑
wych” bólu przewlekłego jest przewodzenie analge‑
tyczne „starą” drogą rdzeniowo‑wzgórzową. U pod‑
staw bólu przewlekłego leżą zjawiska sensytyzacji 
ośrodkowej i obwodowej. Zjawiska występujące 
w bólu przewlekłym zaburzają również działanie 
drogi bólowej zstępującej, co w konsekwencji pro‑
wadzi do wzmożonej aktywności neuronów drogi 
nocyceptywnej. Wyżej wymienione cechy pozwalają 
stwierdzić, że ból przewlekły nie jest długotrwałą 
postacią „ostrego bólu”. Nie jest już zależny od dzia‑
łania czynnika uszkadzającego i można by go nazwać 
chorobą „samą w sobie”.

Ból nowotworowy
Dolegliwości bólowe w przebiegu choroby no‑

wotworowej mogą być spowodowane zarówno przez 
bezpośredni efekt choroby (ucisk lub naciekanie 
tkanek przez guz pierwotny lub przerzut, współist‑
nienie stanu zapalnego w owrzodzeniu nowotwo‑
rowym), jak i  wystąpić w wyniku stosowanego le‑
czenia (chirurgii, radioterapii, chemioterapii). Może 
to być zarówno ból nocyceptywny (powierzchowny 
bądź trzewny), jak i  ból neuropatyczny. O ile typowy 
ból nocyceptywny powierzchowny jest dobrze zlo‑
kalizowany, pulsujący, rwący, to pobudzenie nocy‑
ceptorów trzewnych powoduje dolegliwości bólowe 
słabo zlokalizowane o głębokim, tępym charakterze 
powiązane z nudnościami, wymiotami, nierzadko 
z promieniowaniem do określonego obszaru skóry, 
tzw. ból odniesiony. Zjawisko odniesienia bólu ma 
swoje podłoże w „niewłaściwej” interpretacji przez 
korę mózgową źródła pochodzenia bodźców bólo‑
wych. Ma to związek z konwergencją drogi nocy‑
ceptywnej powierzchownej i trzewnej na poziomie 
rdzenia kręgowego. Inna teoria wiąże powstanie 
bólu odniesionego jako antydromowej (wstecznej) 
aktywacji nocyceptorów skórnych przez pobudzone 
bólowo włókna trzewne [7]. Co więcej, w obszarze 
skóry, gdzie pojawia się ból odniesiony, występuje 
również nadwrażliwość na bodźce dotykowe (hype‑
ralgezja).

Ból neuropatyczny jest jedną z form bólu prze‑
wlekłego, gdzie nie dochodzi do stymulacji nocycep‑
torów, a powstający ból jest wynikiem urazu obwo‑
dowego i/lub ośrodkowego układu nerwowego. Ból 
neuropatyczny dotyczy ok. 4% pacjentów z chorobą 
nowotworową [6], a jego przyczyną jest najczęściej 
ucisk lub naciek guza nowotworowego na nerwy ob‑
wodowe, korzenie nerwów rdzeniowych, rdzeń krę‑
gowy, rzadziej mózg („ból centralny”). Ból neuropa‑
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tyczny może też wystąpić po radioterapii (neuropatie 
popromienne) bądź chemioterapii (np. winkrystyna, 
cisplatyna), jako przejściowe lub trwałe działanie 
niepożądane. Ból neuropatyczny opisywany jest jako 
stały, tępy ból (charakter „żelaznego uścisku”) z dołą‑
czającymi się napadami pieczenia i wrażeniem prze‑
biegania prądu pod skórą. W badaniu elektrofizjo‑
logicznym może przybierać postać spontanicznych 
wyładowań w neuronach bólowych (analogicznie do 
wyładowań padaczkowych). Objawy takie nasuwają 
podejrzenie bólu neuropatycznego nawet przy kli‑
nicznym braku dowodów uszkodzenia układu nerwo‑
wego [6].

Uszkodzenie nerwów obwodowych (przerwanie 
włókien, ucisk ) może prowadzić w pierwszym neu‑
ronie drogi bólowej do zmian o charakterze sensy‑
tyzacji obwodowej, a w konsekwencji, na poziomie 
OUN do zmian o typie sensytyzacji ośrodkowej 
z patologicznym pobudzeniem receptorów NMDA 
(wind up theory). Z uwagi na wszechobecność re‑
ceptorów NMDA w OUN przewlekły ból neuropa‑
tyczny może manifestować się jako patologiczna 
aktywność w każdym miejscu ośrodkowej drogi 
bólowej. Zmiany te powodują powstanie układów 
wzajemnych pobudzeń i dodatnich sprzężeń zwrot‑
nych obejmujących coraz to wyższe części drogi 
bólowej w OUN i tracą z czasem możliwość samo‑
istnego powrotu do stanu prawidłowego, utrwalając 
ten stan patologiczny. Najnowsze badania nad bólem 
neuropatycznym potwierdzają, że istnieje możli‑
wość wprowadzenia leków analgetycznych działają‑
cych w innym mechanizmie niż obecnie stosowane 
„typowe” leki przeciwbólowe [7]. Z uwagi na zło‑
żony charakter połączeń pomiędzy poszczególnymi 
ośrodkami w obrębie mózgu, odpowiedzialnymi za 
czucie bólu, patologie w ich obrębie mogą prowadzić 
do powstania złożonych postaci bólu neuropatycz‑
nego, np. bólu fantomowego czy bólu talamicznego 
– odpornych na typowe leczenie przeciwbólowe. 
Uszkodzenia ostatniego ogniwa percepcji bólu, czyli 
kory czuciowej, rzadko wywołuje doznania bólowe, 
a raczej zaburzenia w jego odbieraniu – najczęściej 
pod postacią zmniejszonej lub nieprawidłowej odpo‑
wiedzi na bodźce bólowe. 

Ból towarzyszący nowotworom głowy i szyi
Poszczególne grupy nowotworów mają swoją 

specyficzną charakterystykę w odniesieniu do prob‑
lemu bólu. W nowotworach głowy i szyi wyraża się 
to szeregiem specyficznych objawów bólowych, ze‑
społów i współzależności wynikających ze złożonej 
budowy, specyficznej funkcji górnego odcinka drogi 
oddechowej i pokarmowej, jak też z bogatego uner‑
wienia czuciowego w obrębie górnego odcinka drogi 
oddechowej i pokarmowej. Ból zależy w pierwszym 

rzędzie od lokalizacji i zaawansowania nowotworu, 
ale też od charakteru wzrostu guza. Z reguły nowo‑
twór przebiegający z nacieczeniem w głąb i owrzo‑
dzeniem (rak płaskonabłonkowy) częściej i w więk‑
szym stopniu staje się przyczyną bólu niż guz o wzro‑
ście rozprężającym (chłoniak, przerzuty do węzłów 
regionalnych).

Ból w wyniku stymulacji nocyceptorów w błonie 
śluzowej i podśluzowej – jest to najczęściej ból pie‑
kący, dobrze lokalizowany i często związany z odru‑
chowym bólem neuralgicznym (np. otalgia w raku 
migdałka czy zachyłka gruszkowatego), co tłumaczyć 
można poszerzeniem obszaru odczuwania bólu w ob‑
rębie tego samego nerwu czuciowego. 

Ból w miejscu owrzodzenia i wtórnej infekcji  
może być wynikiem drażnienia zakończeń nerwowych 
kwaśnymi składnikami diety, ostrymi przyprawami 
czy alkoholem, ale częściej jest wynikiem wtórnej in‑
fekcji w miejscu owrzodzenia. Tkanka nekrotyczna, 
a często resztki pokarmu w jamie owrzodzenia są do‑
skonałą pożywką dla flory drobnoustrojów (nie tylko 
bakterii, ale też grzybów i pierwotniaków), stanowią‑
cych naturalną florę saprofityczną prawidłowej błony 
śluzowej jamy ustnej i gardła (kieszonki zębowe, 
krypty migdałków, grzbietowa powierzchnia języka). 
Drobnoustroje te, w miejscu owrzodzenia, stają się 
źródłem zapalenia i stymulacji zakończeń bólowych 
poprzez toksyny bakteryjne i cytokiny stanu za‑
palnego. Ból nasila się wyraźnie przy próbie ruchu 
struktur objętych owrzodzeniem (akcie połykania 
czy ruchach artykulacyjnych). Stąd też owrzodzenie 
w miejscach o małej ruchomości (ściana policzka czy 
podniebienie twarde) jest mniej bolesne od owrzo‑
dzenia w obrębie języka, szczeliny językowo‑migdał‑
kowej czy zachyłka gruszkowatego.

Ból neuropatyczny w wyniku ucisku czy nacie‑
kania gałęzi nerwowych jest częściej określany tu 
mianem neuralgii. Charakterystyczne dla regionu 
głowy i szyi bóle tego typu to:
• neuralgia n. językowego (rak ruchomej części ję‑

zyka, rak dna jamy ustnej),
• neuralgia n. żuchwowego (rak wyrostka zębo‑

dołowego żuchwy, szczeliny językowo‑migdał‑
kowej; łuku podniebienno‑językowego),

• neuralgia n. szczękowego (rak masywu szczęko‑
wo‑sitowego),

• neuralgia n. trójdzielnego (rak nosowej części 
gardła),

• neuralgia n. językowo‑gardłowego (rak migdałka 
podniebiennego, rak podstawy języka),

• neuralgia splotu barkowego (zaawansowane prze‑
rzuty do węzłów chłonnych szyi).
Ból w wyniku naciekania kości jest zjawiskiem 

wtórnym, jako że w samej tkance kostnej nie ma 
praktycznie nocyceptorów. W praktyce uporczywe 
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bóle, jakie obserwujemy w sytuacji objęcia kości 
naciekiem nowotworowym, albo są związane z uci‑
skiem na gałęzie nerwowe (jak w przypadku nacie‑
kania n. żuchwowego przy guzie trzonu żuchwy), 
albo występują w przebiegu wtórnego do nacieku 
zapalenia kości i stymulacji zakończeń bólowych 
w okostnej. Podobnie nowotwory rozwijające się 
w kości (np. szpiczak) czy przerzuty do tkanki 
kostnej (np. w raku piersi) cechują się bardzo dużą 
bolesnością, jako wynik drażnienia nocyceptorów 
trzewnych okostnej.

Praktyka kliniczna zna szereg typowych obrazów 
bólów promieniujących w nowotworach głowy i szyi, 
często wyprzedzających na tygodnie rozwój pełno‑
objawowej choroby nowotworowej:
• tępe bóle lokalizowane w okolicy potylicy i karku; 

często pierwszy objaw procesu nowotworowego 
z naciekaniem kości podstawy czaszki (przerzuty 
do kości podstawy czaszki; rak nosowej części 
gardła),

• tępe bóle w okolicy potylicy, karku, szczytu 
głowy, często promieniujące do barku, ze współ‑
istniejącymi objawami dysfunkcji nerwów czasz‑
kowych IX, X, XI i XII (w różnych kombinacjach 
objawów), mogą świadczyć o nacieku nowotwo‑
rowym w okolicy otworu żyły szyjnej,

• ból promieniujący do ucha, żuchwy, szczęki – 
może być objawem raka migdałka, szczeliny ję‑
zykowo‑migdałkowej, krtani i krtaniowej części 
gardła.

• ból lokalizowany poza gałką oczną i bóle głowy, 
połączone z niedowładem (podwójne widzenie) n. 
VI – mogą świadczyć o nacieku nowotworu w ob‑
rębie zatoki klinowej i stoku. 
Osobno wymienić należy bóle będące niepożą‑

danym, ubocznym efektem prowadzonej terapii no‑
wotworów głowy i szyi.

Ból w pierwszych godzinach i dniach po przepro‑
wadzonych operacjach wymaga bardzo indywidu‑
alnej terapii przeciwbólowej, ale na ogół pacjenci do‑
brze reagują na standardowe leki (zgodnie z zasadami 
drabiny analgetycznej). Znacznie trudniejsze w te‑
rapii są bóle poresekcyjne o typie neuropatycznym. 
Typowym przykładem są bóle będące powikłaniem 
radykalnej operacji węzłów chłonnych szyi, gdzie 
doszło do uszkodzenia, czy zbliznowaceń w ob‑
rębie gałęzi splotu barkowego. W części tych przy‑
padków trudno jest zróżnicować, czy ból jest jedynie 
wynikiem neuropatii, czy też wznowy nowotworu. 
W części tych przypadków późne zespoły bólowe są 
wynikiem zaburzeń ruchomości barku i niedowładu 
związanego z uszkodzeniem n. XI. 

Często, mimo wyleczenia nowotworu, utrzymu‑
jąca się neuralgia w zakresie gałęzi n. trójdzielnego 
– po operacjach onkologicznych w obrębie twarzo‑

szaszki, jest trudnym do opanowania problemem te‑
rapeutycznym.

W trakcie radioterapii stosowanej jako leczenie 
radykalne bądź po radioterapii uzupełniającej le‑
czenie chirurgiczne stopień dolegliwości bólowych 
związanych z wczesnym odczynem popromiennym 
może zmusić do nieplanowanych przerw w leczeniu. 
Zdarza się, że pacjent przerywa leczenie z uwagi na 
żywe odczyny bólowe związane z odczynem oparze‑
niowym błony śluzowej. Stopień odczynów popro‑
miennych jest jeszcze wyższy u pacjentów otrzymu‑
jących jednoczasowo radioterapię i chemioterapię. 
Ponieważ żywe odczyny bólowe ograniczają czy 
wręcz uniemożliwiają prawidłowe odżywianie, coraz 
częściej u chorych wymagających skojarzonej radio‑
chemioterapii planowo wykonywana jest czasowa 
gastrostomia. Odległe w czasie zespoły bólowe po 
radioterapii mają charakter bólów neuropatycznych 
– częściej są wynikiem ucisku gałęzi nerwowych po‑
przez proces bliznowaty (radiofibrosis), rzadziej jako 
popromienne uszkodzenie nerwów obwodowych. 

W praktyce leczenia nowotworów głowy i szyi ze‑
społy bólowe związane ze stosowaną chemioterapią 
praktycznie nie występują. Tym niemniej należy pa‑
miętać, że stosowane leki – (cisplatyna) mogą jako 
efekt niepożądany, prowadzić do bólów neuropatycz‑
nych. 

Dla pełnego obrazu zespołów bólowych towarzy‑
szących nowotworom masywu szczękowo‑sitowego 
czy nosowej części gardła należy wymienić bóle wy‑
nikające z zamknięcia przez toczący się proces no‑
wotworowy połączeń zatok przynosowych z jamami 
nosa czy zamknięcia trąbki słuchowej w raku nosowej 
części gardła. W takiej sytuacji dochodzić może do 
współistnienia zapalenia zatok przynosowych czy 
zapalenia ucha środkowego, co może skierować po‑
stępowanie diagnostyczne na błędne tory, przy skąpo 
objawowym ognisku nowotworu. 

PODSUMOWANIE

Poznanie fizjopatologii bólu pozwala na bardziej 
efektywne zapobieganie i leczenie. Częstość, z jaką 
ból towarzyszy chorobie nowotworowej, a jedno‑
cześnie zróżnicowane tło bólu nowotworowego, po‑
winno stanowić bodziec do szerszego poznania tej 
problematyki. Celem leczenia winno być nie tylko 
uśmierzanie bólu, ale także zapobieganie rozwojowi 
sensytyzacji i jej niekorzystnych następstw – rozwoju 
bólu przewlekłego. Nowe kierunki w zwalczaniu bólu 
to próby stosowania preparatów hamujących recep‑
tory opioidowe na obwodzie (w miejscu powstawania 
bodźca bólowego); próby nowych leków hamujących 
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czy blokujących receptory NMDA bądź AMPA, czy 
strategia (pre‑emptive analgesia) – leczenia „wyprze‑
dzającego” ból przewlekły. Znajomość charaktery‑
stycznych objawów bólowych w nowotworach głowy 
i szyi musi być istotnym elementem myślenia diagno‑
stycznego. 
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INTRODUCTION

The Gypsies are a specific heterogeneous ethnic 
group as well as an inferior population group because 
a fraction of Gypsy population living in segregated 
settlements to presented as the one which is mostly 
affected by such problems as poverty, illiteracy, low 
standard of living. This results in formation of social 
pathology, namely delinquency, abuses and others [1]. 
The issue of Gypsies is in the course of grave social, 
cultural and connected with civilization problems of 
Slovakia [1], but nowadays more of the European 

Union solutions to these problems are proposed by 
means of grants. In the course of the relief there is 
urgent team work between separate scientific events; 
the affairs hereby require complex solutions on both 
national and regional levels. The major contribution 
within the frame of carefulness about Gypsy popula‑
tion realizes nursing, birth insistency, casework. The 
activity of nursing consists especially in health edu‑
cation activities, anticipating with exhaustive appre‑
ciation of the community (town, village, segregated 
settlements), taking account of the manner of life and 
ethnic differences.

THE HEALTH EDUCATION AND ITS CONSEQUENCE 
IN THE COURSE OF EMPLOYMENT WITH  

THE GYPSY’S COMMUNITY
EDUKACJA ZDROWOTNA I JEJ KONSEKWENCJE W PROCESIE ZATRUDNIENIA  

W SPOŁECZNOŚCI CYGAŃSKIEJ

Katarina Malíková, Mariana Magerčiaková
Department of Nursing, Faculty of Nursing and Health Sciences, Catholic University in Ružomberok 
Dean: doc. MUDr. Anton Lacko Csc.

SUMMARY

Our work is consecrated to the Roma population and related health care issues in this community. In the last few years we can see in 
Slovakia and also abroad some endeavor to improve health care system for Roma community. In the beginning of our work we are trying 
to identify specificity in health care education in Roma community, but also orientations, contents of education and specific assessment. 
Next part of our work is focused on presentation of the ESF Project (Education and prequalification of unemployed women, priority 
Roma women, to get knowledge and skill in nursing area, hygiene, life style to become care person and health assistant in Roma com‑
munities in Ružomberok). We like to present also individual experiences from the work with Roma community. We quote data about 
health status acquired by the survey, standardized interview and analysis of health documents, but also our suggestions for the future. 
Health education is focused on good life regime, attitude toward health and care for different age groups. 
Key words: Roma Population, Health Education, nursing, Obstacles for Health Education, Life Regime.

STRESZCZENIE

W opracowaniu skoncentrowano się na populacji Romów oraz na kwestii opieki zdrowotnej w tej społeczności. W ostatnich latach 
w Słowacji, jak również za granicą, zauważyć można próby ulepszenia systemu opieki zdrowotnej dla społeczności Romów. Na wstępie 
tej pracy podjęto wysiłki, by zidentyfikować specyfikę edukacji opieki zdrowotnej w społeczności Romów oraz ukierunkowanie, istotę 
edukacji i jej właściwy wymiar.
W kolejnej części pracy skupiono się na prezentacji projektu ESF (Edukacja i przekwalifikowanie bezrobotnych kobiet, głównie kobiet 
romskich, by pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie pielęgnowaniaa, higieny, stylu życia, by stać się opiekunem w społeczności 
Romów w Ružomberku). Zaprezentowano również indywidualne doświadczenia z pracy ze społecznością romską. Przytoczono dane 
na temat statusu zdrowotnego, zdobyte poprzez badanie, wywiady standaryzowane i analizy dokumentacji dotyczącej zdrowia, jak 
również prognozy na przyszłość. Edukacja zdrowotna koncentruje się wokół właściwego sposobu życia, odpowiedniego stosunku do 
zdrowia i opieki nad różnymi grupami wiekowymi.
Słowa kluczowe: populacja Romów, edukacja zdrowotna, pielęgnowanie, przeszkody w edukacji zdrowotnej, sposób życia.
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Health education focusing on Gypsy community
The characteristic of destination group

While working with Gipsy community it is nec‑
essary to respect particular differences resulting from 
background in which Gypsies exist. There are extreme 
differences among Gypsy residents in town, villages, 
segregated settlements and places of inconvenient 
health conditions.
Target groups of health education:
• Children,
• Adults,
• Seniors
• Acutely and chronically sick people.
The intention, content of health education

The essential aim of health education is not only 
to prepare population better for accepting the rational 
decisions in question inducing the people to take care 
of their health and to achieve valuable standards of 
living, but also to eliminate or to reduce health dam‑
aging activities [2]. Another aim is to lead an inferior 
group of population to effective interactivity, with 
preferred bearing children and rising generation. The 
content consists of selected information cohering pro‑
tection and health development, which differ from 
each other according to primary, secondary or tertiary 
health education.
The content of education:
• basic information about health, healthy lifestyle, 

factors of health damaging,
• appropriate regimen – nutrition, adjusting of nour‑

ishment, hygienic principles in nutrition, adequate 
nutrition for particular classes of age, nutrition of 
acutely and chronically sick people,

• kinetic activity, movement and its importance, 
practice, applicable and inapplicable brands of 
sports activity;

• alcohol – damaging influences by long‑time al‑
cohol abuse, alcohol intake by girls, during ma‑
ternity, during breast feeding, menace of alcohol, 
accidents, poisoning;

• smoking – damaging influences on both health 
condition and the respiratory system causing 
cancer diseases; teenage smoking, during mater‑
nity and lying‑in, during breast‑feeding;

• drug abuse treatment;
• sexual education, premature carnality, self‑indul‑

gence, carnality in family;
• preventive examinations, health care,
• care for infants,
• care for children according to particular growth 

periods,
• care for women (maternity – prenatal care, fertile 

period, menopause, post menopause period, se‑
nescence),

• care for men,

• care for seniors,
• care for acute and chronic indisposed,
• social care,
• infectious and non‑infectious diseases.
Sorts of health education
a) Individual – appropriate for activity of an indivi‑

dual and giving solutions to specific problems.
b) Group – small groups are recommended; unifor‑

mity is important; focusing on both health and so‑
cial problems; dealing with a high risk group con‑
cerning „failure of education“; confusion; small 
concentration; scattering.

METHODS

Methods of health education:
Verbal – a lecture, discussion, illuminating infor‑

mation, chat (by a review of the target group).
a) Lettering – leaflets, papers.
b) Combined – audio‑visual presentation.
c) Show – applied reviewing.
Principles of education process:
• acquainting with new information is necessary to 

accomplish gradually and slowly;
• making easier to choose measure of education by 

administrators; preparing an appropriate milieu 
for education – no or marginal troublesome fac‑
tors;

• amount of information afforded in one assembly 
should be lower – absence of achievements, often 
barely basic education;

• educational meetings like long, monotonous lec‑ational meetings like long, monotonous lec‑
tures cause elevated yawning and therefore it is 
necessary to choose convenient time for educating;

• information should be transparent, completing with 
visual aids; it is appropriate to form written bases 
for use, possible translation in Gypsy’s language;

• mobilizing the target group by different impulses 
and questions to mix commentary with new infor‑
mation as well as to both stimulate reckoning in‑
formation and co‑operate;

• enabling to both answer questions and to solve 
problems which bother individual participants of 
education.

Factors which influence education
Educator and educating can deal with inapt educa‑ducator and educating can deal with inapt educa‑

tion contingencies concerning Gypsy population:
• deficient motivation, unwillingness to co‑operate,
• conflict of interests, problem of not being pro‑

moted to next forms,
• low attainment – undone attainments, illiteracy,
• insufficient communicative ability – problems in 

understanding in speaking or writing,
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• low health consciousness,
• different value orientation, vivacity,
• awkward influence of the milieu,
• in powers of concentration because of different 

activities ‑ seasonal jobs, pay period and so on, 
mental retardation of children and adults,

• reduced mental and physical efficiency,
• drug taking and so on.
Contingencies from health personnel:
• lack of information about Gypsy community ‑ hy‑

gienic conditions, social conditions, intellectual 
level;

• immature figure, rawness;
• lack of communication abilities (the ones which 

have considerable consequences); Gypsies appre‑
hend verbal communication, overdue authority; 
they order in an expressive vocal way;

• language barriers;
• prejudices in confrontation with the community, 

„halloo effect“,
• inability to adjust commentary to the level of the 

target group and incomprehensibly complicated 
illuminating information,

• too extensive commentary introspective of indi‑
vidual needs in individual and group education.

The process of education and its specialties at work 
with Gypsy’s community

I Reviewing
Reviewing is cardinal for the implementation of 

health education. We appreciate it at the beginning, 
during and in the conclusion of education. For correct 
reviewing there is a considerable choice of methods 
depending on current situation of an individual, 
family and all community.
There are very frequently employed methods:
• observation (a customer, members of a family, re‑

garding relations in a family, function of a family, 
arrangement of environment);

• interview (aggregated and exaggerated), conver‑
sation with relatives, with community workers, 
medical practitioners – physicians, district nurses 
and institutional care comprising Gypsies;

• an analysis of health documentation (nursing re‑
cords, statistical reports, notices of nurses, other 
health documentation).
It is very important to take a firm case history, ap‑

preciation of mental and bodily level of the group.
We especially fix data such as:
• data of family, household, safety of habitat for 

children and members of family,
• data of financial assurance, quality of the social 

habitat, external sources of community, employ‑
ment and unemployment of adult members of 
a family and community,

• conditions of habitation – being fond of drinking 
water, the sewage system, the waste disposal 
system, farming, disorder, bad hygienic condi‑
tions, food storage,

• it evaluates verbal and non‑verbal communication 
among members of the community and family [3],

• risk events, characteristics of neighborhood, un‑
healthy stereotypes,

• conditions of life, tradition, merits, expediencies,
• lifestyle, culture of taking meals, physical activity, 

smoking, alcohol and drug abuse,
• making an appraisal of the presence of risk factors 

for diseases‑ smoking of mothers and children, 
corpulence, malnutrition, deficient and awkward 
clothing of children, promiscuity…

• appreciation of the biological aspects, environ‑
ment and lifestyle,

• reviewing accessibility and sharing health atten‑
dances (preventive and monitoring care, check‑
ups, inoculation),

• obtaining information about the acutely and 
chronically sick members of the community,
getting information about infectious diseases.

II Diagnostics
For a basic evaluation we have selected a group of 

educational diagnoses, deficient attainments, handi‑
ness in a certain domain as well as the health diag‑
noses focused on the betterment of health – according 
to the announcement of administration of health, it 
is assigned to E-100-119 Education and attainments; 
documentation of education presents designations and 
codes of diagnoses:
• E 100 – deficiency of information,
• E102 – reluctance to benefit from information,
• E 103 – deficiency of attainments.

III Planning and IV realization
In the course of planning we start from the 

common assumption, specifically for the target group 
and data necessary for being evaluated at the begin‑
ning of the course. Educational assumptions are sur‑
veyed to achieve new attainments and to check the 
correctness of the approaches as well as their handi‑
ness by identifying problems. It is very important to 
take into account the already remembered specifica‑
tion of the educational process.

In the course of planning we survey the planning 
of interferences oriented on education or reeducation 
of an individual or a group.

It is very important to both plan and realize educa‑
tion for a long time ‑ so we assure interactivity and we 
acquire the feeling of respect and mutual assurance as 
well as we motivate participants and we can abolish 
troublesome factors from the environment. So called 
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„gipsy assistants“ and community workers can help 
us to carry out health educational activity.

V Evaluation
We can assess the effect of education by taking 

certain approaches into account :
• direct – control of acquired attainments by means 

of didactic methods,
• indirect – collecting and recording changes – 

better regimen, arrangements of environment, de‑
creasing morbidity and mortality.
The ambition fails many times because of lack 

of effort and goodwill to change lifestyle – commu‑
nity living in segregated dwelling places, in kennels 
and settlements, when co‑operation is obstructed by 
many risk factors (low mental level, stereotypes of 
unhealthy lifestyle and poor education of children).
Applied part
Destination of working:
• to acquire information about health and social as‑

pects of Gipsy population in a town Ružomberok 
and in a village Rudňany,

• to compare a health aspect of town‑village‑segre‑
gated settlements (Rudňany),

• to present applications of health – education ac‑
tion on account of the particular age categories 
and other specialties.

Collection and methodology: 
Collection 

The choice of respondents was measured, the 
questionnaires were filled by the respondents – par‑
ticipants and, of course, the study was conducted by 
the Faculty of Nursing and Health Sciences through 
the project ESF in Ružomberok (96 respondents), in 
Rudňany (47 respondents).

METHODOLOGY

We applied qualitative and quantitative methods, 
comparison, analysis, synthesis.

The quantitative method – a survey:
• separate, orientated towards many things, such as 

occurrences of diseases in individuals, members 
of a family, a sick call, care for oneself, social‑
economic stuff, an actual psychic aspect, notions 
about acquiring of information, necessity to ac‑
quire information.
The qualitative methods

• a non‑standard interview‑ carried out by physi‑
cians and nurses – the health centre in Rudňany 
with a community actor. Analysis of health docu‑
mentation for comparing information acquiring by 
means of the interview and the survey.

RESULTS

The results we obtained by means of the survey, 
which was applied during three consecutive courses 
in the village Rudňany‑ January 2007 and in the town 
Ružomberok‑ February, March 2007. The particular 
data from the survey which we carried out, have been 
analyzed gradually, numerically and verbally.

We offer to present some instructive findings.
Not all data are shown in tables; we put the an‑

swers with the maximal count. The oral presentation 
is made and followed by a discussion.
Most frequent diseases in a family:

Jaundice, diarrhea, itch of skin, dyspeptic bothers, 
constipation, accidents.
A sick call: 

Rudňany – only in the case of problems or for the 
need of a long‑term job‑disability. Ružomberok – not 
only in the case of acute diseases, secondary affec‑
tions, but also for the purpose of preventive surveys.
Care for particular age categories:

Rudňany – care for particular age categories is 
limited and there is a low level of care for children 
and pregnant women. Gypsies’ consciousness of 
health issues is of a very low level – deficient knowl‑
edge, a low mental level of the population, deficient 
attainments.

Ružomberok – care for the particular age catego‑
ries is relatively good. Consciousness of health issues 
is of a medium level – only a fraction of the popula‑
tion with low social‑ economic status does not care 
for their health.

DISCUSSION 

Based on the obtained results, which are closely 
connected with the preliminary theoretical informa‑
tion, we can state the following:

At work with Gypsy community and its education 
it is important to have some basic information about 
an area, working, living and health conditions of the 
corresponding groups – Gypsies in a town, a village, 
settlements. Comparing the information obtained 
from two different communities – Gypsies living in 
the town Ružomberok, and Gypsies living in the vil‑
lage Rudňany and segregated settlements belonging 
to this village, we detected different information 
about the living conditions, risk factors and morbidity 
of the Gypsy population.

In the town Ružomberok, the health aspect and 
the consciousness of health issues were on a higher 
and relatively good level. In the course of health edu‑
cation, participants joined in a discussion; they suc‑
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Table 1. Health aspect of Gypsy population
Diseases Ružomberok Diseases Rudňany

Cardiovascular 
diseases, high 
blood pressure

58
Cardiovascular 
diseases, high 
blood pressure

30

Diseases of 
motion system 30 Metabolic 

diseases 25

Respiratory 
diseases 17 Diseases 

of motion system 15

Metabolic 
diseases 9 Respiratory 

diseases 14

Table 2. A physician‑call/a sick call
Answer Rudňany Ružomberok

I call physician only in case of illness 23 60
I call dentist regularly 13 33
I call gynecologist regularly 12 27

Table 3. Value of health
Answer Rudňany Ružomberok

I am feeling very well 19 26
I have lesser health problems 13 44
Without answer 15 26

Table 4. Remedy taking
Answer Rudňany Ružomberok

In case of prescribing (by physician) 26 55
I not taking 21 41

Table 5. Admission of physician ordering
Answer Rudňany Ružomberok

Yes 18 41
No 6 1

Table 6. Habitation/Dwelling places
Habitation Rudňany Habitation Ružomberok

Kennel 22 Flat 86
Flat 24 House 9
House 1 Social habitation 1

Table 7. Contentment with habitation/dwelling places and 
conditions of life

Answer Rudňany Ružomberok
Yes 32 77
Partially 4 19

Table 8. Risk factors
Smoking
Corpulence
Irregular consuming
Alcohol consumption
Risk factors were identical in the course of the surveys carried out 
in Ružomberok and Rudňany.

Table 9. Number of births
Number of births Rudňany Number of births Ružomberok

Three 8 Two 67
Two 5 Three 20
Five and over 34 Five and over 9

Table 10. Care of woman
Answer Rudňany Ružomberok

Unusing of contraception 35 43
Gynaelogical problems 6 6
Problems during pregnancy 10 7
Problems during birth 7 5

Table 11. Hard substances
Hard substances Rudňany Ružomberok

Smoking 33 63
Alcohol 19 34

Table 12. Leisure time activities
ACTIVITY Rudňany Ružomberok

Training 3 4
Move – walkings 21 48
Gardening 2 10

Table 13. Hobbies
Hobby Rudňany Ružomberok

TV‑seeing 37 68
Hand‑works 17 18
Reading 4 16

Table 14. Letters
Letters Rudňany Letters Ružomberok

Elementary 38 Elementary 67
Special school 7 Special school 1
Apprentice school 2 Apprentice school 25

Secondary school 2

Table 15. Appointment
Job Rudňany Job Ružomberok

„Activation 
makings“ 19 Worker 16

indoors 5 Shop assistant 6

Dressmaker 4 „Activation 
makings“ 66

The obtained information from documentation and a non‑standard 
interview:

Table 16. Health aspect – the village Rudňany
Respiration diseases
Diseases of motion system
Infection diseases
Cardiovascular diseases, high blood pressure
Diseases of digestion system

Table 17. Health aspect – Ružomberok
Cardiovascular diseases
Metabolic diseases – diabetes mellitus
Motion system
Diseases digestion system
Respiration diseases
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ceeded in filling in the survey questionnaire, they took 
an interest in complementing information especially 
focused on health, health conditions of life, inborn 
defects and social questions. During the evaluation of 
attainments, it was highlighted that no participant was 
illiterate. They were able to write and read without 
any language barriers. According to the data, these in‑
habitants of the town are attacked by modern illnesses 
– diseases (it has been proved for the greater part of 
the Gypsy community), caused by bad lifestyle, in‑
correct regimen, relatively high consumption of al‑
cohol, smoking, lack of motor activity. These findings 
are also confirmed from scientific writings, namely 
„Physical activity, health style of life, prevention of 
diseases is for gypsies’ unknown idea“ [4].

Other positive pieces of information were in ques‑
tions concerning contentment in life, solutions to 
conflicts and problems in a family. There was also 
a negative answer concerning drug consumption. 
In the village Rudňany, there was a worse situation, 
participants were in need of active help for filling in 
the survey questionnaire; the ones had problems with 
verbal or written communication. The data listed in 
the questionnaire did not correspond with the data ob‑
tained from medical staff, community/social workers 
and health documentation. A dominant difficulty 
in education was caused by the facts that it was too 
unusual to find a heterogeneous group of educated 
people in the Gypsy community, the motivation for 
learning was low and there were negative impacts of 
the surroundings. The importance of health education 
and mainly positive influence caused that at least part 
of the population could afford to advance.
There are many findings, such as:

Objectionable housing conditions – kennels occu‑
pied by even 30 lodgers. There were on average 10 
people in a newly‑built double‑room flat. There was 
lack of drinking water, awkward canalization and 
storage of food, bad hygienic habits of Gypsies – es‑
pecially concerning children,
• parturitions directly in kennels and other dwellings,
• a low mental level – many children attend special 

school,
• genetic charge, partnerships of relatives,
• drinking alcohol and smoking by teenagers, preg‑

nant and suckling women,
• deficient „drinking regimen“, awkward composi‑

tion of both received and prepared food,
• high occurrence of diseases – especially of the re‑

spiratory system, namely chronic bronchitis, conse‑
quently inhabitants often died because of complica‑
tions resulting from these diseases; occurrence of 
diseases of motor and cardiovascular systems,

• deficient care for children, because children also 
in winter do not wear enough warm clothes,

• the inhabitants call a physician only in case of 
health problems and do not respect physicians and 
nurses’ recommendations,

• they do not go for regular check‑up in spite of the 
life‑threatening situations when TBC or rabies are 
diagnosed,

• they do not take preventive examinations, as well 
as compulsory examinations during pregnancy.
It is possible to improve the situation by finding 

solutions to the above mentioned problems, individual 
actions with the selected group of Gypsy population, 
which will be interested in receiving help to tackle the 
problems – assistants of a podiatrist, general practitio‑
ners, dentists, medical trainees. There is a necessity of 
long‑time, practical work with the community, which 
allows to go through life of the Gypsy community and 
to comprehend mentality and culture of this ethnic 
group [6–8].

CONCLUSION

The report not only in the abstract but also in the 
applied part described specialties of health education 
of the Gypsy community as an inferior part of popula‑
tion. The The existing few data about the health as‑
pect of Gypsies ‑ deficient statistical processing and 
feeling of discrimination of this population interfere 
in accurate assignments. Based on obtained from the 
scientific and special studies as well as own experi‑
ences, we can state that in this population there are 
actually many risk factors resulting basically from 
incorrect regimen, objectionable conditions and bad 
social and economic situation. Problems are identi‑
fied among the Gypsies living in settlements and often 
consider driving conditions. According to the findngs 
concerning communication with social workers, phy‑
sicians, nurses, and also with magistrates of villages 
who have long‑time experiences with Gypsies, the 
change of an approach of this group to eduction is al‑
most slender. The positive results are achieved among 
Gypsies in villages and towns, when their mental and 
social level is relatively advanced. While working 
with this group of population, co‑operation with the 
Gypsy civic association and activists as a new Gypsy 
generation often helps.
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SUMMARY

Background. Urinary incontinence frequently affects female sexual function. The outcomes of minimally invasive procedures as the 
tension free vaginal tape (TVT) may influence female sexual function, however no sufficient research have been carried out so far. 
Objectives. The aim of the study is to assess the effect of TVT procedure for stress urinary incontinence (SUI) on female sexual func‑
tion (SF). 
Material and methods. Between March 2005 and February 2008, TVT operations were performed at Radom Specialized Hospital, 
Gynecology Department. In this prospective and randomized study we analyzed the results of 40 (100%) patients with SUI (aged 42–65 
yr, median – 57,5 yr). All patients underwent an anti‑incontinence TVT operation (sling – TVT Device Gynecare, USA, Eticon). Besides 
clinical assessment, the patients were evaluated preoperatively and 18 months after operation on the basis of the International Quality 
of Life questionnaire (I‑QoL) which we slightly modified. Four questions related to SF.
Results. 18 months after the surgery, only 1 (2,5%) patient out of 40 (100%) patients showed occasional incomplete continence. All 40 
women were sexually active before and after surgery. Significant differences were found in the intercourse frequency and satisfaction 
after surgery. Before surgery the frequency of leakage during intercourse was present in 30 patients; after surgery only 4 patients showed 
slight occurrence of leakage. Improvement in intercourse satisfaction was reported in 36 patients (90%) [before surgery – 1 woman and 
after surgery – slight improvement in 12 patients] (p=0,6). 
Conclusions. These preliminary results show TVT procedure beneficial effects on female SUI and the positive influence it has on fe‑
male sexual function.
Key words: sexual function, female urinary incontinence, vaginal sling, stress incontinence, tension‑free vaginal tape. 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Nietrzymanie moczu (NM) często wpływa na dysfunkcje seksualne kobiet. Wyniki minimalnie inwazyjnych operacji, 
jak sling na cewkę środkową (TVT) mogą mieć wpływ na funkcje seksualne kobiet, a nie są całkowicie zbadane.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu operacji TVT kobiet z NM na ich funkcje seksualne.
Materiał i metody. Od marca 2005 do lutego 2008 operowano metodą TVT kobiety z NM w Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu 
na Oddziale Ginekologii. W badaniach prospektywnych i randomizowanych analizowano wyniki 40 chorych w wieku od 42 do 65 lat 
(średnia wieku 57,5) operowanych przy użyciu zestawów sling‑TVT Device Gynecare USA, Eticon. Poza wynikami klinicznymi chore 
badano, posługując się kwestionariuszem międzynarodowym jakości życia I‑QoL w modyfikacji własnej.
Wyniki. Po 18 miesiącach od operacji z 40 (100%) badanych kobiet tylko jedna (2,5%) czasami miała niecałkowitą kontynencję. 
Wszystkie operowane i badane (40 kobiet) przed i po zabiegu były aktywne seksualnie. Stwierdzono istotne statystycznie różnice 
w częstości i ocenie gubienia moczu w czasie współżycia (przed operacją u 30 kobiet, a po 18 miesiącach od operacji minimalnie 
u 4 kobiet). Ponadto 36 (90%) kobiet zaobserwowało poprawę w zakresie odczuwanej satysfakcji (przed operacją tylko jedna kobieta 
oceniła współżycie za satysfakcjonujące, a 12 kobiet w stopniu znikomym).
Wniosek. Wstępne wyniki własne wskazują na korzystne efekty leczenia NM u kobiet metodą TVT, wywierają też pozytywny wpływ 
na poprawę w zakresie funkcji seksualnych.
Słowa kluczowe: funkcje seksualne, nietrzymanie moczu u kobiet, pętla pochwowa, nietrzymanie wysiłkowe moczu, pętla samoutrzy‑
mująca się na cewkę moczową. 
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INTRODUCTION

Female stress urinary incontinence (SUI) is 
a common disease and affects up to 73% of women in 
pre‑, on time and postmenopausal period [1,2,3]. SUI, 
like most medical conditions, results from an inter‑
action of environmental and numerous other factors. 
Some of the more prominent factors are: hormonal 
status, vaginal delivery, hysterectomy and pelvic 
surgery, neuropathy, obesity, constipation and socio‑
economic risk factors. The higher rate of SUI is as‑
sociated with patients’ lower socioeconomic status as 
well as their lower quality of life (QoL) related to this 
disease [4]. SUI has a negative effect on the social, 
physical and sexual well‑being in nearly 70% women 
[5]. Sexual function (SF) is an important health issue 
affecting women’s QoL [6]. Various SUI treatments 
as slings and other interventions improve continence 
to varying degrees, in particular the tension of free 
vaginal tape (TVT) procedure which seems to be safe 
and efficacious [7,8]. No sufficient research on the ef‑
fects of these procedures on female SF have been car‑
ried out so far.

The aim of this study is to assess the effect of TVT 
procedure on SF in women with SUI.

MATERIAL AND METHODS

Between March 2005 and February 2008 TVT 
surgeries were performed at Radom Specialist Hos‑
pital, Gynecology Department. In this prospective 
and randomized study 40 (100%) female patients 
with SUI (aged 42–65 yr, median 57.5 yr) underwent 
anti‑incontinence TVT surgery. All women included 
in the study had urodynamic SUI, with no evidence of 
detrusor overactivity or voiding dysfunction. Women 
with pelvic organ prolapsed were excluded from the 
study. Female sexual function was assessed by means 
of a few questions taken from Lemack and Zimmern 
[10] questionnaire (with some modification) and from 
QoL questionnaire. Four questions related to SF be‑
fore surgery and the following four questions to SF 
after surgery. The patients were evaluated preopera‑
tively and 18 months after operation on the basis of 
clinical tests and questionnaires. The data were sta‑
tistically analyzed using non‑parametrical test Chi 
square and the Student t test. Mc Nemar test was used 
to compare the pre‑ and postoperative responses to 
individual questions. Significance was considered at 
p<0.05.

RESULTS

The results summarize the answers to the ques‑
tions presented in Table 1. Postoperatively, after 18 
months, 40 (100%) patients were continent though 
one woman (2.5%) showed occasional incomplete 
continence. The analysis of questionnaire results 
showed a lack or a reduction in urine leakage. 1 out 
of all 40 women was sexually active before and after 
surgery. Significant differences were found after sur‑
gery in the intercourse frequency and satisfaction, fre‑
quency of leakage during intercourse (before surgery 
– 30 patients and after surgery – 4 patients with slight 
leakage) and 36 (90%) reported improvement in in‑
tercourse satisfaction (before – 1 woman and after – 
slight improvement in 12 patients) p=0.05.

Table 1. Answers of 40 women sexually active both before 
and after TVT procedure to the main questions included in the 
modified questionnaire

Preoperative Postoperative

1. Is having sex an important part of your life?
Never Always
40 (100%) 40 (100%)

2. Do you experience leakage during intercourse?
NO 10 (25%) 36 (90%)
YES – rarely – 4 (10%)
• occasionally 9 (12.5%)
• frequently 11 (27.5%)
• always 10 (25%)
3. Sexual intercourse – pleasurable 1 (2.5%) 36 (90%)
• neither pleasurable nor 

painful 12 (30%) –

• painful 27 (67.5) 4 (10%)
4. Frequency of intercourse
> 2 times/week 3 (7,5%) 10 (25%)
1–2 times/week 12 (30%) 22 (55%)
< 1 time/month 25 (62.5%) 8 (20%)
5. How long after surgery did you wait to have sexual activity?
after 8 week – 0
>2 <3 month – 4 (10%)
3 month – 26 (65%)
>3 month – 10 (25%)
6. How would you describe postoperative intercourse?
Better than before surgery – 36 (90%)
Worse than before surgery – –
No difference – 4 (10%)
7. Are you satisfied with the outcome of the procedure?
YES – 39 (97,5%)
NO – 1 (2,5%)
8. Would you recommend this surgery to a friend?
Yes – 39 (97,5%)
No – 1 (2,5%)
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DISCUSSION

Limited studies have assessed the effect of TVT 
procedure on female sexual function. Some investiga‑
tors suggest SF deterioration [11], others SF improve‑
ment [9,12], and some others present both SF deterio‑
ration and improvement [13,14]. Deterioration may 
result from organic causes, such as: fibrosis, stenosis, 
neuronal or vascular damage to the anterior vaginal 
wall and clitoral region following vaginal surgery, as 
well as placement of artificial material under the mid‑
urethra [6]. In contrast the effective surgical treatment 
of SUI and in particular of the coital incontinence may, 
directly or indirectly, by way of improvement of fe‑
male genital health perception, improve SF postopera‑
tively [15]. Our data suggest that TVT procedure for 
SUI has, as an overall, a positive effect on SF. Our 
female patients results after 18 months are consistent 
with other studies reporting SF improvement after 
TVT procedure. In other studies, authors reported that 
SF after TVT procedure was found to have deterio‑
rated from 8,3% to 20% women [13,14]. On the other 
hand, the results of another study significantly differed 
from those described above and in which SF (assessed 
after TVT procedure with the same questionnaire) was 
found to have deteriorated in only 1,5% [9]. In our 
opinion, several problems should be considered. The 
anterior vaginal wall is a rich neurovascular area. The 
pudendal nerve, which has an important sensitive ter‑
mination in the area of the cervical fascia surrounding 
the urethra, can undergo detrimental fibrosis after sur‑
gery procedure and lead to difficulty in achieving fe‑
male satisfactory sexual activity [16]. Another issue is 
that in TVT procedure the perforation of the paraure‑
thral space in order to position a sub‑urethral sling can 
diminish SF because of scarring and reduced elasticity 
of the vaginal wall. As a result, a reduced blood supply 
to the erectile tissue of the clitoris may occur [17]. 
Furthermore, sexual disturbance is connected with 
various factors such as age, education, general phys‑
ical and mental condition. Ailments in sexual life are 
the following: lack of orgasm, dispareunia, libido dis‑
turbance, lubrication as well as production of mucous 
secretion, climacturia (coital incontinence) and irrita‑
tion of perineal skin by the urine [18]. It is essential 
for the operation to have a real influence on a female 
sexual life. In our opinion, it is important to avoid the 
scarring and a reduced vaginal wall elasticity as it re‑
sults in a decrease of blood supply to the erectile tissue 
of the clitoris. In addition, before making the decision 
about the surgery, one should carry out a thorough and 
precise diagnosis. It seems necessary to establish rules 

and homogeneous criteria of diagnosis. Beside using 
minimally invasive procedures (slings) it’s necessary 
to consider the possible harmful influence of a sur‑
gical intervention on a female sexual life. Moreover, 
supplementary prospective researches and a larger co‑
hort study would be required to determine the exact 
prevalence and causes of SF deterioration after TVT 
procedure.

CONCLUSIONS

These preliminary results suggest that TVT proce‑
dures for SUI can have positive effects and a benefi‑
cial influence on female sexual function.

The effective surgical treatment of UI in partic‑
ular coital incontinence might directly or indirectly, 
by way of improving genital health perception by 
women, improve their SF postoperatively.
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STRESZCZENIE

Celem pracy jest ocena postępu I i II okresu porodu płodów o masie powyżej 4000 g (grupa badana), z wyodrębnieniem grupy powyżej 
4500 g, w porównaniu z grupą kontrolną płodów o masie 2500 –3999 g. 
W badaniu przeanalizowano 1201 porody, które odbyły się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w latach 1993–2001, 
w tym w grupie badanej 598 porody i 603 w grupie kontrolnej. Ocenę zaburzeń oparto na krzywej przebiegu porodu Friedmana. Z ana‑
lizy wynika, że w porodach płodów o masie powyżej 4000 g wzrasta liczba zaburzeń II okresu porodu, tzn. przedłużona faza zstępo‑
wania oraz zatrzymanie zstępowania części przodującej, co poprzedzone jest zaburzeniami fazy aktywnej porodu. Zaburzenia II okresu 
porodu istotnie współistniały z pojawieniem się dystocji barkowej. Wzrost liczby zaburzeń II okresu porodu płodów o masie > 4000 g 
nie miał wpływu na liczbę wykonanych cięć cesarskich oraz założonych próżniociągów.
Słowa kluczowe: makrosomia płodu, powikłania okołoporodowe, dystocja barkowa, postęp porodu.

SUMMARY

The aim of these study was to assess the progress of first and second stage of delivery of fetus with weight over 4000 g, differing the 
weight group more than 4500 g, compared with the control group of fetal birth weight between 2500 –3999 g. 
In study case the data of 1201 childbirths which took place in Gyn.‑Ob. Department at Province Hospital in Kielce (1993–2001) were 
analysed – 598 newborns with birth weight over 4000 g and control group of 603 newborns with weight below 4000 g.
Assessment of labor complications was based on Friedman’s curve.
Appearance of complications in the course of delivery (failure of descent and arrest of descent) was associated with increasing fetal 
weight, especially in group over 4000 g. The disturbances of second stage of delivery were preceded with disturbances of active phase 
of delivery. Shoulder dystocia was significantly connected with failure of progression in the second stage of delivery.
Increase of number of disturbances in the second stage of labor in group of newborns over 4000 g did not have any influence on the 
number of carried cesarean sections and vacuums. 
Key words: fetal macrosomia, labor complications, shoulder dystocia, progress of delivery.

WSTĘP

Makrosomia płodu to z definicji masa nowo‑
rodka po porodzie większa od 4000 g lub masa płodu 
większa od 4500 g, niezależnie od okresu ciąży. 
Można ją również określić jako masę noworodka po 
porodzie większą od 90 percentyla dla odpowied‑

niego wieku ciążowego [1, 2, 3, 4, 5]. Makrosomia 
występuje od 3 do 15% porodów. 

Najgroźniejszym powikłaniem porodu makroso‑
micznego płodu jest dystocja barkowa[1, 6, 7] powi‑
kłana uszkodzeniem splotu ramiennego z objawami 
porażenia typu Erba‑Duchenne`a [1, 8]. Równie 
poważnym powikłaniem jest niedotlenienie płodu 
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związane z przedłużaniem się II okresu porodu, które 
rzadko prowadzi do asfiksji [1, 7, 9]. 

CEL PRACY

Ocena postępu I i II okresu porodu płodów o masie 
powyżej 4000 g, z wyodrębnieniem grupy powyżej 
4500 g, w porównaniu z grupą kontrolną płodów 
o masie 2500 –3999 g.

MATERIAŁ I METODY

Przeanalizowano 1201 porody odbyte w Woje‑
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w latach 
1993–2001. Grupa badana (B+BD) obejmowała 598 
przypadków porodów płodów o masie przekracza‑
jącej 4000 g, pojedynczych w położeniu podłużnym 
główkowym, żywych, donoszonych, o wiarygodnym 
wieku ciążowym powyżej 37 i poniżej 43 skończo‑
nego tygodnia trwania ciąży, obliczanego na pod‑
stawie prawidłowego ostatniego krwawienia mie‑
sięcznego. Z grupy badanej wyodrębniono 61 po‑
rodów płodów o masie powyżej 4500 g (grupa BD) 
o takich samych cechach. Grupa kontrolna obejmo‑
wała 603 porody płodów o masie 2500 –3999 g (grupa 
K). Pozostałe cechy kliniczne były takie jak w oma‑
wianych grupach noworodków.

Zastosowano test Fishera dla porównania czę‑
stości i rozkładów częstości w analizowanych gru‑
pach. Zależność między zaburzeniami faz porodu 
a powikłaniami u płodu podczas porodu drogą po‑
chwową badano również tym testem.

Przy ocenie ryzyka powikłań u noworodka i matki 
podczas porodu drogą pochwową wyłączono cię‑
żarne, u których wykonano cięcie cesarskie z wy‑
boru. W celu oceny postępu porodu dokonano analizy 
wskazań do cięcia cesarskiego podczas rozpoczętej 
fazy aktywnej porodu. W tych przypadkach cięcia 
cesarskie ze wskazań innych niż z wyboru potrakto‑

wano jako powikłanie w przebiegu porodu drogą po‑
chwową. 

Postęp porodu drogą pochwową oceniano na pod‑
stawie:
1. Definicji zaburzeń faz porodu, opierając się  

na krzywej Friedmana, tj. na ocenie przebiegu 
rozwierania szyjki macicy i zstępowania główki 
płodu [10].
 – Przedłużona faza utajona. Trwająca ponad 

20 godzin u pierwiastki lub ponad 14 godzin 
u wieloródki (prolonged latent phase).

 – Przedłużona faza aktywna rozwierania. Rozwie‑
ranie jest dłuższe niż 1,2 cm/godz. u pierwiastki 
lub 1,5 cm/godz. u wieloródki (protraction ac‑
tive lub protracted active phase dilatation).

 – Wtórne zatrzymanie rozwierania w fazie ak‑
tywnej. Zupełny brak rozwierania szyjki ma‑
cicy ponad 2 godziny (arrest active lub secon‑
dary arrest of dilatation).

 – Przedłużona faza zwolnienia w fazie aktywnej. 
Przy rozwarciu szyjki 9 –10 cm występuje 
brak postępu porodu powyżej 3 godzin u pier‑
wiastki lub powyżej 1 godziny u wieloródki 
(prolonged deceleration phase). 

 – Przedłużona faza zstępowania części przo‑
dującej. Zstępowanie jest mniejsze niż 1 cm/
godz. u pierwiastki lub 2 cm/godz. u wielo‑
ródki. Nieodpowiedni postęp zstępowania 
części przodującej w fazie zwolnienia ak‑
tywnej fazy porodu i drugim okresie porodu 
(protracted descent lub failure of descent).

 – Zatrzymanie zstępowania. Brak zstępowania 
części przodującej przez 1 godzinę lub dłużej 
(arrest of descent).

 – Przedłużona faza aktywna rozwierania, wtórne 
zatrzymanie rozwierania w fazie aktywnej – 
przedłużoną fazę zwolnienia w fazie aktywnej 
określono wspólnie jako zaburzenia fazy ak‑
tywnej porodu.

 – Przedłużona faza zstępowania – zatrzymanie 
zstępowania części przodującej określono 
wspólnie jako zaburzenia fazy zstępowania 
główki.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka kliniczna rodzących oraz czas trwania porodu

Rodzaje grup B BD Średnio w B i BD K

Średni wiek pacjentek 27,72 28,00 27,86 26,56

Średnia liczba porodów 2,32 2,64 2,48 1,81

% wieloródek w grupach 69,53 71,60 70,57 50,15

Liczba porodów drogą pochwową 471 51 522 517

Średnia liczba dni po terminie wg reguły Naegelego przy przyjęciu 2,8 1,01 1,9 1,3

Średnie rozwarcie przy przyjęciu (cm) 3 3 3 3

Średnia masa noworodka (w gramach) 4175,15 4653,2 – 3336,27
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2. Liczby cięć cesarskich przy obecnej czynności 
skurczowej typu porodowego (cięć cesarskich ze 
wskazań innych niż z wyboru cięć cesarskich przy 
rozpoczętej fazie aktywnej porodu).

3. Liczby próżniociągów. 
4. Liczby kobiet rodzących wymagających podania 

oksytocyny w II okresie porodu.

WYNIKI 

Analizując przeprowadzone badanie w kierunku 
niepowodzeń przebiegu porodu drogą pochwową, 
można stwierdzić, że:
1. W grupie kontrolnej istotnie częściej stosowano 

próżniociąg z powodu zagrażającej zamartwicy 
płodu (p <0,05) – (tab. 2). 

2. W grupach o masie noworodków ponad 4000 g 
(B+BD) istotnie częściej stosowano oksytocynę 
z powodu osłabienia czynności skurczowej ma‑
cicy (p <0,05) – (tab. 2).

3. Największa liczba kobiet, u których czas trwania 
II fazy porodu był najdłuższy, urodziła dzieci 
o masie ponad 4000 g (B+BD) (p> 0,05) – (tab. 2).

4. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstościach 
wskazań do cięć cesarskich przy rozpoczętej 
fazie aktywnej porodu między grupami badanymi 
a grupą kontrolną (p> 0,05), aczkolwiek częściej 
wykonywano cięcie cesarskie z powodu zatrzy‑
mania zstępowania główki u płodów w grupie ba‑
danej (B+BD) – (tab. 3).
Oceniając zaburzenia faz porodu drogą pochwową, 

opierając się na krzywej Friedmana, stwierdza się, że:

1. Przy wzroście masy noworodka co 250 g istotnie 
częściej występowały zaburzenia zstępowania 
główki płodu (p=0,002) – (tab. 4).

2. Częściej występowały powikłania II okresu po‑
rodu, takie jak: dystocja barkowa, złamania oboj‑
czyka czy porażenie splotu ramiennego w grupie 
badanej (B+ BD) w porównaniu z grupą kontrolną 
(K) – (tab. 6).

3. Przy porodzie drogą pochwową w grupie płodów 
o masie ponad 4000 g wzrosła liczba wszystkich 
zaburzeń, dotyczyło to noworodków o masie 
4251– 4500 g (p> 0,05) – (tab. 4, 6).

4. Wzrost liczby zaburzeń II okresu porodu w gru‑
pach noworodków o masie ponad 4000 g typu 
przedłużona faza zstępowania części przodującej 
oraz zatrzymanie zstępowania główki był poprze‑
dzony zaburzeniami fazy aktywnej – (tab. 4).

5. Nie stwierdzono istotnej zależności między zabu‑
rzeniami fazy aktywnej a dystocją barkową i jej 
powikłaniami w grupie płodów o masie >4000 g 
(p> 0,05) – (tab. 5). 

6. Zaburzenia zstępowania główki płodu istotnie 
współistniały z pojawieniem się dystocji barkowej 
(p= 0,037) – (tab. 7). 

7. Ryzyko dystocji barkowej, gdzie jednocze‑
śnie występowały zaburzenia fazy zstępowania 
główki, było największe w grupie płodów 
o masie powyżej 4500 g (grupa BD) (p<0,05) – 
(tab. 7).

8. Obecność innych powikłań porodu, takich jak: 
zamartwica, porażenie splotu ramiennego czy 
złamanie obojczyka, nie miało istotnego związku 
z zaburzeniami fazy aktywnej i fazy zstępowania 
główki (p> 0,05) – (tab. 5, 7).

Tabela 2. Charakterystyka niepowodzeń związanych z przebiegiem porodu drogą pochwową

Liczba kobiet w zależności od masy noworodka: B
n=471

BD
n=51

K
n=517  p*

Czas trwania I okresu porodu ponad 12 godzin 54 5 44
>0,05

% w stosunku do n 11,5 9,8 8,5

Czas trwania II okresu porodu ponad 2 godziny 10 2 9
>0,05

% w stosunku do n 2,1 3,9 1,7

Liczba przypadków, w których podano oksytocynę w II fazie porodu z powodu 
osłabienia czynności skurczowej macicy 106 15 51

<0,0005
% w stosunku do n 22,51 29,4 9,86

VE z powodu zagrażającej zamartwicy 9 0 26
<0,05

% w stosunku do n 1,9 0 5

VE z powodu zatrzymania zstępowania 3 0 4
>0,05

% w stosunku do n 0,6 0 0,8

* – prawdopodobieństwo w dokładnym teście Fishera.
Liczbę przypadków niepowodzeń określono w stosunku do liczby porodów drogą pochwową. 
VE – próżniociąg.
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Tabela 3. Charakterystyka cięć cesarskich jako niepowodzeń porodu w grupach badanych kobiet
Łączna liczba porodów drogą pochwową oraz cięć przy obecnej czynności 

skurczowej w grupach
B

n=537
BD

n=61
K

n=603  p* 

Cięcia cesarskie z powodu zaburzeń fazy aktywnej 13 4 22

>0,05

% w stosunku do n 2,4 6,6 3,6
Cięcia cesarskie z powodu zatrzymania zstępowania 11 3 10
% w stosunku do n 2 4,5 1,7
Cięcia cesarskie z powodu zagrażającej zamartwicy 13 3 24
% w stosunku do n 2,4 4.5 3,9
* – prawdopodobieństwo w dokładnym teście Fishera.
Cięcia cesarskie wykonane ze wskazań innych niż z wyboru (przy rozpoczętej fazie aktywnej porodu) oraz porody instrumentalne drogą 
pochwową potraktowano jako niepowodzenia porodu drogą pochwową. Przy założeniu, że każdy poród powinien być fizjologiczny, 
zdecydowano, aby cięcia cesarskie (traktowane jako niepowodzenia porodu) były liczone w stosunku do łącznej liczby porodów drogą 
pochwową i cięć cesarskich ze wskazań innych niż z wyboru, tzn. dla B n=537, dla BD n=61, dla K n=603.

Tabela 4. Ogólna charakterystyka zaburzeń faz porodu na podstawie krzywej Friedmana w zależności od wzrastającej masy 
płodu podczas porodu drogą pochwową

Liczba
kobiet 

w grupach 
wagowych

Masa
noworodka 
w gramach

Przedłużona 
faza utajona

Przedłużenie 
fazy aktywnej 
rozwierania

Wtórne 
zatrzymanie 

rozwierania w 
fazie aktywnej

Przedłużona 
faza zwolnienia 

w fazie 
aktywnej

Przedłużona 
faza 

zstępowania 
części 

przodującej

Zatrzymanie 
zstępowania

n=34 2500 –2750 5 6 2 1 2 3
% z n 15 18 6 3 6 9
n=72 2751– 3000 6 14 9 3 6 3
% z n 8 19 13 4 8 4
n=97 3001– 3250 9 18 12 3 4 7
% z n 9 19 12 3 4 7
n=128 3251– 3500 7 14 13 11 4 10
% z n 5 11 10 9 3 8
n=108 3501– 3750 7 24 15 13 5 11
% z n 6 22 14 12 5 10
n=78 3751– 4000 8 9 15 11 4 5
% z n 10 12 19 14 5 6
n=364 4001– 4250 12 27 32 26 29 30
% z n 3 7 9 7 8 8
n=107 4251– 4500 19 30 32 16 19 18
% z n 18 28 30 15 18 17
n=46 4501– 4750 11 9 5 2 9 10
% z n 24 20 11 4 20 22
n=5 4751– 5000 1 1 1 0 0 0
% z n 20 20 20 0 0 0

Podano procent zaburzeń w grupach wagowych po zaokrągleniu do jedności.
Liczba porodów drogą pochwową B‑471, BD‑51, K‑517.

Tabela 5. Zależność między zaburzeniami fazy aktywnej a dystocją barkową i jej powikłaniami u płodów o masie >4000 g (B+BD)

Powikłania u noworodka
Zaburzenia fazy aktywnej

 p*brak obecne
n % n %

Dystocja barkowa 16 2,1 7 2,7 >0,05
Złamanie obojczyka 12 1,5 4 1,5 >0,05
Porażenie splotu ramiennego 5 0,6 3 1,1 >0,05
Apgar 0 –3 pkt w 1 min 5 0,6 1 0,4 >0,05
Apgar 0 –3 pkt w 5 min 1 0,1 0 0,0 >0,05

* – prawdopodobieństwo w dokładnym teście Fishera.
n – liczba przypadków, gdzie wystąpiła lub nie wystąpiła cecha.
p<0,05 potwierdzona istotna zależność.
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Tabela 6. Istotne statystycznie różnice w zakresie częstości powikłań u noworodka w grupach badanych i w grupie kontrolnej

Cecha B
n=471

BD
n=51

K
n=517 p

Dystocja barkowa 2,3 9,8 1,35 0,008
Złamanie obojczyka 1,5 9,8 0,77 0,002
Porażenie splotu ramiennego 1,1 3,92 0,19 0,03

* – prawdopodobieństwo w dokładnym teście Fishera.

Tabela 7. Zależność między zaburzeniami fazy zstępowania główki a dystocją barkową i jej powikłaniami u płodów o masie 
>4000 g (grupa B+BD) 

Powikłania u noworodka
Zaburzenia zstępowania główki płodu

 p*brak obecne
n % n %

Dystocja barkowa 17 1,8 6 5,2 0,037
Złamanie obojczyka 13 1,4 3 2,5 >0,05
Porażenie splotu ramiennego 6 0,7 2 1,7 >0,05
Apgar 0 –3 w 1 min 5 0,5 1 0,8 >0,05
Apgar 0 –3 w 5 min 1 0,1 0 0,0 >0,05

* – prawdopodobieństwo w dokładnym teście Fishera.

OMÓWIENIE

W piśmiennictwie podaje się, że zaburzenia fazy 
zstępowania główki i fazy aktywnej w 4 –19 przy‑
padków towarzyszą porodowi dziecka z dużą masą 
[1, 4, 6, 11]. Podczas takiego porodu ryzyko wystą‑
pienia zaburzeń faz porodu może wzrosnąć prawie 
dwukrotnie (OR 1,57–2,03) [1].

Związek pomiędzy masą płodu a zaburzeniami 
w przebiegu porodu wyrażonym graficznie został po‑
twierdzony w kilku pracach [1, 7, 8, 9, 11, 12]. Z ana‑
lizy tych prac wynika, że: wzrost liczby zaburzeń II 
okresu porodu w grupach ponad 4000 g, takich jak: 
przedłużona faza zstępowania części przodującej oraz 
zatrzymanie zstępowania, był poprzedzony zaburze‑
niami fazy aktywnej. Poród przebiegający z zaburze‑
niami faz może być czynnikiem ryzyka dla dystocji 
barkowej [6, 7, 8, 9, 12, 13, 14]. Ryzyko dystocji 
barkowej, gdzie jednocześnie wystąpiły zaburzenia 
fazy zstępowania główki, było największe w grupie 
płodów o masie powyżej 4500 g. Potwierdzono 
istotną zależność między zaburzeniami fazy zstępo‑
wania główki a dystocją barkową. Jedynie Mc Far‑
land nie ustalił istotnego związku dystocji barkowej 
z zatrzymaniem zstępowania główki płodu [15]. 

Wydaje się więc, że należy dokonywać rozważnej 
oceny postępu porodu przed fazą zstępowania główki. 
Szczególnie istotna będzie tu ocena zaawansowania 
porodu i czynności skurczowej macicy przy przyjęciu 
do szpitala pacjentek w grupie pierwiastek [10, 13, 
16]. Uważa się, że większość porodów płodów ma‑
krosomicznych, mimo zaburzeń faz porodu, odbywa 
się bez powikłań noworodkowych, gdzie łączny czas 
I i II okresu porodu nie odbiega od normy [4].

Brak dostatecznych czynników predykcyjnych 
w ocenie masy płodu, nawet za pomocą badania 
ultrasonograficznego [2, 17, 18, 19] wymusza na 
położniku przeanalizowanie wszystkich korzyści 
związanych z porodem drogą pochwową lub cięciem 
cesarskim z wyboru w celu uniknięcia powikłań 
w przypadku dziecka z dużą masą. Ograniczenia 
badania USG w przewidywaniu masy płodu mogą 
sugerować określenie szerszych granic wagowych, 
powyżej których należy rozważyć cięcie cesarskie 
z wyboru.

Przy podejrzewanej masie płodu od 4000 do 
4500 g postępowanie wyczekujące z analizą postępu 
porodu daje najlepsze rezultaty [13, 20]. 

WNIOSKI

1. Wraz ze wzrostem masy płodów zwiększa się 
liczba zaburzeń II okresu porodu, tzn. przedłu‑
żenie fazy zstępowania oraz zatrzymanie zstępo‑
wania części przodującej. Najwyraźniej widać ten 
związek w grupie płodów o masie >4000 g. 

2. Wzrost liczby zaburzeń II okresu porodu w tej 
grupie był poprzedzony zaburzeniami fazy ak‑
tywnej.

3. Zaburzenia zstępowania główki płodu istotnie 
współistniały z pojawieniem się dystocji bar‑
kowej.

4. Wzrost liczby zaburzeń II okresu porodu płodów 
o masie >4000 g nie miał istotnego wpływu na liczbę 
wykonanych cięć cesarskich oraz założonych próż‑
niociągów w porównaniu z grupą kontrolną.
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STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena budowy ciała dzieci uprawiających pływanie w kieleckim klubie „Arka” pod kątem trafności doboru tych 
dzieci do sportu pływackiego oraz efektów treningu i selekcji sportowej. 
Materiał pracy stanowiły wyniki badań antropologicznych 78 dzieci w wieku 10 –14 lat uprawiających pływanie w klubie „Arka” 
Kielce. Oceniono poziom rozwoju cech somatycznych, które na podstawie piśmiennictwa uznano za najważniejsze dla osiągnięcia 
wysokich wyników w tej dyscyplinie sportu. Oceny tej dokonano przez porównanie średnich wartości tych cech z odpowiednimi śred‑
nimi nietrenujących rówieśników z losowej próby dzieci kieleckich [5]. Oceniono też związek między budową ciała pływaków a ich 
poziomem sportowym oraz obliczono dorosłą prognozowaną wysokość ciała badanych [8].
We wszystkich badanych kategoriach wieku zarówno dziewczęta, jak i chłopcy uprawiający pływanie wyróżniali się na tle populacji 
przeciętnej wyższą wysokością ciała, węższą miednicą, szerszymi barkami, większym obwodem uda i większym otłuszczeniem ciała. 
Mimo że różnice te były istotnie statystycznie tylko w niektórych kategoriach wieku, można jednak mówić o występowaniu tendencji 
do pożądanej w sporcie pływackim budowy ciała, co świadczy o właściwie prowadzonym doborze i selekcji w klubie „Arka”. Średnie 
różnice wartości cech diagnostycznych między pływakami a dziećmi nietrenującymi wynosiły u chłopców ok. 1 SD, u dziewcząt zaś 
były nieco mniejsze (ok. 0,5 SD). Zarówno pływacy, jak i pływaczki mieli smuklejszą i bardziej męską budowę ciała niż ich rówieśnicy 
nietrenujący pływania. Dzieci, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe, miały najwyższą wysokość ciała, najwęższą miednicę, naj‑
szersze barki oraz największy obwód uda.
Wyniki niniejszej pracy wykazały, że budowa młodych pływaków nawiązuje do budowy mistrza. Stwierdzono też, że istnieje związek 
między cechami budowy ciała a wynikiem sportowym, co może być potwierdzeniem trafności doboru badanych dzieci do sportu pły‑
wackiego.
Słowa kluczowe: dzieci uprawiające pływanie, budowa ciała, dobór i selekcja do pływania.

SUMMARY

The aim of the study was the evaluation of body build of children training swimming in “Arka” club in Kielce, concerning the accuracy 
in their selection for swimming, as well as training and sport selection effects. 
The bases of the thesis were the results of anthropological research conducted among 78 children aged 10 –14 training swimming 
in “Arka” club in Kielce. What was evaluated was the development level of somatic characteristics which were considered in other 
resources as the most important to achieve good results in this discipline. This evaluation was done by comparing the average values 
of these characteristics with appropriate average values of randomly chosen non‑training peers in Kielce. Additionally, the relation be‑
tween swimmers’ body build and their sport level was evaluated and the predicted body height of the examined children was estimated.
In all examined age categories both girls and boys training swimming, when compared to the rest of the population, were higher, had 
narrower pelvis, wider shoulders, bigger thigh girth and higher body fat index. Although the differences were statistically crucial only in 
certain age categories, one may notice a tendency for a certain body build desirable in swimming, which proves the accuracy in choice 
and selection in “Arka” club. The average value differences in diagnostic features between training and non‑training children amounted 
to 1 SD among boys and about 0.5 SD among girls. Both male and female swimmers had more slender and more masculine body build 
than their non‑training peers. Children who scored the highest sport results were the highest ones, with the narrowest pelvis, the widest 
shoulders and the biggest thigh girth.
The results of this study proved that the body build of young swimmers refers to the body build of the champion. It was also stated 
that there is a relation between certain body build features and sport results, which may prove the accuracy in choice of the examined 
children for training swimming.
Key words: children training swimming, body build, choice and selection for training swimming.

Studia Medyczne 2009; 15: 33– 40 PRACE ORYGINALNE



34 Karina Górecka

WSTĘP

Życie człowieka od niepamiętnych czasów zwią‑
zane było z dużą aktywnością ruchową, dzięki czemu 
organizm ludzki w wyniku ewolucji przystosował się 
do systematycznego wysiłku fizycznego. Brak aktyw‑
ności ruchowej jest obecnie przyczyną powstawania 
chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby układu 
krążenia, otyłość, wady postawy, nerwice. Możemy 
przeciwdziałać tym zjawiskom poprzez różne formy 
aktywności fizycznej, która wtedy jest skuteczna, gdy 
realizowana jest z odpowiednią częstotliwością, in‑
tensywnością i objętością. Ważne jest, aby aktywny 
styl życia kształtować od najmłodszych lat.

Każdy nastolatek marzy o tym, aby osiągnąć 
w swoim życiu coś, dzięki czemu będzie mógł po‑
wiedzieć, że jest w czymś naprawdę dobry. Jednym 
ze sposobów wyróżnienia się spośród swoich rówie‑
śników, co jest bardzo ważne dla młodego człowieka, 
jest uprawianie sportu.

Powszechnie znane są wszechstronne korzyści 
wynikające z uprawiania sportu przez dzieci i mło‑
dzież. Wartości, które z tego wynikają, wiążą się 
z poprawą sprawności organizmu, jego rozwoju fi‑
zycznego i możliwości psychofizycznych. Aby upra‑
wianie sportu dało pozytywne efekty, trening musi 
być dobrze prowadzony od strony metodycznej.

Współczesny sport nakłada na zawodników 
bardzo wysokie wymagania. Podołać im mogą jedynie 
osoby, które posiadają wyjątkowe predyspozycje bio‑
logiczne, jak również psychiczne. W związku z tym 
szczególnego znaczenia nabiera odpowiedni dobór 
i selekcja do sportu. Jest to trudne i odpowiedzialne 
zadanie, ponieważ decyduje o powodzeniu całego 
szkolenia. Niestety, często nie da się przewidzieć 
wszystkich czynników, które wpływają potem na 
wynik sportowy [1].

Dobór i selekcja do sportu są wieloaspektowym 
problemem społecznym, etycznym, pedagogicznym 
i psychologicznym [2]. Selekcja jest procesem dyna‑
micznym i kierowanym, w którym zmierzamy do wy‑
boru osobników mających optymalne predyspozycje 
morfologiczne, psychiczne i motoryczne, umożliwia‑
jące w przyszłości sukcesy sportowe w danej dyscy‑
plinie [3]. Na wstępnym poziomie selekcji dużą rolę 
odgrywa ocena stanu zdrowia. Głównym ich celem 
jest wychwycenie dzieci z przeciwwskazaniami do 
uprawiania sportu.

W rozwoju fizycznym i motorycznym dzieci 
i młodzieży wyodrębnia się okresy, w których ist‑
nieje szczególnie duża podatność cech na działanie 
bodźców zewnętrznych, co wiąże się z nasilonym 
tempem rozwoju.

W procesie doboru dzieci do sportu pływackiego 
(podobnie jak do innych dyscyplin sportowych) 

bardzo ważne jest określenie ich wieku biologicz‑
nego, świadczącego o zaawansowaniu rozwoju or‑
ganizmu. Ze względu na duże zróżnicowanie tempa 
rozwoju, różnice wieku biologicznego wśród ró‑
wieśników mogą wynosić 3 – 4 lata, a nawet więcej 
w okresie dojrzewania. Często osobnicy wcześnie 
dojrzewający osiągają wysokie wyniki sportowe je‑
dynie w okresie dzieciństwa, a później okazują się 
mierni. Dlatego najlepiej dobierać dzieci przeciętnie 
lub wolno dojrzewające, które będą kolejno przecho‑
dziły etapy szkolenia.

Ważnym kryterium, które także powinno być 
brane pod uwagę podczas selekcji wstępnej, jest ocena 
specyficznych predyspozycji do pływania. Dziecko 
utalentowane charakteryzuje się w wodzie miękkimi 
i naturalnymi ruchami, umiejętnością przyjmowania 
opływowej pozycji ciała, a także dobrą równowagą 
i pływalnością ciała .

Budowa ciała w większości dyscyplin sportowych 
jest jednym z najważniejszych czynników decydu‑
jących o sukcesie sportowym. Już podczas selekcji 
wstępnej powinno się brać pod uwagę somatyczne 
predyspozycje kandydatów. Należy więc mieć wy‑
obrażenie poszukiwanego stereotypu budowy, tzw. 
modelu mistrza w danej dyscyplinie sportu, oraz 
znać prawa kierujące rozwojem osobniczym dziecka. 
Przy naborze trzeba zwrócić uwagę na cechy, które 
są silnie uwarunkowane genetycznie, gdyż ani tre‑
ning sportowy, ani sposób odżywiania, ani inne 
czynniki zewnętrzne nie mają znaczącego wpływu 
na ich kształtowanie się w trakcie rozwoju i po jego 
zakończeniu. Do takich cech należą wysokość ciała 
oraz proporcje między podłużnymi odcinkami ciała, 
jak również ogólny typ budowy [4, 5]. Osobnik smu‑
kłej budowy ciała, a więc o cienkim kośćcu i długich 
wąskich mięśniach, nawet uprawiający sporty siłowe, 
nie przybierze sylwetki kulturysty. Natomiast osobnik 
bardziej tęgi, czyli o mocnym, grubym kośćcu, po‑
siadający dużo włókien mięśniowych, szerokie barki 
i wydatną klatkę piersiową, jest podatny na wpływ 
ćwiczeń i jego mięśnie łatwo ulegają hipertrofii. 
Jednostki, które posiadają dużo tkanki tłuszczowej, 
szybko ją tracą pod wpływem treningu, ale też szybko 
nabierają znowu masy ciała, gdy nie trenują [6]. 
W pływaniu najbardziej oczekiwaną cechą budowy 
jest duża wysokość ciała, na co zwracają uwagę liczni 
autorzy [7, 8, 9] i co potwierdzają wyniki badań pły‑
waków na igrzyskach olimpijskich. Zakłada się, że 
wysokość ciała kandydatów do sportu pływackiego 
powinna być wyższa o co najmniej jedno odchylenie 
standardowe od średniej wysokości ciała ogółu dzieci 
w danej grupie wiekowej i przewaga ta powinna 
utrzymać się także w wieku dorosłym [10].

Najbardziej rzetelną metodą zapewniającą wła‑
ściwy dobór kandydatów pod względem wysokości 
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ciała jest prognozowanie wysokości ciała doro‑
słych zawodników, np. metodą Żarówa lub Mili‑
cerowej [10]. Coraz młodszy wiek rekordzistów 
świata w pływaniu oraz długi okres potrzebny do 
wytrenowania zawodnika skłaniają do rozpoczy‑
nania pracy sportowej z młodzieżą długo przed 
zakończeniem przez nią procesów wzrastania. 
Tymczasem wysokość ciała, jaką osiągną młodzi 
zawodnicy, może być dla nich sprzyjająca lub dys‑
kwalifikująca. Tak więc możliwość wyznaczenia 
granic ostatecznej wysokości ciała w momencie 
przyjmowania zawodnika do sekcji pływackiej ma 
wielkie znaczenie dla wczesnego rozpoczynania 
kariery zawodniczej.

Dużą uwagę trzeba zwrócić również na inne cha‑
rakterystyczne dla pływaków cechy budowy ciała, 
takie jak: szeroka obręcz barkowa, rozbudowana 
górna część ciała przy wąskiej miednicy i szczu‑
płych biodrach [11]. Taka budowa ciała pozwala 
na szybkie posuwanie się pływaka w środowisku 
wodnym, dlatego jest tak bardzo pożądana. Ten typ 
budowy o bardziej rozbudowanej górnej części tu‑
łowia w stosunku do wąskiej dolnej części tułowia 
jest jednocześnie charakterystyczny dla budowy 
męskiej. Możemy powiedzieć więc, że zarówno dla 
mężczyzn, jak i kobiet uprawiających pływanie, ko‑
rzystna jest znaczna maskulinizacja sylwetki [12, 
13, 14] Niektórzy autorzy przyjęli typ budowy za 
ważne kryterium w doborze dzieci do sportu pły‑
wackiego. Dziewczynki w wieku 6 –7 lat powinny 
charakteryzować się smukłą sylwetką, długim tuło‑
wiem, wąskimi barkami, wąską miednicą, głęboką 
klatką piersiową, małym ciężarem ciała w stosunku 
do wysokości ciała. Jeśli chodzi o ilość tkanki tłusz‑
czowej, nie spotykamy kategorycznych stwierdzeń 
dotyczących tego zagadnienia. Tkanka tłuszczowa 
u pływaków ma szczególne znaczenie. Z jednej 
strony jest niepotrzebnym balastem, który pływak 
musi ciągnąć za sobą, z drugiej zaś jest niezbędna do 
utrzymania ciepłoty oraz stwarza lepszą pływalność 
dzięki zmniejszeniu gęstości ciała [11]. 

W poszczególnych stylach pływackich wyma‑
gana jest nieco odmienna budowa ciała. Pływający 
stylem grzbietowym charakteryzują się najsmu‑
klejszą budową i najwyższą wysokością ciała. Bar‑
dziej tęgą budowę mają pływacy specjalizujący się 
w stylu dowolnym, czyli kraulu. Zawodnicy pływa‑
jący stylem klasycznym są bardziej rozbudowani 
wszerz, zwłaszcza w górnych partiach tułowia, jak 
barki i klatka piersiowa [6]. Pływający delfinem cha‑
rakteryzują się wysokim wzrostem i tęgą budową 
ciała. Mają szerokie barki oraz dużą klatkę piersiową. 
Styl motylkowy jest najbardziej wymagający siłowo, 
dlatego specjalizujący się w nim pływacy są również 
mocno umięśnieni.

MATERIAŁ I METODA

Celem opracowania była ocena budowy ciała 
dzieci uprawiających pływanie w kieleckim klubie 
„Arka” pod kątem trafności doboru do sportu pływac‑
kiego. Materiał opracowania stanowiły wyniki badań 
78 dzieci w wieku 10 –14 lat uprawiających pływanie. 
Oceny dokonano dzięki porównaniu średnich war‑
tości cech somatycznych dzieci uprawiających sys‑
tematycznie pływanie z odpowiednimi średnimi nie‑
trenujących rówieśników dzieci kieleckich. W tym 
celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych 
przez prof. zw. dr. hab. W. Dutkiewicza, prof. dr hab. 
G. Nowak‑Starz i dr E. Cieślę [15] – pracowników 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humani‑
styczno‑Pedagogicznego im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.

Dokonano pomiarów antropometrycznych dzieci 
uprawiających pływanie, stosując standardowe przy‑
rządy antropometryczne (antropometr, cyrkiel kabłą‑
kowy duży, fałdomierz, taśmę metryczną oraz wagę ła‑
zienkową) oraz zunifikowane metody pomiarowe [10].

Zmierzono następujące cechy: wysokość ciała, 
szerokość barków, szerokość miednicy, obwód klatki 
piersiowej w spoczynku, obwód ramienia w połowie 
długości w spoczynku, obwód uda, obwód podudzia, 
grubość fałdów skórno‑tłuszczowych (na ramieniu, 
pod łopatką i na brzuchu), masę ciała.

W kategoriach wieku i płci obliczono średnie 
arytmetyczne i odchylenia standardowe cech soma‑
tycznych dzieci uprawiających pływanie i porównano 
z odpowiednimi średnimi cechami rówieśników z lo‑
sowej próby dzieci kieleckich opracowanymi przez 
W. Dutkiewicza, G. Nowak‑Starz, E. Cieślę [15]. 
Wszystkie cechy badanych dzieci unormowano na 
odpowiednie średnie nietrenujących rówieśników. 
Obliczono średnie wartości unormowane dla każdej 
płci i przedstawiono w postaci profili morfologicz‑
nych dziewcząt i chłopców uprawiających pływanie.

W pracy wszystkie obliczenia były wykonywane 
za pomocą programu Microsoft Office Excel 2007. 
Istotność różnic między średnimi wartościami cech 
porównywanych grup oceniono testem t‑Studenta dla 
prób niezależnych, za istotne przyjmując różnice na 
poziomie p ≤ 0,05

WYNIKI

W analizach na potrzeby tego opracowania wyko‑
rzystano tylko wyniki z badań dzieci 10‑letnich, które 
przez rok uprawiały pływanie i 14‑letnich trenują‑
cych przez pięć lat (badania własne), porównując je 
z wynikami badań dzieci kieleckich nieuprawiających 
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Tabela 1. Średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe cech budowy ciała 10‑letnich dziewcząt uprawiających pływanie (ba‑
dania własne) i rówieśniczek w losowej próbie nietrenujących dzieci kieleckich (W. Dutkiewicz, G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004)

Cecha
Pływaczki

n=20
Dziewczęta kieleckie

n=187 Ocena istotności 
różnic (p)

x SD x SD
Wysokość ciała 141,55 4,09 140,03 6,92 0,3366
Szerokość barków 30,30 1,41 29,46 2,28 0,1083
Szerokość miednicy 21,77 1,29 23,34 2,70 0,0110
Obwód klatki piersiowej 63,70 7,26 63,73 5,63 0,9825
Obwód ramienia w spoczynku 20,75 2,18 20,76 2,48 0,9862
Obwód uda 43,35 4,46 40,22 4,36 0,0026
Obwód podudzia 29,15 2,59 28,41 2,66 0,2372
Masa ciała 35,47 7,74 33,13 6,28 0,1234
Suma 3 fałdów 33,42 11,88 29,21 14,35 0,2071

Tabela 2. Średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe cech budowy ciała 14‑letnich dziewcząt uprawiających pływanie (bada‑
nia własne) i rówieśniczek w losowej próbie nietrenujących dzieci kieleckich (W. Dutkiewicz , G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004) 

Cecha
Pływaczki

n=8
Dziewczęta kieleckie

n=167 Ocena istotności  
różnic (p)

X SD x SD
Wysokość ciała 165,18 3,86 162,16 6,34 0,1842
Szerokość barków 36,05 2,81 34,36 4,07 0,2478
Szerokość miednicy 26,95 0,98 28,74 4,39 0,2605
Obwód klatki piersiowej 73,00 4,16 77,13 8,01 0,1499
Obwód ramienia w spoczynku 25,55 1,41 23,62 2,59 0,0425
Obwód uda 50,50 3,02 47,95 4,47 0,1128
Obwód podudzia 32,25 2,36 33,17 2,81 0,3641
Masa ciała 53,35 5,23 52,46 7,24 0,7320
Suma 3 fałdów 38,45 1,76 34,97 13,72 0,4754

Tabela 3. Średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe cech budowy ciała 10‑letnich chłopców uprawiających pływanie (ba‑
dania własne) i rówieśników w losowej próbie nietrenujących dzieci kieleckich (W. Dutkiewicz, G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004)

Cecha
Pływacy

n=12
Chłopcy kieleccy

n=217 Ocena istotności  
różnic (p)

x SD x SD
Wysokość ciała 145,73 5,92 139,42 6,47 0,0011
Szerokość barków 31,10 1,76 29,01 3,34 0,0328
Szerokość miednicy 22,56 1,60 22,99 3,33 0,6576
Obwód klatki piersiowej 66,70 6,32 65,18 5,95 0,3914
Obwód ramienia w spoczynku 21,08 3,65 21,14 3,93 0,9588
Obwód uda 42,83 6,96 38,75 4,43 0,0030
Obwód podudzia 29,13 4,13 28,16 2,83 0,2616
Masa ciała 37,70 10,48 33,70 5,81 0,0285
Suma 3 fałdów 24,98 9,62 17,54 8,25 0,0029

Tabela 4. Średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe cech budowy ciała 14‑letnich chłopców uprawiających pływanie (ba‑
dania własne) i rówieśników w losowej próbie nietrenujących dzieci kieleckich (W. Dutkiewicz, G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004)

Cecha
Pływacy

n=4
Chłopcy kieleccy

n=152 Ocena istotności 
różnic (p)

x SD x SD
Wysokość ciała 169,15 7,70 162,21 9,68 0,1575
Szerokość barków 35,85 3,74 32,54 5,99 0,2742
Szerokość miednicy 26,35 1,20 27,03 3,49 0,6985
Obwód klatki piersiowej 74,56 3,53 77,56 8,07 0,4606
Obwód ramienia w spoczynku 23,00 1,41 24,11 3,62 0,5425
Obwód uda 48,75 1,06 45,15 5,38 0,1843
Obwód podudzia 34,00 3,02 32,93 4,77 0,6566
Masa ciała 53,80 5,37 50,00 9,81 0,4425
Suma 3 fałdów 20,00 2,01 15,56 6,44 0,1717
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pływania (badania W. Dutkiewicz, G. Nowak‑Starz, 
E. Cieśla 2004). Średnie wartości cech budowy ciała 
dziewcząt trenujących pływanie w klubie „Arka” 
Kielce porównano z odpowiednimi średnimi rówie‑
śniczek z losowej próby dzieci kieleckich. Celem 
takiego porównania było określenie cech wyróżnia‑
jących badane pływaczki na tle swych rówieśników.

W tej kategorii wieku nie stwierdzono istotnych 
różnic między większością cech budowy ciała po‑
równywanych grup. Istotna statystycznie różnica 
dotyczyła szerokości miednicy. Pływaczki miały 
węższą miednicę (21,77 cm) niż dziewczęta nietre‑
nujące (23,34 cm). Dziewczęta uprawiające pływanie 
miały też istotnie większy obwód uda. Pływaczki 
miały również większą sumę trzech fałdów skórno‑
tłuszczowych o 4,21 mm od swoich nietrenujących 
rówieśniczek, ale różnica ta nie była jednak istotna 
statystycznie. Pozostałe cechy obu grup również nie 
różniły się istotnie.

W budowie ciała 14‑letnich pływaczek stwier‑
dzono istotnie większy obwód ramienia w spoczynku 
w porównaniu z nietrenującymi rówieśniczkami 
(o 1,93 cm). U pływaczek zauważa się również ten‑
dencję do wyższej wysokości ciała, większego ob‑
wodu uda oraz większego otłuszczenia podskórnego. 
Miały też węższą miednicę oraz mniejszy obwód 
klatki piersiowej (o 4,13 cm), lecz te cechy budowy 
ciała nie wykazały istotnych różnic w porównaniu 
obu grup. 

Dziewczęta uprawiające pływanie w każdej ka‑
tegorii wiekowej charakteryzowały się niższą warto‑
ścią wskaźnika miedniczo‑barkowego. Świadczy to 
o tym, iż dziewczęta pływające miały węższą mied‑
nicę w stosunku do szerokości barków, co wskazuje 
na bardziej męską budowę ich ciała w porównaniu do 
populacji dziewcząt kieleckich. U dziewcząt nietrenu‑
jących obserwujemy wraz z wiekiem tendencję zwięk‑
szania się stosunku miednicy do barków. U dziewcząt 
uprawiających pływanie również obserwujemy taką 
tendencję rozwojową, ale pływaczki 14‑letnie miały 
wskaźnik miedniczno‑barkowy niższy niż ich nietre‑
nujące koleżanki w wieku 10 lat.

Średnie wartości cech budowy ciała chłopców 
trenujących pływanie w kieleckim klubie „Arka” po‑
równano z odpowiednimi średnimi ich rówieśników 
z losowej próby chłopców kieleckich (W. Dutkiewicz, 
G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004), aby podobnie – jak 
w przypadku dziewcząt – określić cechy wyróżnia‑
jące pływaków na tle populacji.

W tabeli 3 zostały przedstawione średnie wartości 
cech budowy ciała chłopców 10‑letnich uprawiają‑
cych pływanie i rówieśników z losowej próby dzieci 
kieleckich. Pływacy, w porównaniu z chłopcami nie‑
trenującymi, mieli istotnie wyższą wysokość ciała 
(o 6,31 cm), szersze barki oraz większy obwód uda. 

Wyróżniali się również istotnie większą masą ciała 
(o 4 kg) oraz większą sumą fałdów skórno‑tłuszczo‑
wych (o 7,44 mm). Pozostałe średnie cech budowy 
ciała nie różniły się istotnie u obu grup.

Średnie wartości cech budowy ciała chłopców 
14‑letnich uprawiających pływanie i rówieśników 
z losowej próby nietrenujących dzieci kieleckich 
przedstawiono w tabeli 4. W tej kategorii wiekowej 
nie obserwujemy żadnych istotnych statystycznie 
różnic. Pływacy mieli jednak prawie wszystkie 
cechy somatyczne większe niż ich nietrenujący ró‑
wieśnicy, oprócz szerokości miednicy i obwodu 
klatki piersiowej, których średnie były nieznacznie 
niższe. 

Rycina 1 przedstawia wartości cech somatycz‑
nych dziewcząt i chłopców uprawiających pływanie, 
unormowane na średnie i odchylenie standardowe 
tych cech u nietrenujących dzieci kieleckich. Jak 
można zaobserwować, szerokość miednicy u pły‑
waków obu płci jest o wiele mniejsza niż u nieupra‑
wiających pływania dzieci kieleckich. U chłopców 
różnica ta wynosiła ponad 1 odchylenie standardowe. 
Obwód klatki piersiowej był bardzo podobny w obu 
grupach. Wszystkie pozostałe cechy osiągały wyższe 
wskaźniki u dzieci trenujących pływanie. Największa 
różnica dotyczyła obwodu uda i wynosiła u dziewcząt 
0,75 SD, a u chłopców ok. 1,80 SD. Profile morfo‑
logiczne dziewcząt i chłopców trenujących pływanie 
są podobne. Różnice somatyczne, wyróżniające pły‑
waków na tle losowej próby dzieci kieleckich, są sil‑
niej wyrażone u chłopców niż u dziewcząt.

Ryc. 1. Profile morfologiczne dzieci uprawiających pływa‑
nie na tle losowej próby nietrenujących dzieci kieleckich 
(W. Dutkiewicz, G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004).

Na rycinie 2 przedstawiono profile morfologiczne 
pływaczek o różnym poziomie sportowym. Dziew‑
częta osiągające najlepsze wyniki miały najsilniej 
rozwinięte cechy diagnostyczne, takie jak: wysokość 
ciała, szerokość barków, obwód ramienia, obwód uda, 
a także obwód klatki piersiowej i masa ciała. Różnice 
wielkości tych cech na tle losowej próby dziewcząt 
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maleją wraz z obniżeniem się poziomu sportowego 
pływaczek. Pływaczki, które osiągnęły najniższy po‑
ziom sportowy , miały wysokość ciała, obwód klatki 
piersiowej i obwód ramienia w spoczynku mniejsze niż 
rówieśniczki w grupie odniesienia. Poziom sportowy 
nie różnicował wielkości otłuszczenia ciała pływaczek.

Ryc. 2. Średnie wartości unormowanych cech dziewcząt 
o różnym poziomie sportowym (unormowane na średnie i od‑
chylenia standardowe nietrenujących dziewcząt kieleckich 
(W. Dutkiewicz, G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004).

Ryc. 3. Średnie wartości unormowanych cech chłopców 
o różnym poziomie sportowym (unormowane na średnie i od‑
chylenia standardowe nietrenujących chłopców kieleckich 
(W. Dutkiewicz G. Nowak‑Starz, E. Cieśla 2004).

Na rycinie 3 przedstawione zostały unormowane 
cechy chłopców uprawiających pływanie o różnym po‑
ziomie sportowym. Grupę najlepszych pływaków od 
chłopców nietrenujących (grupa odniesienia), a także od 
rówieśników mających słabsze wyniki sportowe, naj‑
bardziej wyróżniała większa wysokość ciała i szersze 
barki. Wszystkich pływaków bez względu na wyniki 
sportowe charakteryzowały wyższe średnie wartości 
cech budowy ciała niż chłopców nietrenujących, oprócz 
szerokości miednicy i obwodu ramienia w spoczynku. 
Poziom sportowy chłopców różnicował ich otłusz‑
czenie. Najmniejszym otłuszczeniem charakteryzowali 
się pływacy o najwyższym poziomie sportowym.

DYSKUSJA

W pracy, zgodnie z jej celem, oceniono poziom 
rozwoju cech somatycznych młodych pływaków, za‑

wodników klubu „Arka” Kielce, które na podstawie 
piśmiennictwa [5, 6, 9, 13, 16, 17] uznano za naj‑
ważniejsze dla osiągnięcia wysokich wyników w tej 
dyscyplinie sportu. Oceny tej dokonano przez po‑
równanie średnich wartości tych cech z odpowied‑
nimi średnimi nietrenujących rówieśników z losowej 
próby dzieci kieleckich [15]. 

Rozpatrując rozwój poszczególnych cech, mu‑
simy zwrócić uwagę, że w poszczególnych katego‑
riach wiekowych znajdują się dzieci, które zaczęły 
pływać we wczesnym wieku bądź doszły do sekcji 
w wieku starszym i ich odmienność może wpłynąć 
na średnie arytmetyczne danej grupy wiekowej. Prze‑
prowadzona ocena budowy ciała pływaków z klubu 
„Arka” wskazuje, że – choć dzieci te nie były pod‑
dane ostremu doborowi oraz selekcji – wyróżniają 
się na tle dzieci nietrenujących większą wysokością 
ciała i szerokością barków, większym obwodem uda 
oraz mniejszą szerokością miednicy. Takie cechy bu‑
dowy ciała są bardzo pożądane i poszukiwane w spo‑
rcie pływackim, na co zwracają uwagę liczni autorzy 
[2, 8, 9, 18, 19].

Zarówno badani chłopcy, jak i dziewczęta tre‑
nujący pływanie przewyższali swoich rówieśników 
w każdej kategorii wiekowej. Pływaczki i pływacy 
z Kielc byli również o wiele wyżsi w każdej kate‑
gorii wieku od dzieci trenujących w Mielcu [18], 
choć biorąc pod uwagę daty obu badań, może to być 
spowodowane trendem sekularnym. Z badań wielu 
autorów z różnych krajów, których wyniki przytacza 
w swojej pracy Malina [4, 5], wynika, że pływacy za‑
zwyczaj byli wyżsi od swoich nietrenujących rówie‑
śników. 

Wiek morfologiczny badanych pływaków z klubu 
„Arka” Kielce, wyliczony na podstawie wysokości ich 
ciała [18], w każdej kategorii wiekowej u obu płci był 
wyższy od wieku kalendarzowego. Różnice między 
wiekiem morfologicznym a kalendarzowym zwięk‑
szały się w kolejnych kategoriach wiekowych od 0,3 
roku u 10‑latków do ok. 1,5 roku. Można więc po‑
średnio wnioskować, że dobór prowadzony w klubie 
„Arka” Kielce preferował dzieci wcześniej dojrzewa‑
jące, gdyż różnice między wiekiem kalendarzowym 
a wiekiem morfologicznym wzrastały w okresie po‑
kwitania. Biorąc pod uwagę aktualną wysokość ciała 
pływaczek, można stwierdzić, że dziewczęta uzysku‑
jące najlepsze wyniki sportowe miały w momencie 
badania wysokość ciała najwyższą spośród pozosta‑
łych zawodniczek z klubu i przewyższały dziewczęta 
z Kielc o 0,9 odchylenia standardowego. Najlepsi pły‑
wacy wyróżniali się również najwyższą wysokoś  cią 
ciała w porównaniu z pozostałymi chłopcami trenują‑
cymi oraz byli wyżsi od chłopców kieleckich o 1,12 
SD. Można więc przypuszczać, że najlepsi pływacy 
wcześniej przechodzili okres dojrzewania. 
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Pływaków powinien charakteryzować duży 
obwód klatki piersiowej. Jest to spowodowane tre‑
ningiem pływackim, który prowadzi do rozwoju 
mięśni oddechowych, a w efekcie do zwiększonej ru‑
chomości klatki piersiowej i tym samym do wzrostu 
pojemności życiowej płuc [2, 19] Między dziećmi 
trenującymi a rówieśnikami z losowej próby dzieci 
kieleckich nie zaobserwowano różnic w średnich 
wartościach obwodu klatki piersiowej. Wynikać to 
może stąd, że pływacy kieleccy jeszcze nie przepły‑
nęli tak wiele kilometrów albo przyczyna może leżeć 
w złym prowadzeniu zawodników przez trenerów. 
Natomiast wskaźnik piersiowo‑wzrostowy u obu płci 
trenujących pływanie zmniejszał się wraz z wiekiem, 
a u nietrenujących wzrastał. Może się to wiązać ze 
smuklejszą budową ciała pływaków i relatywnie 
większymi przyrostami ich wysokości ciała w sto‑
sunku do obwodu klatki piersiowej w porównaniu do 
grupy odniesienia.

Ważnym aspektem budowy ciała pływaków jest 
niski wskaźnik miedniczno‑barkowy, wynikający 
z wąskiej miednicy i szerokich barków. Trening może 
wpływać nieznacznie na wzrost obręczy barkowej, 
co powoduje korzystne dla pływaków obniżenie war‑
tości wskaźnika miedniczno‑barkowego [9]. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę na to, że szerokość miednicy 
i barków oraz proporcje szkieletowe są silnie uwa‑
runkowane genetycznie. Niższy wskaźnik miednicz‑
no‑barkowy u pływaków jest więc przede wszystkim 
efektem doboru i selekcji osobników o odpowied‑
nich predyspozycjach szkieletowych, a nie treningu. 
Wskaźnik miedniczno‑barkowy u dziewczynek 
wzrasta, a u chłopców maleje w trakcie rozwoju. 
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy trenujący pły‑
wanie mieli większą szerokość barków, a mniejszą 
szerokość miednicy w każdej kategorii wiekowej 
w porównaniu z rówieśnikami z próby losowej. 
Pływaczki w każdej kategorii wieku odznaczały się 
więc bardziej męską budową niż nietrenujące ró‑
wieśniczki. Chłopcy uprawiający pływanie również 
posiadali bardziej męską budowę na tle rówieśników 
kieleckich. Wskazuje na to stopniowe kształtowanie 
się typowej dla pływaków sylwetki [20]. Do klubu 
„Arka” nie selekcjonowano dzieci pod względem 
proporcji ciała. Do grupy pływackiej zakwalifiko‑
wano dzieci uzyskujące lepsze wyniki i większe po‑
stępy w pływaniu. Do sekcji zostały jednak wybrane 
dzieci o korzystniejszych warunkach budowy ciała, 
czyli szerszych barkach i węższej miednicy. Różnice 
pogłębiały się w miarę czasu uprawiania pływania 
w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej. Może 
być to spowodowane wzrostem obręczy barkowej 
pod wpływem treningu lub odejściem od sportu 
dzieci o słabszych wynikach sportowych i gorszych 
warunkach fizycznych. 

Masa ciała pływaczek była większa niż nietre‑
nujących dziewczynek kieleckich, tak samo było 
u chłopców, co może wiązać się z większym otłusz‑
czeniem ciała pływaków. Jak wspomniano we wstępie, 
tkanka tłuszczowa ma znaczenie ze względu na lepszą 
„pływalność” ciała. U początkujących pływaków jest 
ona bardzo pomocna, gdyż ułatwia oswojenie się 
z wodą i nauką wszystkich stylów [9]. Większa masa 
ciała u osób trenujących na pewno jest spowodowana 
również większą wysokością ciała. Dzieci trenujące 
pływanie wyróżniają się większą masą mięśniową, co 
też wpływa na całkowitą masę ich ciała [18] Podobne 
wyniki, wskazujące, że pływacy mają większą masę 
ciała od osób nietrenujących, uzyskali też liczni au‑
torzy [8, 19].

Otłuszczenie ciała badanych pływaczek w wieku 
10 lat było nieco większe od grupy odniesienia, na‑
stępnie wzrastało w 11 roku życia i znowu malało 
w wieku 12 i 13 lat. W wieku 14 lat znowu otłusz‑
czenie się zwiększało, co mogło być wywołane na‑
turalnym, fizjologicznym przyrostem tkanki tłusz‑
czowej w okresie pokwitania. Można stwierdzić, że 
wzrost tkanki tłuszczowej nie dał się zahamować pod 
wpływem treningu lub trening był za mało intensywny 
[9]. U chłopców trenujących pływanie suma trzech 
fałdów skórno‑tłuszczowych zmniejszała się wraz 
z wiekiem. U pływaków mogło to być spowodowane 
treningiem i dużym wzrostem wysokości ciała. Liczni 
autorzy podkreślają wpływ aktywności fizycznej na 
redukcję tkanki tłuszczowej [5]. Skład, przeprowa‑
dzając eksperyment na pływakach w wieku 11–13 lat, 
stwierdził wyraźny ubytek tkanki tłuszczowej w po‑
czątkowej fazie eksperymentu, a zaraz potem po‑
nowny jej przyrost [9]. Wskaźnik BMI u pływaków 
i pływaczek jest w normie dla wieku, a więc masa 
ciała jest prawidłowa. 

Obwody kończyn zależą od wielkości otłusz‑
czenia podskórnego, grubości kośćca oraz umię‑
śnienia. Obwód uda pływaków kieleckich, zarówno 
chłopców, jak i dziewczynek, był większy niż 
w grupie porównawczej w każdej kategorii wie‑
kowej. Badania Piechaczka i innych również wyka‑
zały, że dzieci pływające miały większy obwód uda 
od grupy dzieci nietrenujących [2], natomiast badania 
chłopców i dziewcząt trenujących pływanie w Łodzi 
wykazały, że obwód ich uda był zbliżony do grupy 
kontrolnej [19].

W pozostałych mierzonych cechach somatycz‑
nych nie zaobserwowano znacznych różnic między 
pływakami a grupą odniesienia, co jest na ogół zgodne 
z badaniami innych autorów. Trzeba zaznaczyć, że 
cechy budowy ciała, które były istotne statystycznie, 
wyróżniały pływaków na tle populacji rówieśników.

W pracy zastosowano unormowanie cech soma‑
tycznych w celu zlikwidowania zmienności wynika‑



40 Karina Górecka

jącej z różnego wieku badanych i przedstawiono pro‑
file budowy chłopców i dziewcząt. Wysokość ciała 
dziewczynek była większa niż w grupie odniesienia 
o 0,5 odchylenia standardowego, a chłopców prawie 
o 1 odchylenie. Podobne wyniki dotyczyły szerokości 
barków, sumy trzech fałdów skórno‑tłuszczowych 
oraz masy ciała. Wynika z tego, że grupa dobrana 
do pływania ma bardzo podobną budowę do prefe‑
rowanej w pływaniu. Taka budowa ciała pływaków 
może być efektem trafnego doboru i dobrze prze‑
prowadzonej selekcji dzieci przez trenerów do klubu 
sportowego „Arka”.
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono dwa przypadki urazów przenikających klatki piersiowej, leczonych na Oddziale Chirurgicznym. Przedstawiono 
zasady rozpoznawania i leczenia obrażeń klatki piersiowej w ramach dyżuru chirurgicznego. 
Słowa kluczowe: obrażenia klatki piersiowej, leczenie operacyjne, uraz, niewydolność oddechowa.

SUMMARY

Two cases of penetrating chest trauma treating in general surgery department are described. Principles of diagnosis and treatment of 
chest injury are presented. 
Key words: chest trauma, surgical treatment, injury, respiratory insufficiency.

Urazy są zmorą współczesnych czasów. W coraz 
szybszym tempie życia często nie zwracamy uwagi na 
zagrożenia, jakie niosą lekkomyślność, nieprzestrze‑
ganie zasad bezpieczeństwa, brawura i szybkość. Ciało 
ludzkie jest kruche w porównaniu z otaczającymi nas 
przedmiotami. Ciężkość urazów i ich następstwa zależą 
od siły działającej na ciało, czasu działania oraz oko‑
licy ciała. Urazy klatki piersiowej klasyfikuje się jako 
przenikające (kłute, postrzałowe, z nadziania) oraz nie‑
przenikające (tępe, zgniecenia). Występują u ok. 10% 
ofiar wypadków. Obrażenia powstałe w wyniku urazu 
ściany klatki piersiowej oraz narządów klatki pier‑
siowej mogą być przyczyną ostrej niewydolności od‑
dechowej lub ostrej niewydolności krążenia, stanowiąc 
bezpośrednie zagrożenie życia [1]. Obecnie obserwuje 
się zwiększenie zarówno liczby, jak i ciężkości obrażeń 
klatki piersiowej, które stanowią coraz to większe wy‑
zwanie dla dyżurujących chirurgów. Poniżej przedsta‑
wiono 2 przypadki obrażeń klatki piersiowej w wyniku 
przebicia przez ciało obce. 

Opisy przypadków
1) Chory l. 27 przyjęty został na Oddział Chirur‑

giczny z powodu urazu przenikającego klatki piersiowej. 

W badaniu fizykalnym stwierdzono element metalowy 
(fragment ogrodzenia) o wymiarach 600x50x30 mm 
drążący na przestrzał od okolicy lędźwiowej lewej do 
okolicy podobojczykowej lewej (ryc.1).

Ryc. 1. Chory na bloku operacyjnym

U chorego stwierdzono ponadto ranę tłuczoną 
okolicy czołowej lewej. Przeprowadzona tomografia 
klatki piersiowej wykazała odmę opłucnową lewo‑
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stronną, a także złamania żeber po stronie lewej. Wy‑
sunięto podejrzenie uszkodzenia przepony z uwagi 
na zatarcie jej obrysów w obrazie TK. Obustronnie 
w płucach widoczne były obszary zagęszczeń miąż‑
szowych, odpowiadające stłuczeniu płuc. Z powodu 
ciężkich obrażeń chorego przewieziono na blok ope‑
racyjny w celu opracowania ran i usunięcia ciała ob‑
cego z klatki piersiowej. W znieczuleniu ogólnym 
otwarto lewą jamę opłucnową poprzez VI między‑
żebrze. Nie stwierdzono masywnego krwawienia. 
Następnie usunięto element ogrodzenia wraz z frag‑
mentami materiału, uwidaczniając ranę wejściową 
i wyjściową (ryc. 2). 

Ryc. 2. Element ogrodzenia usunięty z klatki piersiowej

Stwierdzono rozerwanie płuca lewego, bez uszko‑
dzenia dużych naczyń płucnych. Płuco zeszyto. 
Stwierdzono rozerwanie przepony po stronie lewej 
oraz rany opłucnej ściennej, które zeszyto. Założono 
dren do lewej jamy opłucnowej. Opracowano rany 
od strony powierzchni klatki piersiowej i zeszyto je 
warstwowo. Klatkę piersiową zamknięto i otworzono 
jamę brzuszną. Zatamowano krwawienie z przepony. 
Skontrolowano narządy jamy brzusznej, nie stwier‑
dzając obrażeń. Założono dren do jamy brzusznej i za‑
mknięto ją. Zeszyto ranę okolicy czołowej lewej. Po 
zaopatrzeniu na bloku operacyjnym chory przewie‑
ziony został na OIT, gdzie leczony był respiratorem 
przez okres 7 dni. Kontrolne badania radiologiczne 
wykazały prawidłowe rozprężenie płuca lewego. 
Po odłączeniu od respiratora usunięto drenaż jamy 
opłucnowej i chory wrócił na oddział chirurgiczny. 
Gojenie ran klatki piersiowej powikłane było jej za‑
każeniem – posiew z rany wykazał obecność Acine-
tobacter baumanii. Zastosowano antybiotykoterapię 
celowaną. W obrazowych badaniach kontrolnych 
utrzymywała się niewielka ilość płynu w lewej jamie 
opłucnowej. W 19 dobie po zabiegu chory został wy‑
pisany do domu. 

2) Chory l. 31 został przyjęty na Oddział Chirur‑
giczny po zranieniu tylnej ściany klatki piersiowej 
po stronie prawej przez drewnianą deskę będącą ele‑
mentem ogrodzenia. Po przywiezieniu do szpitala 
wykonano TK klatki piersiowej. Stwierdzono uszko‑
dzenie mięśni ściany klatki piersiowej oraz złamania 
żeber po stronie prawej. Badanie nie wykazało uszko‑
dzeń wewnątrz klatki piersiowej. Następnie chory zo‑
stał przetransportowany na blok operacyjny. Podczas 
zabiegu operacyjnego poszerzono ranę wejściową, 
usunięto deskę i oczyszczono ranę z drewnianych ele‑
mentów. Stwierdzono ranę szarpaną, obejmującą tylną 
ścianę klatki piersiowej po stronie prawej. Uszko‑
dzone i rozerwane były mięśnie grzbietu, złamane 
wyrostki poprzeczne 3 kręgów piersiowych oraz zła‑
mane 6 żeber. Nie stwierdzono uszkodzenia narządów 
wewnętrznych klatki piersiowej. Z uwagi na śladową 
odmę opłucnową po stronie prawej założono dren do 
prawej jamy opłucnowej. Ranę zeszyto i zdrenowano. 
Po zabiegu operacyjnym chory przekazany został na 
OIT. Przez okres 7 dni u chorego stosowano oddech 
wspomagany za pomocą respiratora. Podczas pobytu 
na oddziale OIT wykonano toaletę rany wycinając 
brzegi, które uległy martwicy. W kolejnych dobach 
usunięto dren z rany. Po odłączeniu chorego od respi‑
ratora i ocenie rozprężenia płuca usunięto dren z jamy 
opłucnowej. Chory powrócił na oddział chirurgiczny, 
gdzie kontynuowano leczenie. W 12 dobie po zabiegu 
chory został wypisany do domu. 

OMÓWIENIE

Urazy stanowią bardzo duże zagrożenie dla 
zdrowia i życia we współczesnym świecie [1, 2]. Naj‑
częstszą przyczyną zgonów po urazach klatki pier‑
siowej są ostre zaburzenia oddychania lub wstrząs 
będący następstwem bezpośredniego urazu serca 
i dużych naczyń. Do masywnego krwotoku dochodzi 
u ponad 50% chorych. Tylko szybkie leczenie ope‑
racyjne tych obrażeń może dać chorym szanse prze‑
życia. W opisywanym przypadku uszkodzeniu uległy 
tylko: ściana klatki piersiowej, opłucna i miąższ 
płuca. Szacuje się, że leczenie operacyjne jest ko‑
nieczne u 10 –15% ofiar urazów nieprzenikających 
i 15 –30 % ofiar urazów przenikających. Na szczęście 
większość obrażeń po tępych urazach klatki pier‑
siowej może być leczona zachowawczo lub za po‑
mocą drenażu opłucnowego [1]. Prawidłowy drenaż 
jamy opłucnowej stanowi ważny element w leczeniu 
obrażeń. Odpowiednia średnica drenu, szczelne po‑
łączenia drenów oraz ssanie stanowią o powodzeniu 
tego leczenia [3]. Drenaż ssący jest wystarczającym 
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sposobem leczenia u 70 – 80% chorych. Dostępne są 
różne rozmiary drenów opłucnowych. Wskazania 
do założenia drenażu stanowią: odma opłucnowa, 
krwiak opłucnej, ropniak opłucnej. Dren musi być tak 
dobrany pod względem jego długości i średnicy, aby 
umożliwić swobodny odpływ treści gromadzącej się 
w opłucnej. Stosuje się dreny o średnicy od 14 do16 
Fr w przypadku odmy samoistnej do 28 –30 Fr w przy‑
padku ropniaka opłucnej. 

Konieczność leczenia operacyjnego dotyczy cho‑
rych z masywnym krwawieniem do jamy opłucnowej, 
z uszkodzeniem dróg oddechowych, uszkodzeniem 
dużych naczyń krwionośnych, uszkodzeniem prze‑
łyku lub z pourazowym ropniakiem opłucnej. Duży 
problem stanowi zaopatrzenie uszkodzeń dużych na‑
czyń: tętnicy podobojczykowej, pnia ramienno‑gło‑
wowego, łuku aorty i żyły głównej górnej. Na ogół 
ciężki stan chorego i objawy wstrząsu hypowolemicz‑
nego uniemożliwiają wykonanie badania arteriogra‑
ficznego. Większość chorych umiera najczęściej na 
miejscu urazu, a tylko nieliczni z czasową tamponadą 
miejsca uszkodzenia mają szansę na jego naprawę. 
Naprawa uszkodzonych naczyń przy użyciu protez 
lub bezpośredniego zeszycia ran jest właściwym i je‑
dynym możliwym postępowaniem ratującym życie 
[4]. W opisanych przypadkach nie stwierdzono takich 
uszkodzeń. 

W 50% urazów obrażeniom ulegają ściany klatki 
piersiowej [1]. Najczęściej stwierdza się złamania 
żeber i złamanie mostka, które często zaburzają me‑
chanikę wentylacji. Efektem tego może być rozwój 
niedodmy na skutek bólu i ograniczenia ruchomości 
oddechowej. Dodatkowo ostre fragmenty kostne 
mogą uszkadzać opłucną lub miąższ płuca, dopro‑
wadzając do powstania odmy i/lub krwiaka opłucnej. 
Gromadzenie się powietrza i krwi powoduje ucisk 
płuca i znaczne ograniczenie powierzchni wymiany 
gazowej, w efekcie czego może wystąpić ostra nie‑
wydolność oddechowa. Zaopatrzenie takich obrażeń 
w pierwszej kolejności polega na założeniu drenażu 
ssącego do jamy opłucnowej. W obu opisywanych 
przypadkach drenaż był jednym z elementów le‑

czenia. U chorego po torakotomii pełnił funkcję kon‑
trolną krwawienia po zaopatrzeniu uszkodzonego 
płuca i umożliwiał rozprężenie płuca, a u chorego po 
uszkodzeniu ściany klatki piersiowej pozwalał bez‑
piecznie leczyć respiratorem wiotką klatkę piersiową. 

Znacznie trudniejsze przypadki stanowią poważne 
urazy nieprzenikające klatki piersiowej powstałe np. 
w wyniku wypadków komunikacyjnych, w których 
mechanizm polega na zgnieceniu lub czasowym 
odkształceniu klatki piersiowej. Poważnymi obra‑
żeniami charakteryzują się urazy doznane podczas 
napadu z białą bronią lub w trakcie konfliktów zbroj‑
nych, podczas których może dojść do bezpośredniego 
uszkodzenia mięśnia sercowego [5, 6]. W tych przy‑
padkach tylko dobra diagnostyka radiologiczna może 
pomóc w ocenie obrażeń i pozwala wcześnie wdrożyć 
odpowiednie leczenie operacyjne. 
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STRESZCZENIE

W pracy opisano zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy i nowotworów. Obie choroby zaliczamy do chorób cywilizacyjnych, 
ich częstość występowania systematycznie wzrasta. Od wielu lat podejmowane są próby wyjaśnienia wpływu cukrzycy na wzrost 
ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Być może odpowiedzialne są za to substancje, takie jak insulina i insulinopodobny czynnik 
wzrostu (IGF), podkreśla się także wpływ hiperglikemii jako czynników biorących udział w promocji i progresji nowotworów. Chorzy 
na cukrzycę typu 2 mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka wątroby, nerki, trzustki (mężczyźni) i raka żołądka 
i wątroby (kobiety). Chorzy z cukrzycą cechują się również większą śmiertelnością okołooperacyjną. Wyniki leczenia skojarzonego są 
gorsze dla tej grupy chorych. 
Słowa kluczowe: cukrzyca, rak, choroby cywilizacyjne.

SUMMARY

The dependence between prevalence of diabetes and cancer is described. Both diseases are civilization diseases and frequency of their 
prevalence increases systematically. The attempt to explain the influence of diabetes on the increasing risk of the cancer development is 
undertaken. It is probable that substances such as insulin and insulin‑like growth factor (IGF) are responsible for that. Hyperglycemia 
as a factor taking part in promotion and progression of tumors is considered to have an influence. Patients with type 2 diabetes have 
a greater likelihood of developing cancer of the liver, kidney, pancreas (men) and cancer of the stomach and liver (females). Patients 
with diabetes also have an increased perioperative mortality. Results of combined treatment are worse for this group of patients.
Key words: diabetes, cancer, civilization diseases.

Ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe 
wzrasta wraz z wiekiem [1]. Jest również oczywiste, 
że osoby w podeszłym wieku cierpią na choroby 
współistniejące, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cho‑
roba niedokrwienna serca, cukrzyca, choroby zwy‑
rodnieniowe układu kostno‑stawowego. Te choroby 
mogą wpływać na ryzyko zachorowania na nowo‑
twory złośliwe, możliwość ich wczesnego wykry‑
wania i sposób leczenia. We współczesnym świecie 
cukrzyca i nowotwory należą do tzw. chorób cywili‑
zacyjnych. W populacji ogólnej obserwuje się wzrost 
zachorowań na cukrzycę, a także na nowotwory zło‑
śliwe. Wśród osób starszych często obserwujemy 
współistnienie nowotworu złośliwego i cukrzycy. 
Według danych polskich w naszym kraju na cukrzycę 
choruje ok. 2 milionów osób, wskaźnik chorobowości 
z powodu cukrzycy wynosi 5 – 6%. Główną przyczyną 

zgonów u chorych na cukrzycę są choroby serca i na‑
czyń (60 % zgonów w tej populacji), częstość zgonów 
spowodowanych nowotworami złośliwymi nie jest 
znana. Także zależność pomiędzy zachorowaniem na 
cukrzycę a ryzykiem wystąpienia chorób nowotwo‑
rowych nie jest dokładnie poznana. Wiedza na temat 
związku pomiędzy dwoma bardzo częstymi choro‑
bami cywilizacyjnym nie jest powszechna. Badacze 
wysunęli kilka hipotez łączących występowanie obu 
chorób. Wysokie stężenie glukozy może pobudzać 
bezpośrednio wzrost guza nowotworowego, cukrzyca 
upośledza funkcję układu immunologicznego, kon‑
centracja lekarzy na osiągnięciu prawidłowego stę‑
żenia glukozy we krwi osłabia ich czujność onkolo‑
giczną w tej grupie chorych [2].

Wiek jest głównym pojedynczym czynnikiem 
ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Ryzyko to 
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wynosi 1/10 000 dla człowieka dwudziestoletniego, 
1/1000 dla pięćdziesięcioletniego i 1/100 dla osiem‑
dziesięcioletniego. Częstość występowania innych 
chorób może wpływać na większą częstość mutacji, 
uszkodzenia mechanizmów naprawczych komórki 
i upośledzenie układu immunologicznego. Współ‑
występowanie chorób innych niż nowotworowe jest 
przyczyną przyjmowania licznych leków, które po‑
tencjalnie mogą sprzyjać kancerogenezie [3].

Dlatego jedną z badanych intensywnie zależności 
jest współwystępowanie cukrzycy i nowotworów 
złośliwych. Cukrzyca i hiperglikemia są związane 
z ryzykiem rozwoju raka trzustki, wątroby, jelita gru‑
bego i piersi [3, 4]. Chorzy na cukrzycę i nowotwór 
złośliwy mają gorsze szanse przeżycia w porównaniu 
do osób bez cukrzycy. Ocenia się, że chorujący na 
cukrzycę typu 2 mają o 13% większe ryzyko śmierci 
z powodu nowotworu złośliwego. Także chorzy 
poddani chemioterapii przeciwnowotworowej mają 
mniejsze szanse 5‑letniego przeżycia i krótszy okres 
wolny od choroby [4].

Szkodliwy wpływ otyłości i insulinooporności na 
wzrost ryzyka rozwoju nowotworów jelita grubego 
jest w centrum uwagi badaczy. W ramach National 
Health Interview Survey (NHIS) w okresie od 1997 
do 2003 roku zbadano ponad 220 tysięcy osób. Wśród 
chorych z cukrzycą rak jelita grubego występował 
u 1,39% w porównaniu z 0,47% chorych bez cukrzycy. 
Różnica była znamienna statystycznie (p<0,001). 
W 2006 roku Reuters doniósł o stwierdzeniu wzrostu 
zachorowalności na raka jelita grubego wśród męż‑
czyzn z cukrzycą. W populacji diabetyków stwier‑
dzono też częstsze występowanie gruczolaków jelita 
grubego w porównaniu z grupą zdrowych osobników 
(37% vs 24%) oraz zaawansowanych gruczolaków 
(14% vs 6%). Badano również związek pomiędzy 
występowaniem gruczolaków i raków jelita grubego 
z cechami zespołu metabolicznego. Wykazano, że 
tylko występowanie cukrzycy miało wpływ na wzrost 
zachorowania na nowotwory jelita grubego. W dużej 
metaanalizie stwierdzono związek pomiędzy wystę‑
powaniem cukrzycy a ryzykiem zachorowania na raka 
jelita grubego. Ryzyko było większe, zarówno wśród 
mężczyzn, jak i w grupie kobiet, oraz dotyczyło raka 
zlokalizowanego w okrężnicy i odbytnicy [5]. 

Różne są także efekty leczenia uzupełniającego 
raka jelita grubego w grupach chorych z cukrzycą 
i bez. Pomimo takiego samego typu leczenia, stwier‑
dzono 11% różnicę w przeżywalności 5‑letniej na 
korzyść chorych bez cukrzycy. Chorzy z cukrzycą 
cechowali się również większą śmiertelnością około‑
operacyjną po zabiegu resekcji przerzutów raka jelita 
grubego do wątroby [3]. 

Chorzy na cukrzycę typu 2 mają większe prawdo‑
podobieństwo zachorowania na raka wątroby, nerki, 

trzustki (mężczyźni) i raka żołądka i wątroby (ko‑
biety). Istnieją liczne powiązania między cukrzycą 
a wymienionymi nowotworami, ale nie wyjaśniono 
dotychczas, czy cukrzyca wywołuje raka. W bada‑
niach japońskich wykazano, że ryzyko rozwoju raka 
było o 27% większe u mężczyzn chorujących na cu‑
krzycę niż u tych, którzy nie chorują. Otyłość jest 
czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy, ale także czyn‑
nikiem rozwoju nowotworów, np. raka jelita grubego, 
raka endometrium, raka piersi. Wydaje się, że hiper‑
insulinemia może powodować wzrost guzów trzustki 
i wątroby [6].

Badany jest związek pomiędzy cukrzycą a rakiem 
trzustki. W Chinach zachorowalność na ten nowo‑
twór systematycznie rośnie. Wśród chorych z ra‑
kiem trzustki cukrzyca występowała u 22%, z czego 
u większości rozpoznawano ją w chwili rozpoznania 
nowotworu lub w okresie 2 lat wcześniej. Wszyscy 
chorzy mieli rozpoznaną cukrzycę insulinoniezależną 
[7]. Badania wskazują, że najsilniejsza zależność ist‑
nieje u ludzi starszych oraz we wczesnym okresie po 
rozpoznaniu cukrzycy. W badaniu ponad 2000 cho‑
rych na cukrzycę powyżej 50 r.ż. raka trzustki czę‑
ściej rozpoznawano w ciągu pierwszych 3 lat po zdia‑
gnozowaniu cukrzycy i w grupie chorych powyżej 
70 lat [3].

W USA cukrzyca występuje u 8 –18% chorych 
na raka, głównie w populacji po 65 r.ż. Wśród cho‑
rych z cukrzycą raka trzustki rozpoznawano 2,2 razy 
częściej w porównaniu z grupą bez cukrzycy, szcze‑
gólnie w ciągu dwóch pierwszych lat po rozpoznaniu 
cukrzycy. Związek taki potwierdzają także metaana‑
lizy [8, 9].

W badaniu epidemiologicznym Hisayama Study, 
przeprowadzonym w Japonii, stwierdzono silną kore‑
lację pomiędzy obecnością podwyższonego stężenia 
glukozy na czczo a ryzykiem zachorowania na raka 
żołądka u kobiet i mężczyzn. Ryzyko zachorowania 
było większe zarówno w grupie chorych z wysokim 
stężeniem glukozy na czczo (>5,8 mmol/l), jak 
i ze średnim stężeniem glukozy na czczo (5,3 –5,8 
mmol/l). Analiza statystyczna wykazała, że hipergli‑
kemia jest niezależnym czynnikiem zachorowania na 
raka żołądka w grupie chorych, którzy przebyli zaka‑
żenie Helicobacter pylori. Autorzy związek ten tłu‑
maczą wpływem hiperglikemii jako bezpośredniego 
czynnika kancerogennego. Hiperglikemia poprzez 
nasilenie wytwarzania reaktywnych związków tleno‑
wych może powodować uszkodzenia DNA, prowa‑
dzące do powstania mutacji w onkogenach i genach 
supresorowych. Dodatkowo hiperglikemii często to‑
warzyszy hiperinsulinemia, która może nasilać efekt 
działania czynników wzrostu (np. EGF – epiderma 
growth factor), prowadząc do wzmożonego podziału 
komórek [10].
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Hiperinsulinemia wiąże się z wysokim stężeniem 
insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF‑1), który 
jest związany ze wzrostem częstości mutacji w ko‑
mórkach raka żołądka. Badania potwierdziły związek 
diety bogatej w węglowodany, powodującej okre‑
sowe wzrosty stężenia insuliny w surowicy krwi, ze 
wzrostem ryzyka zachorowania na raka żołądka [11]. 

Kolejnym nowotworem, którego częstsze wystę‑
powanie wiąże się z cukrzycą typu 2, jest rak piersi 
[3, 12]. Badania Nurses’ Heath Study wykazały, że 
kobiety chorujące na cukrzycę charakteryzują się nie‑
znacznie większym, ale statystycznie istotnym ryzy‑
kiem zachorowania na raka piersi. Dotyczy to przede 
wszystkim kobiet w okresie pomenopauzalnym. 
Otyłość była czynnikiem ryzyka również u kobiet 
po menopauzie. W tym okresie głównym miejscem 
produkcji estrogenów jest tkanka tłuszczowa. Dlatego 
należy też zwrócić uwagę, że wzrost ryzyka dotyczył 
głównie zachorowania na raka z obecnymi dodatnimi 
receptorami estrogenowymi [13]. 

Wyniki te potwierdza badanie Womans’ Health In‑
itiative Observational Study. Stwierdzono, że kobiety 
z wysokim stężeniem insuliny mają 1,5 razy większe 
ryzyko rozwoju raka piersi w porównaniu do zdro‑
wych kobiet. Drugim ważnym czynnikiem zwiększa‑
jącym to ryzyko był hyperestrogenizm występujący 
u kobiet w okresie pomenopauzalnym [14]. 

Coraz częściej leczeni są chorzy z nadwagą lub 
otyłością. Jak wiadomo, cechy te wiążą się również 
ze wzrostem ryzyka występowania cukrzycy. Badania 
populacyjne potwierdziły statystyczną zależność po‑
między BMI>40 a ryzykiem śmierci z powodu nowo‑
tworu złośliwego dla prawie wszystkich lokalizacji 
nowotworowych. Jest to efektem indukcji i promocji 
rozwoju nowotworów hormonozależnych (rak piersi, 
rak prostaty) oraz wpływu cytokin pozapalnych (in‑
terleukiny 6 – IL6) i leptyny produkowanych przez 
tkankę tłuszczową, które mogą oddziaływać jak czyn‑
niki wzrostu na komórki raka [3].

Znaczenie insulinooporności z towarzyszącą hi‑
perinsulinemią w rozwoju nowotworów podkreśla 
także Ciok [15]. Insulina jest czynnikiem mitogennym, 
pobudza wydzielania insulinopodobnego czynnika 
wzrostu (IGF). IGF jest ważnym regulatorem pro‑
cesów proliferacji i apoptozy. Wysokie stężenie tego 
związku może wpływać na przyspieszenie procesu 
promocji, tj. przekształcenia pojedynczej zmutowanej 
komórki nowotworowej w dający objawy kliniczne 
guz nowotworowy [16]. Do stałego stanu hiperin‑
sulinizmu doprowadza np. długotrwała dieta bogata 
w produkty o wysokim indeksie glikemicznym. Pro‑
dukty o wysokim indeksie glikemicznym zwiększają 
także ryzyko mutacji genu K‑ras, który jest związany 
z procesem kancerogenezy. Hiperinsulinemia i hiper‑
glikemia promuje wzrost komórek nowotworowych 

poprzez oddziaływanie na obecne na ich powierzchni 
receptory dla insuliny i IGF‑1. 

Badaniom poddano także zależność pomiędzy wy‑
stępowaniem cukrzycy a prognozowaniem u chorych 
na raka. Wielu autorów potwierdza taki wpływ na 
wyniki leczenia onkologicznego. W jednym z badań 
stwierdzono, że występowanie cukrzycy było zwią‑
zane z krótszym przeżyciem 5‑letnim po chemiote‑
rapii uzupełniającej u chorych na raka jelita grubego, 
pomimo takiego samego typu leczenia u chorych 
z cukrzycą i bez cukrzycy. Podobna zależność wy‑
stępuje u chorych leczonych z powodu raka gruczołu 
krokowego oraz raka piersi [3]. Przyczyną może być 
częste występowanie u chorych z cukrzycą choroby 
niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, neu‑
ropatii czy nefropatii, co zmusza do modyfikacji le‑
czenia i np. zmniejszenia dawek chemioterapeutyków 
[4]. Nie należy także zapominać o większym ryzyku 
zakażeń związanych z hiperglikemią, które mogą sta‑
nowić potencjalne zagrożenie dla życia chorego. Dla‑
tego współwystępowanie cukrzycy i nowotworu zło‑
śliwego u chorego nakłada konieczność szacunkowej 
oceny ryzyka leczenia onkologicznego w tej grupie 
chorych. Konieczna jest ocena sprawności układu ser‑
cowo‑naczyniowego, wydalniczego i metaboliczna, 
aby bezpiecznie zastosować leczenie. 

Badania nadal nie dają odpowiedzi na pytanie, 
czy cukrzyca wywołuje choroby nowotworowe i czy 
prawidłowe stężenie cukru w surowicy krwi chroni 
przed nimi. Wydaje się, że problem jest bardzo zło‑
żony i wpływ na ryzyko zachorowania ma wiele 
współdziałających ze sobą czynników genetycznych 
i środowiskowych. 
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STRESZCZENIE

Częstość występowania otyłości we współczesnych społeczeństwach przyjęła skalę epidemii. W Polsce częstość występowania otyłości 
wzrosła w ostatnich latach do 70% dorosłej populacji. Od dawna nie traktujemy już tkanki tłuszczowej jako jedynie magazynu zapasów 
energii. Wiemy, że ma ona zdolność do produkcji hormonów – adipokin. Odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu ilości przyjmowanego 
pokarmu, na przykład za pomocą leptyny, w regulacji wrażliwości tkanek na insulinę oraz regulacji procesów zapalnych (TNF‑alpha, 
IL‑1, IL‑6, rezystyna, leptyna, adiponektyna). Rozwój miażdżycy silnie związany jest z obecnością zespołu metabolicznego, którego 
podstawą jest współistnienie otyłości, a szczególnie otyłości brzusznej. Pozostaje pytanie: dlaczego  zespół metaboliczny tak bardzo 
sprzyja zakrzepicy tętniczej i jakie mechanizmy molekularne są za to odpowiedzialne?
Opierając się na najnowszym piśmiennictwie, przedstawiono zależności pomiędzy otyłością i miażdżycą.
Słowa kluczowe: otyłość, miażdżyca, zakrzepica tętnicza, zespół metaboliczny.

SUMMARY

Prevalence of obesity in the developed world  is becoming epidemic. In Poland the incidence of obesity among adult population 
increased to 70%   in last years. Adipose tissue not only acts as an energy depot, but also secretes a variety of endocrine factors – adi‑
pokines, regulate food intake by leptin, and tissue sensitivity to  insulin. It has also been widely recognised that obesity is a state of 
low‑grade inflammation, with adipose tissue generating substantial quantities of pro‑inflammatory molecules (TNF‑alpha, IL‑1, IL‑6, 
rezistin, leptin, adiponektin). The positive correlation between atherosclerosis and obesity is driven by metabolic syndrome, defined by 
abdominal obesity. The question remains: why is this syndrome so atherogenic and, more importantly, what type of molecular mecha‑
nisms is responsible for it?
This report aims to review some of the recent topics of obesity and atherosclerosis research that may be of particular importance.
Key words: obesity, arteriosclerosis, metabolic syndrom.

WPROWADZENIE

Alarmujący wzrost występowania otyłości w kra‑
jach rozwiniętych powoduje, że możemy mówić 
o prawdziwej epidemii. W Polsce problem otyłości 
dotyczy 70% dorosłej populacji, a jej częstość rośnie 
także wśród dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę, 
że – mimo szeroko zakrojonych działań profilaktycz‑
nych – wciąż nie udaje się zahamować tego wzrostu, 
oraz fakt, że nadwaga i otyłość dotyczy coraz młod‑
szych osób, należy spodziewać się także wzrostu 
liczby poważnych powikłań. Otyłość, a szczególnie 
otyłość brzuszna, w świetle wyników badań Framin-
gham Heart Study [1] okazała się niezależnym czyn‑
nikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Zależ‑
ność ta najsilniej wyraża się w grupie poniżej 50 roku 

życia, co można interpretować jako „przedwczesną” 
miażdżycę u pacjentów otyłych. Potwierdzają to ba‑
dania sekcyjne przeprowadzone na grupie młodych 
osób zmarłych nagle (nie z przyczyn kardiologicz‑
nych), u których stwierdzono obecność zmian miaż‑
dżycowych w prawej tętnicy wieńcowej i brzusznym 
odcinku aorty, korelujące ze współistniejącą otyłością 
brzuszną [2]. Dane te sugerują, iż procesy miażdży‑
cowe u nastolatków i młodych dorosłych przebie‑
gają znacznie szybciej, jeśli towarzyszy im otyłość. 
Przyrost masy ciała połączony z przyrostem masy 
tkanki tłuszczowej zapoczątkowuje bądź nasila wiele 
niekorzystnych procesów skutkujących pojawieniem 
się takich powikłań, jak nadciśnienie, insulinoopor‑
ność, nasilona miażdżyca, które często obserwujemy 
u osób otyłych. 
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Nie ulega wątpliwości, że rozwój miażdżycy 
silnie związany jest z obecnością klasycznych czyn‑
ników ryzyka sercowo‑naczyniowego, które tworzą 
zespół metaboliczny [3, 4]. Wciąż pojawiają się 
jednak doniesienia o tzw. nowych czynnikach ry‑
zyka (jak nasilona aktywacja procesu zapalnego, stres 
oksydacyjny, uszkodzenie śródbłonka i inne), rzuca‑
jące nowe światło na zależności pomiędzy otyłością 
a miażdżycą. 

Właściwości endokrynne tkanki tłuszczowej
Otyłość brzuszna jest niezależnym czynnikiem 

ryzyka chorób układu sercowo‑ naczyniowego [5, 
6, 7], którego współistnienie zwiększa także śmier‑
telność w przebiegu tych chorób. Tradycyjnie oty‑
łość postrzegana była jako nadmierne gromadzenie 
w organizmie energii, w postaci biernej tkanki tłusz‑
czowej – adipocytu. Wprowadzenie nowoczesnych 
technik rekombinacji DNA dało początek nowym 
kierunkom badawczym zmierzającym do określenia 
roli, jaką pełnią komórki tkanki tłuszczowej w zło‑
żonym układzie wzajemnych sprzężeń, regulujących 
masę ciała i ilość tkanki tłuszczowej magazynującej 
energię. Obecnie mamy niepodważalne dowody na 
to, iż adipocyty stanowią czynny endokrynnie organ. 
Komórki tłuszczowe są miejscem produkcji wielu 
protein, w tym cytokin, chemokin, hormonów, takich 
jak leptyna, adiponektyna czy rezystyna, czynników 
wzrostu i wielu innych substancji. Wiele z nich ma 
podwójne działanie: cytokiny pełnią funkcje immu‑
nomodulacyjne oraz regulujące metabolizm, leptyna 
i adiponektyna pełnią funkcje regulacyjne zarówno 
w procesach metabolicznych, jak i zapalnych.

Uczestnictwo tkanki tłuszczowej w tak wielu pro‑
cesach zachodzących w organizmie może częściowo 
wyjaśniać jej wpływ na częstość występowania za‑
krzepicy tętniczej, a w konsekwencji chorób układu 
sercowo‑naczyniowego u otyłych.

Adiponektyna
Adiponektyna, nazywana także GBP‑28, APM1, 

AdipoQ i Acrp30, jest specyficznym białkiem uwal‑
nianym przez komórki tkanki tłuszczowej, ma bu‑
dowę zbliżoną do kolagenu VIII i X oraz składowych 
dopełniacza C1q i fizjologicznie krąży w surowicy 
w dużych stężeniach. Doniesienia ostatnich lat suge‑
rują, że adiponektyna odgrywa rolę zarówno w pato‑
genezie zespołu metabolicznego, jak i choroby wień‑
cowej [8, 9].

Adiponektyna wzmaga tkankową oksydację tłusz‑
czów, co prowadzi do obniżenia koncentracji kwasów 
tłuszczowych oraz trójglicerydów w komórce wątro‑
bowej i mięśniowej. Ponadto hamuje ekspresję mo‑
lekuł adhezyjnych w endotelium i produkcję cytokin 
w makrofagach, które są podstawą procesów zapal‑
nych zachodzących we wczesnej fazie tworzenia 
blaszki miażdżycowej [10]. U człowieka stężenie 
adiponektyny koreluje odwrotnie proporcjonalnie 
z ilością wisceralnej tkanki tłuszczowej i wprost pro‑
porcjonalnie z insulinowrażliwością. A zatem, niskie 
stężenie adiponektyny związane jest z otyłością, cu‑
krzycą typu 2 i chorobą wieńcową. Natomiast u cho‑
rych z przewlekłą niewydolnością nerek, cukrzycą 
typu 1 oraz jadłowstrętem psychicznym, czyli sta‑
nami związanymi z niską masą ciała, zaobserwowano 
wysokie stężenia adiponektyny. Dalsze obserwacje 
wykazały, że obniżenie masy ciała, wysiłek fizyczny 
i niektóre leki przeciwcukrzycowe prowadzą do 
wzrostu stężenia adiponektyny w osoczu [9].

Leptyna
Leptyna, hormon peptydowy uwalniany z adipo‑

cytów, działa poprzez specyficzny receptor Ob.‑Rb, 
najdłuższą spośród w pięciu izoform (Ob‑Ra, Ob‑Rc, 
Ob‑Rd, Ob‑Rf, Ob‑Rb), zlokalizowaną na błonach 
komórkowych [11, 12]. U otyłych pacjentów stwier‑
dzono leptynooporność związaną ze spadkiem liczby 
receptorów dla tej proteiny. Jest to zjawisko odwra‑
calne w przebiegu redukcji masy ciała.

Leptyna odgrywa kluczową rolę w regulacji ape‑
tytu i patogenezie otyłości oraz insulinooporności. 
Ostatnie obserwacje świadczą jednak o tym, że ma ona 
o wiele więcej funkcji niż pierwotnie sądzono. Przede 
wszystkim podnosi aktywność współczulnego układu 
nerwowego, co skutkuje statystycznie częstszym wy‑
stępowaniem zależnych od katecholamin powikłań 
kardiologicznych [13, 14, 15]. Opisano także bezpo‑
średni wpływ leptyny na stymulację syntezy katecho‑
lamin w nadnerczach, przy udziale hydroksylazy tyro‑
zynowej i kinazy białkowej [16]. Ponadto stwierdzono 
silny związek pomiędzy podwyższonym stężeniem 
leptyny a zwiększoną liczbą uderzeń serca, co suge‑
ruje, iż leptyna może być ważnym regulatorem czyn‑
ności serca u otyłych [17]. Chociaż hyperleptynemia 

Adiponektyna
Leptyna
Rezystyna

PAI-1
tPA

IL-1
IL-6
TNFα
CRP

Ghrelina

Obecność nadmiernej ilości wisceralnej tkanki tłuszczowej
generuje wiele czynników ryzyka miażdżycy
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zwiększa częstość występowania chorób układu ser‑
cowo‑ naczyniowego także w przypadku chorych 
o prawidłowej masie ciała, to jednak otyłość powo‑
duje zdecydowane wzmocnienie tych zależności [18]. 

Uzyskane dotychczas wyniki badań wskazują, 
iż leptyna, której receptory odkryto na powierzchni 
płytek, może dzięki temu indukować ich agregację, 
poprzez cały szereg mediatorów, w tym JAK2, fosfo‑
lipazę Cgamma2 i A2. U podstaw tego mechanizmu 
leży prawdopodobnie zdolność leptyny do fosfory‑
lacji powyższych molekuł [19]. Choć powyższe dane 
są niekompletne i wymagają dalszych badań, wyja‑
śniają częściowo, dlaczego hyperleptynemia pod‑
wyższa ryzyko zakrzepicy tętniczej oraz może przy‑
czyniać się do zmniejszonej odpowiedzi na leczenie 
przeciwpłytkowe otyłych pacjentów. 

Ghrelina
Ghrelina jest 28‑aminokwasowym białkiem zi‑

dentyfikowanym w żołądku szczura jako endogenny 
ligand dla receptora uwalniającego hormon wzrostu 
(GH). Jest produkowana i wydzielana przez komórki 
żołądka, jednak w mniejszym stopniu również przez 
jelita, trzustkę, nerki, łożysko, tarczycę, przysadkę 
mózgową i podwzgórze [20, 21, 22]. Działa regula‑
cyjne w OUN oraz na obwodzie. Stężenie ghreliny 
we krwi koreluje ujemnie z masą ciała, procentową 
zawartością tłuszczu oraz stężeniem glukozy na czczo 
w osoczu krwi żylnej. Przy podaniu obwodowo lub 
centralnie gryzoniom ghrelina powoduje szybki 
wzrost ilości przyjmowanego pokarmu i przyrost 
masy ciała, w dodatku zwiększa motorykę i wydzie‑
lanie kwasów żołądkowych [23]. U gryzoni poziom 
ghreliny we krwi wzrasta podczas głodzenia, nato‑
miast ulega obniżeniu po podaniu pokarmu lub jego 
wprowadzeniu do żołądka [24]. 

Wpływ ghreliny na układ sercowo‑naczyniowy 
związany jest z jej bezpośrednim działaniem na błonę 
naczyniową, jak i pośrednim, wynikającym z akty‑
wacji osi GH/IGF‑1. Wiemy, że procesowi tworzenia 
blaszki miażdżycowej towarzyszy wzrost syntezy 
cytokin, przede wszystkim w następstwie występu‑
jącego w błonie naczyniowej procesu immunolo‑
giczno‑zapalnego. Ghrelina poprzez działanie anty‑
apoptotyczne oraz hamujące ekspresję wielu cytokin 
prozapalnych (interleukin 1β oraz 6 i TNF‑α) przez 
komórki śródbłonka naczyniowego świadczy o ko‑
rzystnym, przeciwdziałającym rozwojowi miażdżycy, 
wpływie tego hormonu [25].

Ponadto stwierdzono, że insulinooporności ob‑
serwowanej u osób otyłych oraz nadciśnieniu tętni‑
czemu z występującą jednocześnie otyłością towa‑
rzyszy istotnie obniżone stężenia ghreliny całkowitej 
w osoczu. Natomiast redukcja masy ciała powoduje 
wzrost stężenia greliny. Z powyższych doniesień wy‑

nika, że ghrelina bierze udział nie tylko we wczesnej 
fazie rozwoju blaszki miażdzycowej, ale odgrywa 
także pewną rolę w patogenezie czynników ryzyka 
miażdżycy.

Rezystyna
Rezystyna jest hormonem białkowym wytwarzanym 

w adipocytach, wpływającym na stymulację śródbłonka 
do gromadzenia lipidów i w nieznacznym stopniu na 
insulinooporność, natomiast odpowiedzialnym za re‑
gulację homeostazy metabolicznej ustroju i zależnym 
od ilości przyswajanej energii. Potwierdzają to badania 
określające stężenie rezystyny u otyłych poddanych 
kuracji odchudzającej. Stężenie rezystyny w osoczu 
wpływa na stężenie CRP, LDL‑cholesterolu i glukozy 
na czczo, co tłumaczy jej rolę w patogenezie miaż‑
dżycy, głównie na drodze reakcji zapalnej.

Hemostaza
Na podstawie licznych badań klinicznych stwier‑

dzono, że podwyższone BMI koreluje z podwyż‑
szonym stężeniem fibrynogenu, czynnika VIIc oraz 
inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI‑1) w suro‑
wicy. Dodatkowo PAI‑1 wzrasta wraz ze wzrostem 
współczynnika talia/biodra, który jest wykładnikiem 
nagromadzenia tłuszczu trzewnego, jaki występuje 
w otyłości brzusznej (26, 27). PAI‑1 jako czynnik upo‑
śledzający aktywność fibrynolityczną osocza, wraz 
z fibrynogenem i cz. VIIc, odgrywa niewątpliwie klu‑
czową rolę w  późnej fazie tworzenia i uszkodzenia 
blaszki miażdżycowej [28, 29]. Potwierdzają to do‑
niesienia o gorszym rokowaniu pacjentów po prze‑
bytym zawale mięśnia sercowego, u których stwier‑
dzono podwyższone stężenie PAI‑1 w surowicy [30].

Wydzielanie ze śródbłonka tkankowego akty‑
watora plazminogenu (t‑PA) reguluje fibrynolizę 
i uznawane jest za pierwotny endogenny mecha‑
nizm zapobiegający powstawaniu zakrzepicy. Liczne 
badania wykazały, że otyłość wiąże się ze zmniej‑
szeniem zdolności śródbłonka do uwalniania t‑PA, 
a tym samym z głębokim upośledzeniem jego wła‑
ściwości fibrynolitycznych. Jest to proces odwracalny 
pod wpływem regularnej aktywności fizycznej [31]. 
Jednocześnie zmniejszone wydzielanie t‑PA w połą‑
czeniu ze zwiększoną aktywnością jego głównego in‑
hibitora (PAI‑1) dodatkowo przyczynia się do zwięk‑
szenia ryzyka zakrzepicy w przebiegu procesu two‑
rzenia blaszki miażdżycowej.

Proces zapalny
U pacjentów z potwierdzonym procesem miaż‑

dżycowym powszechne są zmiany w aktywności 
markerów procesu zapalnego, jak choćby białka 
C‑reaktywnego czy interleukin, czynnika martwicy 
nowotworów alfa (TNFα), markerów hemostazy, re‑



52 Katarzyna Krekora-Wollny

zystyny, molekuł adhezyjnych. Jednocześnie tkanka 
tłuszczowa jest odpowiedzialna za syntezę i wydzie‑
lanie wielu czynników prozapalnych, jak TNFα czy 
interleukin: 1 (IL‑1), 6 (IL‑6), które oddziałują za‑
równo miejscowo na tkankę tłuszczową, jak i wpły‑
wają na funkcję pozostałych organów. Ostatnie donie‑
sienia wskazują, że nagromadzona tkanka tłuszczowa 
jest infiltrowana przez makrofagi, które odpowiadają 
za lokalne nagromadzenie cytokin prozapalnych. 
Jednak najważniejsze jest to, że redukcja masy ciała, 
a tym samym zmniejszenie nagromadzenia tkanki 
tłuszczowej, powoduje zmniejszenie napływu ma‑
krofagów do tych tkanek oraz zmniejszenie ekspresji 
genów biorących udział w procesie zapalnym. 

IL‑6, zwykle wspólnie z IL‑1 i TNFα, prowokuje 
reakcję ostrej fazy, wywołując gorączkę, produkcję 
protein ostrej fazy w wątrobie. IL‑6 ma także dzia‑
łania przeciwzapalne, poprzez obniżenie TNFα i in‑
terferon γ, czy podwyższenie stężenia cytokin prze‑
ciwzapalnych, jak IL‑1Ra i receptora dla TNF w prze‑
biegu procesu zapalnego [32]. Jednocześnie IL‑6 jest 
czynnikiem podnoszącym ryzyko śmierci w prze‑
biegu chorób sercowo‑ naczyniowych [33]. 

Podwyższone stężenie IL‑6 towarzyszy m.in.
cukrzycy typu 2 i zespołowi metabolicznemu i jest 
zależne od BMI [34]. Zarówno badania in vitro, jak 
i in vivo potwierdzają zdolność tkanki tłuszczowej, 
szczególnie wisceralnej, do produkcji IL‑6 [35, 36]. 
Chociaż wahania stężeń w surowicy mogą być bardzo 
duże (nawet dwukrotnie wyższe u otyłych), nie prze‑
kraczają one zakresu normy. Jednak redukcja masy 
ciała powoduje wyraźne obniżenie stężenia IL‑6 [34]. 

IL‑1 jest zespołem cytokin złożonych z trzech 
protein (IL‑1α, IL‑1β, IL‑1Ra), których syntezę de‑
terminują trzy niezależne geny. IL‑1 jest uwalniana 
z aktywowanych monocytów, makrofagów; ponadto 
IL‑1 α występuje w keratocytach i innych komórkach 
epitelialnych, a obecność IL‑1 β stwierdzono w pod‑
wzgórzu. Główne efekty działania prozapalnego IL‑1 
to gorączka, produkcja protein ostrej fazy w wątrobie, 
proliferacja fibroblastów, mięśni gładkich i komórek 
mesangium, produkcja przeciwciał i cytokin, an‑
giogeneza i wiele innych [37, 38]. O tym, że IL‑1 
bierze udział w regulacji apetytu, świadczy to, iż lep‑
tyna reguluje aktywność IL‑1 β w mózgu, oraz to że 
zwierzęta pozbawione receptora dla IL‑1 są oporne 
na leptynę [39, 40]. IL‑1Ra jest przykładem natural‑
nego agonisty cytokin, ograniczającego zapalenie po‑
przez kompetycyjne blokowanie receptora IL‑1 bez 
pobudzania go. Jest produkowana m.in. w monocy‑
tach, neutrofilach, fibroblastach, a także w wątrobie 
w przebiegu reakcji ostrej fazy. U otyłych stężenie 
IL‑1Ra może być nawet siedmiokrotnie wyższe niż 
u osobników z prawidłowym BMI i wykazuje silną 
korelację ze stężeniem leptyny, która determinuje jej 

produkcję w adipocytach i monocytach [41, 42, 43]. 
Biorąc to pod uwagę, można by się spodziewać, iż 
IL‑1Ra będzie wykazywała właściwości odwrotne 
do anorektycznego działania IL‑1. Jednak podanie 
IL‑1Ra nie zwiększa łaknienia, chociaż hamuje za‑
równo działanie IL‑1, jak i leptyny [41, 44, 45]. Nie‑
zależnie od powyższych doniesień, IL‑1Ra wykazuje 
ścisły związek z insulinoopornością, nawet przy pra‑
widłowym BMI, co czyni ją istotnym ogniwem łą‑
czącym zespół metaboliczny z procesem zapalnym. 

Stwierdzone u otyłych podwyższone stężenie 
IL‑6 może zapoczątkować syntezę CRP w wątrobie, 
a tym samym zwiększyć ryzyko powikłań ser‑
cowo‑ naczyniowych. Podwyższone stężenie białka 
C‑reaktywnego (CRP), mediatora zapalnego, jest 
znanym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo‑ 
naczyniowego i choroby wieńcowej [46]. Zapalenie 
jest podstawą wczesnej fazy tworzenia blaszki miaż‑
dżycowej. Wśród wielu stanów klinicznych, które 
sprzyjają wysokiemu stężeniu CRP, niewątpliwie naj‑
większe znaczenie ma otyłość brzuszna [47]. 

Wiele czynników, pochodzących zarówno z adi‑
pocytów, jak i makrofagów, odgrywa ważną rolę 
w mechanizmie insulinooporności. Większość z nich, 
jak leptyna, TNF‑alfa i IL‑6, u otyłych produko‑
wana jest w nadmiarze. Pozostałe, jak adiponektyna, 
czynnik uwrażliwiający tkanki na insulinę, u otyłych 
wykazuje obniżone wartości. Leptyna może wpływać 
na zwiększoną produkcję TNF‑alfa i aktywację ma‑
krofagów, co również odgrywa rolę w patogenezie 
oporności na insulinę. 

PODSUMOWANIE

Opisane powyżej zależności pomiędzy otyłością 
a zakrzepicą tętniczą, a w konsekwencji chorobami 
układu sercowo naczyniowego, wskazują jak są one 
ścisłe. 

W ostatnim czasie ukazały się prace, które każą 
nam spojrzeć na rolę tkanki tłuszczowej pod nieco 
innym kątem. Ponieważ w tkance tłuszczowej stwier‑
dzono obecność komórek niezróżnicowanych, postu‑
luje się, iż tkanka tłuszczowa ma zdolności autore‑
generacyjne na drodze adipogenezy, a także może 
być źródłem innych komórek (mioblastów, chon‑
droblastów i osteoblastów). Autorzy podkreślają, że 
opisywany przez nich potencjał tkanki tłuszczowej, 
w niedalekiej przyszłości może stać się istotnym ele‑
mentem w walce z otyłością, cukrzycą, nadciśnie‑
niem tętniczym czy chorobami układu krążenia (48). 
Niemniej jednak, nadmiar tkanki tłuszczowej wciąż 
pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka dla wyżej wy‑
mienionych chorób.
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STRESZCZENIE

Wyniesione z pracy w charakterze fizjoterapeuty (zarówno w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno‑Opiekuńczym dla Dzieci Niepeł‑
nosprawnych w Kielcach, jak też w Poradni dla Osób Chorych na SM w Krakowie, otwartej również dla pacjentów z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, a także z kierowanych przeze mnie turnusów rehabilitacyjnych z udziałem tych pacjentów) doświadczenia 
przekonują o potrzebie prowadzenia kompleksowej rehabilitacji ruchowej dla osób z porażeniem mózgowym. Poczynione obserwacje 
skłaniają mnie do postawienia następujących wniosków:
1. Z uwagi na charakter objawów mózgowego porażenia dziecięcego, zakres prowadzonej rehabilitacji ruchowej powinien być dosto‑

sowany do potrzeb, wieku oraz możliwości pacjentów.
2. Istotą powodzenia rehabilitacji w MPD jest wczesne rozpoznanie i wczesne jej rozpoczęcie. Powinna być ona prowadzona do końca 

drugiej dekady życia i kontynuowana u dorosłych. 
3. Ze względu na konieczność stymulacji optymalnych możliwości rozwojowych osób z MPD, rehabilitacja ruchowa powinna stanowić 

trwały element realizowanego w ramach terapii zajęciowej, programu działania.
4. Niezbędnym warunkiem prowadzenia systematycznych działań usprawniania ruchowego jest realne umożliwienie osobom z MPD, 

niezależnie od ich wieku, uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji ruchowej, zarówno w ośrodkach terapii zajęciowej, ośrodkach edu‑
kacyjnych, jak też w środowisku domowym. 

Słowa klucze: mózgowe porażenie dziecięce; kompleksowa rehabilitacja ruchowa; dzieci; dorośli.

SUMMARY

My experience I have received hitherto as a physical therapist from my work with the patients with cerebral palsy (at the Daily Protec‑
tively‑Rehabilitative Centre for Children with Cerebral Palsy in Kielce, as well as at the Dispensery for Patients with MS in Kraków 
opened also for the ambulatory patients with cerebral palsy, and while the summer rehabilitation camps for those patients headed by 
myself) convinced myself of the necessity of providing complex physical rehabilitation with patients with cerebral palsy. These obser‑
vations have inclined myself to state the following conclusions:
1. Regarding a character of cerebral palsy symptoms, the range of physical rehabilitation provided should be adapted to patients’ needs, 

age and possibilities.
2. The essence of successful rehabilitation in cerebral palsy is both early diagnostics and beginning with this process. Accurate rehabili‑

tation should be provided until the end of the second decade of adolescents’ life and continued with adults. 
3. Considering the necessity of stimulation of the optimum development of children and youth with cerebral palsy, physical rehabilita‑

tion should be a persistent element of activity programmes realized within occupational therapy.
4. The essential condition of providing physical therapy is to make really possible for patients with cerebral palsy to participate in 

rehabilitation programmes in occupational therapy and educational centres as well as in patients’ home environment, regardless of 
their age.

Key words: cerebral palsy; complex physical rehabilitation; children; adults. 
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WPROWADZENIE

W postępowaniu leczniczym, które obejmuje rów‑
nież postępowanie usprawniające dzieci z mózgo‑
 wym porażeniem dziecięcym, Janusz Nowotny [1] 
wskazuje na podstawowe zasady. Wśród wielu wy‑
mienia zasadę kompleksową, pisząc że ta zasada 
„określa konieczność wszechstronnego oddziały‑
wania na dziecko dotknięte mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Zgodnie z tą zasadą, całość postępo‑
wania obejmuje nie same tylko ćwiczenia ruchowe, 
ale także zabiegi pielęgnacyjne, terapię zajęciową, 
zabiegi fizykalne, zaopatrzenie ortopedyczne, naukę 
mowy i oddziaływanie wychowawcze oraz leczenie 
farmakologiczne […]”. Autor przekonuje jednak, że: 
„Zawsze chodzi o aktywne leczenie, przy pomocy 
którego staramy się usprawnić funkcje ruchowe, które 
u zdrowego rozwijają się spontanicznie, a u dziecka 
dotkniętego mózgowym porażeniem dziecięcym 
wymagają pomocy terapeuty” [1]. Wypada jedynie 
dodać, że aktywne leczenie, głównie osób młodych, 
powinno być związane z oddziaływaniem o charak‑
terze społecznym, edukacyjnym oraz duchowym, za‑
równo w środowisku domowym, ale także – w sze‑
roko rozumianym – środowisku rówieśniczym (np. 
podczas form terapii zajęciowej, udziału w turnusach 
rehabilitacyjnych). Podobne stanowisko prezentuje 
Sophie Levitt w podręczniku Rehabilitacja w pora-
żeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu [2]. Autorka, 
przekonując o potrzebie stosowania różnych, ale 
właściwych z punktu widzenia rehabilitacji, metod 
terapeutycznych, wyjaśnia: „To właśnie eklektyczne 
podejście wyrosło na gruncie moich badań […]”. 
Sam układ treści podręcznika wskazuje na znaczenie, 
jakie autorka przypisuje podejściu kompleksowemu 
do terapii osób z porażeniem mózgowym. Wystarczy 
przywołać zawartą w nim informację o programie 
MOVE (Movement Opportunities Via Education) 
czy rozdział traktujący o postępowaniu leczniczym 
ze starszymi pacjentami z porażeniem mózgowym. 
Zasygnalizowane powyżej stanowiska autorów uka‑
zują zatem potrzebę kompleksowego oddziaływania 
na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, także 
w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z medy‑
cyną. Do tych stanowisk chciałbym dołączyć własne 
doświadczenia dotyczące rehabilitacji osób z pora‑
żeniem mózgowym. Wyniesione z dotychczasowej 
pracy w charakterze fizjoterapeuty z osobami niepeł‑
nosprawnymi (głównie z pracy w latach 1991–1994 
w Dziennym Ośrodku Opiekuńczo‑Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci z MPD w Kielcach, jak również z aktualnej 
pracy w Poradni dla Osób Chorych na SM w Kra‑
kowie, gdzie w zajęciach ambulatoryjnych uczestni‑
czyły też osoby z MPD, oraz z kierowanych przeze 
mnie w latach 1995–2002 turnusów rehabilitacyjnych 

z udziałem tych pacjentów) spostrzeżenia przekonują 
o potrzebie prowadzenia kompleksowej rehabilitacji 
ruchowej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Pozostałe zasady, jak na przykład zasada rozwojowa 
czy zasada indywidualizacji odgrywają w rehabi‑
litacji znaczącą rolę. Różnorodność potrzeb dzieci 
z MPD oraz wybór odpowiednich dla każdej osoby 
sposobów oddziaływania decydują o randze oma‑
wianej zasady w rehabilitacji tej grupy pacjentów. 
Wynika to m.in. z faktu występowania wielu postaci 
porażenia mózgowego, różnego okresu pojawiania 
się niekorzystnych zmian, a w konsekwencji ustalenia 
ich przyczyn i postawienia trafnej diagnozy, okre‑
ślenia zróżnicowanych celów i sposobów rehabilitacji 
oraz momentu rozpoczęcia właściwego procesu lecz‑
niczego (pierwszy rok życia i/lub później). Przywo‑
łując zatem opinie autorytetów, traktujące o istotnych 
dla mózgowego porażenia dziecięcego kwestii, oraz 
przywołując przykłady z własnej praktyki zawodowej 
w tym obszarze, postaram się w dalszej części pracy 
uzasadnić znaczenie, jakie dla osób z porażeniem 
móz gowym posiada kompleksowa rehabilitacja.

Charakterystyka i klasyfikacje mózgowego 
porażenia dziecięcego

Autorzy, definiując mózgowe porażenia dziecięce, 
są zgodni że odnosi się ono do zespołu patologicz‑
nych objawów, będących wynikiem uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego dzieci. Zatem mó‑
zgowe porażenie dziecięce „[…] nie jest samodzielną 
jednostką chorobową, lecz zespołem objawów zwią‑
zanych z różnorodnym etiologicznie uszkodzeniem 
ośrodkowego układu nerwowego”[1]. Jest to po‑
wszechnie stosowane określenie dotyczące „grupy 
chorób cechujących się zaburzeniami motorycznymi 
spowodowanymi niepostępującym uszkodzeniem 
mózgu we wczesnym okresie życia. Problemom tym 
towarzyszą zwykle inne ułomności, jak również pro‑
blemy emocjonalne i socjalne dotyczące rodziny” [2]. 
Zofia Lubicz‑Rudnicka [3] zalicza do cech charak‑
terystycznych porażenia mózgowego zaburzenia na‑
pięcia mięśniowego, dyskoordynację ruchów, ogra‑
niczenie, a nawet zahamowanie spontaniczności ru‑
chowej oraz zaburzenia w rozwoju psychoruchowym 
dziecka. W jej opinii w porażeniu mogą współistnieć 
takie objawy, jak związane z zaburzeniami w rozwoju 
mowy, zaburzenia funkcji jedzenia, słuchu, wzroku 
czy zaburzenia wegetatywne. Dokonany przez nią 
podział w obrębie porażenia mózgowego uwzględnia 
kryterium umiejscowienia uszkodzenia w mózgu 
(spastyczność, atetoza, ataksja) warunkujące objawy 
kliniczne (kwadriplegia, diplegia, hemiplegia, para‑
plegia, monoplegia). Autorka wskazuje na występo‑
wanie u osób z porażeniem mózgowym patologicz‑
nych odruchów przetrwałych. Wśród wielu przyczyn 
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powodujących omawiane zaburzenia w literaturze 
wymienia się następstwa uszkodzenia układu nerwo‑
wego powstałe w życiu płodowym, w czasie porodu, 
bądź we wczesnym okresie po urodzeniu [4]. Jerzy 
Kiwerski [5] zauważa, że rodzaj i rozległość zmian 
w mózgu oraz związanego z tym faktem obrazu kli‑
nicznego omawianej jednostki zależy od czasu zadzia‑
łania czynnika szkodliwego i lokalizacji uszkodzenia. 
Autor ten, klasyfikując porażenie mózgowe, wyróżnia 
postać spastyczną (hipertoniczną), której szczególnie 
ciężki przebieg jest związany z uogólnioną spastycz‑
nością oraz głębokim upośledzeniem umysłowym, 
postać dyskinetyczną z zaburzeniami atetotycznymi, 
pląsawiczymi lub mieszanymi, ale przy zachowanym 
prawidłowym rozwoju umysłowym oraz postać atak‑
tyczną cechującą się niezbornością ruchów, drżeniem 
zamiarowym i zaburzeniami równowagi. Tymczasem 
Janusz Nowotny [1] proponuje wyróżnienie w ob‑
rębie porażenia mózgowego jego postaci spastycznej 
(będącej wyrazem przewagi mechanizmów pobudza‑
jących i torujących na poziomie pnia i rdzenia nad 
wpływami hamującymi obszarów niżej położonych) 
oraz postaci niespastycznej, opisując jej obraz dyski‑
netyczny („chaos ruchowy”), hipotoniczny („zespół 
wiotkiego dziecka”) oraz obraz ze sztywnością (po‑
stać bardzo rzadko występująca). W Małej encyklo-
pedii medycznej pod red. Tadeusza Rożniatowskiego 
zamieszczono informację, że najczęstszą postać pora‑
żenia mózgowego stanowi porażenie kurczowe (cho‑
roba Little’a oraz dziecięce kurczowe porażenie poło‑
wicze) [4]. Z kolei Sophie Levitt wskazuje w swojej 
pracy na „charakter” spastyczny, atetotyczny i atak‑
tyczny mózgowego porażenia dziecięcego. Zdaniem 
Mieczysława Walczaka [6], objawy mózgowego 
porażenia dziecięcego można zatem sprowadzić do: 
(1) trudności w wykonywaniu ruchów precyzyj‑
nych; (2) trudności organizacji ruchowej, braku ko‑
ordynacji, wypadania prawidłowych ruchów wskutek 
działania mięśni antagonistycznych; (3) braku orga‑
nizacji działania pod wpływem pobudzania aferent‑
nego; (4) braku prawidłowych oddziaływań dziecka 
wobec otoczenia i nieprawidłowego oddziaływania 
organizmu dziecka na czynniki zewnętrzne. 

Sposoby postępowania usprawniającego 
w mózgowym porażeniu dziecięcym

Kazimiera Milanowska [7] akcentuje znaczenie 
zasad oddziaływania w postępowaniu usprawnia‑
jącym w mózgowym porażeniu dziecięcym. Wśród 
wyróżnionych charakterystyk tych zasad uwzględnia 
ona rolę usprawniania w wieku przedszkolnym, nauki 
chodu oraz usprawniania w wieku szkolnym. W tym 
świetle rozpatruje to zagadnienie również Mieczysław 
Walczak [6], który sprowadza cele postępowania tera‑
peutycznego w mózgowym porażeniu dziecięcym do 

działań wygaszających nieprawidłowe ruchy utrzymu‑
jące równowagę ciała (regulowanie napięcia statycz‑
nego) oraz do „normalizacji” reakcji uniemożliwia‑
jących właściwe poruszanie się dziecka. W związku 
z powyższym twierdzi on, że postępowanie uspraw‑
niające powinno koncentrować się na pracy nad zbor‑
nością ruchów całego ciała, równowagą i postawą 
ciała oraz nauką chodu. Cynthia Norkin [8], analizując 
obraz chodu u osób z uszkodzeniami nerwowo‑mię‑
śniowymi, poszukuje przyczyn chodu patologicznego, 
związanych z zaburzeniami w napięciu mięśniowym, 
nieprawidłową reakcją równowagi, zaburzeniem ko‑
ordynacji i zborności ruchów w obrębie całego ciała. 
Jak pisze: „Postawę ciała osoby z obustronnym hi‑
pertonicznym porażeniem mózgowym cechują przo‑
dopochylenie miednicy, wysoka kifoza, odstające 
łopatki i nieznaczny przeprost w odcinku szyjnym 
kręgosłupa. W trakcie chodu, w fazie podporu, może 
też wystąpić nieznaczny przykurcz zgięciowy i przy‑
wiedzeniowy w obrębie bioder oraz przykurcz mięśni 
rotujących kończyny dolne do wewnątrz, objawom 
tym mogą również towarzyszyć niewielki przykurcz 
zgięciowy lub nieznaczny przeprost w stawach kola‑
nowych” [8]. Jerzy Kiwerski [5] sprowadza natomiast 
podstawowe cele usprawniania osób z porażeniem 
mózgowym do następujących przedsięwzięć: zapobie‑
ganie niekorzystnym zmianom wtórnym w narządzie 
ruchu (przykurczom, zniekształceniom kostno‑sta‑
wowym), zwalczanie istniejących zaburzeń rucho‑
wych, uzyskanie jak największej sprawności w czyn‑
nościach dnia codziennego oraz lokomocyjnej, a także 
podniesienie poziomu rozwoju umysłowego. Jedno‑
cześnie zwraca on również uwagę na istotny, zwią‑
zany z plastycznością rozwijającego się w pierwszym 
roku życia dziecka ośrodkowego układu nerwowego, 
aspekt wczesnej terapii. Odpowiednio wcześniej pod‑
jęte leczenie stwarza, jego zdaniem, większą szansę 
powodzenia. Założeniom oraz efektom stosowania 
metod neuromotorycznych u niemowląt z ryzykiem 
występowania porażenia mózgowego oraz innych za‑
burzeń centralnego układu nerwowego przyglądają się 
wnikliwie Susan Harris, Sarah Atwater i Terry Crow 
[9]. Autorzy ci zastrzegają, że przeniesienie modelu 
badań nad plastycznością układu nerwowego zwierząt 
(wczesne oddziaływanie bodźcami środowiskowymi 
wpływało na późniejszy rozwój sensoryczny i moto‑
ryczny zwierząt) nie musi, w świetle zaprezentowa‑
nych w literaturze stanowisk, być równie jednoznaczne 
w przypadku rozwoju układu nerwowego człowieka. 
Kierując się tą przesłanką, autorzy poddali analizie na‑
stępujące metody wczesnej terapii: (1) metoda Karela 
i Berthy Bobathów (NDT), zaproponowana w latach 
czterdziestych ubiegłego stulecia, skierowana również 
do niemowląt z wczesnymi objawami mózgowego 
porażenia dziecięcego – w efekcie „kinestetycznego 
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sprzężenia zwrotnego” (kinesthetic feedback) dziecko 
doświadcza przyjmowania prawidłowej formy ruchu; 
(2) metoda Margaret Rood z lat czterdziestych i pięć‑
dziesiątych minionego wieku, której główny cel wiąże 
się z wyzwalaniem u dzieci odruchów czynnościo‑
wych i postaw na poziomie automatycznym zgodnie 
z kolejnością faz prawidłowego rozwoju; (3) metoda 
integracji sensorycznej (wg A. J. Ayres), służąca po‑
prawie rozwoju ruchowego oraz rozwoju fizycznego 
dzieci; (4) metoda Vaclava Vojty, zakładająca postę‑
powanie prewencyjne przed pogłębianiem się nieko‑
rzystnych zmian u niemowląt, wskutek pobudzania 
określonych punktów/obszarów ciała do wyzwalania 
właściwych reakcji odruchowych; (5) metoda Doma‑
na‑Delacato opracowana w latach pięćdziesiątych, na 
którą składają się określone wzorce ruchowe, techniki 
oddychania zwrotnego, ścisła dieta oraz techniki sty‑
mulacji wizualnej, dotykowej i sensorycznej. 

Poza usprawnianiem najmłodszych, nie należy 
zapominać o prowadzeniu terapii usprawniającej dla 
starszych dzieci i młodzieży z porażeniem mózgo‑
 wym. Należy umożliwiać im uczestniczenie w for‑
mach aktywności o charakterze leczniczo‑rekre‑
acyjnym, dzięki którym – poza korzystnymi dla sfery 
motorycznej pacjentów efektami – można kształ‑
tować ich pozytywne emocje. Do takich form ruchu 
leczniczo‑rekreacyjnego niewątpliwie należą zajęcia 
na pływalni oraz zajęcia hipoterapii. Tę funkcję mogą 
również spełniać organizowane wycieczki do intere‑
sujących miejsc. Na zakończenie chciałbym jeszcze 
odnieść się do kwestii związanych z pielęgnacją osób 
z porażeniem mózgowym, głównie korzystających 
z wózka inwalidzkiego. Ponieważ wiele z tych osób 
nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, więc są 
one uzależnione od stałej pomocy opiekuna. W takiej 
sytuacji sprawę o zasadniczym znaczeniu w terapii 
stanowi właściwy i bezpieczny, zarówno dla pod‑
opiecznego, jak i opiekuna sposób przemieszczania 
się osób niepełnosprawnych z wózka na łóżko/łóżka 
na wózek, czy niejednokrotnie w obrębie samego 
łóżka (na przykład: zmiana pozycji ułożeniowych, 
wykonywanie samodzielnie lub z pomocą opiekuna 
obrotów w łóżku, przejście z leżenia do siadu itp.). 
Oprócz odpowiedniej techniki postępowania, istotne 
w tym przypadku, są także urządzenia ułatwiające 
osobom niepełnosprawnym transfer. Do tych urzą‑
dzeń zalicza się między innymi tzw. śliskie materace 
(długie, szerokie, materace z pasami mocującymi), 
śliskie poduszki, pasy do przemieszczania, czy ukła‑
dane pod głowę, barki i biodra mininosze [10]. 

Doświadczenie zawodowe
Jak wspomniałem we wstępie, w dotychczasowej 

praktyce zawodowej z zakresu rehabilitacji ruchowej 

miałem okazję uczestniczyć zarówno w programie 
terapii zajęciowej dla dzieci z mózgowym poraże‑
niem dziecięcym, prowadząc z nimi rehabilitację 
w różnym wieku (okres przedszkolny – okres starszy 
szkolny) i o różnym stopniu ich upośledzenia rucho‑
wego (lekki, średni, ciężki), a także umysłowego, jak 
też w programie rehabilitacji ruchowej o charakterze 
ambulatoryjnym, a więc adresowanym do tych osób 
(również z porażeniem mózgowych), które cechują 
się pewnym poziomem życiowej samodzielności. 
Kierowałem także turnusami rehabilitacyjnymi dla 
osób niepełnosprawnych (o różnych typach schorzeń, 
w tym z objawami mózgowego porażenia), w ramach 
których prowadziłem zabiegi rehabilitacyjne chorych 
w różnym wieku, również dorosłych. Temu ostat‑
niemu aspektowi chciałbym teraz poświęcić nieco 
uwagi.

Opis przypadku
Prezentowany poniżej przykład dotyczy postę‑

powania usprawniającego w ramach turnusu reha‑
bilitacyjnego (Polańczyk, wrzesień 1997 r.) osoby 
dorosłej [11]. Informacje na temat dotychczasowej 
historii choroby uzyskano drogą wywiadu. Osta‑
teczną diagnozę postawiono w piątym roku życia pa‑
cjenta. W tym okresie, po usprawnianiu metodą Petö, 
podjęto próby raczkowania. W siódmym roku życia 
pacjent został spionizowany. Po przeprowadzonym 
wówczas zabiegu operacyjnym w obrębie ścięgien 
Achillesa rozpoczęto naukę chodu. Podobny zabieg 
powtórzono w okresie skoku pokwitaniowego. Od 
dziewiątego roku życia pacjent porusza się na wózku. 
Pacjenta poddano także operacji oczu (spowodo‑
wanej widzeniem jednoocznym) oraz wykonano 
przeszczep mięśni (w celu zapobiegania opadaniu 
stóp). Obecnie pacjent porusza się samodzielnie na 
wózku, chodzi przy pomocy balkonika oraz sam wy‑
konuje czynności dnia codziennego. Ze względu na 
stan funkcjonalny pacjenta, cele rehabilitacji koncen‑
trują się wokół:
1. doskonalenia jazdy na wózku,
2. nauki przemieszczania się,
3. pionizacji oraz nauki chodu,
4. wzmacniania siły mięśni,
5. redukowania spastyczności i zwiększania rucho‑

mości w obrębie przykurczonych stawów.
Doskonalenie jazdy na wózku:

• jazda na wózku do przodu i do tyłu,
• jazda na wózku po torze wokół piłek lekarskich,
• pokonywanie krótkich odcinków toru na czas.

Uwaga! Zwrócić uwagę na poprawną technikę 
jazdy oraz zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącemu.

Nauka przemieszczania się: 
• przejście z wózka do stania przy drabinkach,
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• zejście przy drabinkach do klęku podpartego 
i przejście do leżenia przodem (konieczna aseku‑
racja opiekuna!) 

• przejście z leżenia przodem do stania przy balko‑
niku,
Uwaga! Osoba asekurująca przytrzymuje bal‑

konik.
Pionizacja i nauka chodu:

• w staniu przy drabinkach przenoszenie ciężaru 
ciała na prawą i lewą nogę,

• marsz bokiem przy drabinkach,
• marsz w różnych kierunkach przy użyciu balko‑

nika.
Wzmacnianie siły mięśni:

• wykonywanie ćwiczeń izometrycznych (pole‑
gających na napinaniu i rozluźnianiu poszcze‑
gólnych mięśni) w obrębie mięśni grzbietu, po‑
śladków i nóg w leżeniu przodem oraz mięśni 
brzucha i zginaczy grzbietowych stóp w leżeniu 
tyłem.
Uwaga! Podczas ćwiczeń w pozycji leżąc tyłem 

ograniczyć rotację zewnętrzną w stawach biodrowych 
przez zablokowanie stóp, np. używając piłek lekar‑
skich.

Zwiększanie ruchomości w obrębie przykur-
czonych stawów:
• w leżeniu przodem toczenie piłki wzdłuż tułowia,
• w pozycji jak wyżej toczenie piłki w bok prawą 

i lewą ręką, 
• w pozycji jak wyżej toczenie piłki po łuku prawą 

i lewą ręką.
Ukazane w tej części pracy własne doświadczenia 

zawodowe przekonują mnie o potrzebie komplekso‑
wego podejścia, nie tylko w usprawnianiu ruchowym 
osób niepełnosprawnych, a szczególnie – ze względu 
na ich młody wiek – osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, ale także w uwzględnieniu potrzeb edu‑
kacyjnych tych osób, a wreszcie w umożliwieniu im 
oraz ich najbliższym i opiekunom realizacji tych po‑
trzeb.

WNIOSKI

Piśmiennictwo i doświadczenie własne, nabyte 
w ramach prowadzonej wieloletniej rehabilitacji 
ruchowej dla osób z mózgowym porażeniem dzie‑
cięcym, skłania mnie do postawienia następujących 
wniosków:
1. Z uwagi na charakter objawów mózgowego po‑

rażenia dziecięcego, zakres i rodzaj prowadzonej 
rehabilitacji ruchowej powinien być dostosowany 
do potrzeb, wieku oraz możliwości pacjentów.

2. Istotą powodzenia rehabilitacji w MPD jest 
wczesne rozpoznanie i wczesne jej rozpoczęcie. 
Powinna być ona prowadzona do końca drugiej 
dekady życia i kontynuowana u dorosłych. 

3. Ze względu na konieczność stymulacji optymal‑
nych możliwości rozwojowych osób z MPD, re‑
habilitacja ruchowa powinna stanowić trwały ele‑
ment, realizowanego w ramach terapii zajęciowej, 
programu działania.

4. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działań 
usprawniania ruchowego jest realne umożli‑
wienie osobom z MPD, niezależnie od ich wieku, 
uczestnictwa w zajęciach rehabilitacji ruchowej 
zarówno w ośrodkach terapii zajęciowej, ośrod‑
kach edukacyjnych, jak też w środowisku do‑
mowym.
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STRESZCZENIE

Polska, podobnie jak Europa, starzeje się pod względem demograficznym. Problemy towarzyszące temu zjawisku będą narastać, stale 
modyfikując przestrzeń społeczną oraz tworząc deficyty opieki i zabezpieczenia społecznego w grupach nieaktywnych zawodowo. To 
wymaga wyodrębnienia odpowiednich podmiotów i uruchomienia instrumentów odpowiedzialnych za upowszechnianie nowego mo‑
delu godnego życia w starości. Polityka społeczna wobec seniorów nie może ograniczać się do interwencji. Konieczne jest ustawiczne 
prowadzenie dialogu z organizacjami międzynarodowymi, upowszechnianie treści raportów opracowywanych przez komisje europej‑
skie i gremia międzynarodowe w celu ustawicznego konfrontowania rodzimych potrzeb i możliwości ich zaspokajania ze światowymi 
standardami. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, realizowanych w ramach polityki re‑
gionalnej Unii Europejskiej, absorpcja funduszy pomocowych, autonomia i samorządność środowisk lokalnych, modernizacja życia 
społecznego, podejmowanie wyzwań wynikających z prognoz demograficznych, promowanie aktywizacji i dialogu warunkującego 
społeczną akceptację nowego modelu życia w starości. Modelu opartego na samodzielności, jednostkowej odpowiedzialności, prze‑
zorności ubezpieczeniowej, na respektowaniu zasady zależności jakości życia od wykształcenia, od zdolności inwestowania w kapitał 
ludzki.
Słowa kluczowe: starość, polityka społeczna, gerontologia, jakość życia.

SUMMARY

Poland, like Europe, is getting old with regard to demographic aspect. The problems accompanying this phenomenon will increase, 
constantly modifying the social area and resulting in deficiency of care and social protection among professionally inactive groups. This 
requires distinction of appropriate subjects and initiation ofall the instruments responsible for popularization of the new model of digni‑
fied existence in old age. The social politics towards seniors can not be restricted to intervention. It is essential to conduct the constant 
dialogue with international organizations, and publicize the reports elaborated by European commissions and international assemblies 
in order to confront the local needs and possibilities to satisfy them with world standards. It is also important to pay attention to the use 
of verified solutions, realized within the confines of regional politics of the European Union, absorbing benevolent funds, autonomy 
and local environments’ self‑government, modernization of social life, acceptance of the challenges which result from demographic 
prognosis, promotion of activation and dialogue stimulating social acceptation of new model of life in old age. It is the model based 
on individual responsibility, insurance forethought, respect of the rules of relationship between quality of life and education, ability to 
invest in human capital.
Key words: old age, social politics, gerontology, quality of life.
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Starość jednostkowa
Starość jest etapem życia, naturalną jego fazą, na‑

stępującą po młodości i dojrzałości. Stanowi wynik 
długotrwałego procesu starzenia się organizmu. Wy‑
różnia się starość biologiczną i psychospołeczną. Jej 
początek utożsamiany jest z przekroczeniem progu 
wieku emerytalnego (60 – 65 lat), ale o czasie trwania 
i przebiegu decydują także takie czynniki, jak: stan 
zdrowia, aktywność zawodowa i społeczna, kon‑
dycja psychiczna, sprawność, mobilność. Wyzna‑
czana jest kilkoma „ progami”, różnie określanymi 
w literaturze: 
• chronologicznym, zwanym kalendarzowym lub 

demograficznym (lata życia); 
• biologicznym, zwanym czynnościowym lub funk‑

cjonalnym (indywidualny wymiar sprawności, 
stan zdrowia);

• psychicznym (sprawność intelektualna, rozwo‑
jowa, edukacyjna, reakcja na zmiany);

• społecznym (status, redukcja ról społecznych, ak‑
tywności twórczej i społecznej);

• ekonomicznym (odejście od aktywności zawo‑
dowej, spadek dochodów); 

• prawnym (ustawowy próg wieku emerytalnego).
Starość jednostkowa najczęściej kojarzona jest 

ze spadkiem sił i wydolności organizmu, z utratą 
zdolności elastycznego przystosowywania się do 
wszelkich zmian, z zapotrzebowaniem na pomoc 
i opiekę innych. Jako faza życia jest jednak nie‑
homogenna, w sposób istotny zróżnicowana osob‑
niczo. Może być tożsama z osamotnieniem, niepeł‑
nosprawnością, biedą i poczuciem zepchnięcia na 
margines życia społecznego, ale może też oznaczać 
nowy styl życia, aktywność, przystosowanie do 
zmian, edukację, akceptację upływu czasu, dbałość 
o zdrowie. Jej przebieg i charakter zależą od cech 
osobowościowych poszczególnych jednostek, od 
postaw przyjmowanych wobec własnej starości, od 
sprawności psychofizycznej, od statusu społeczno‑
ekonomicznego, sytuacji rodzinnej, od przygoto‑
wania do starości. O ile starość biologiczna, wraz 
z towarzyszącymi jej ograniczeniami czynnościo‑
wymi, jest zjawiskiem naturalnym, nieuniknionym 
i pogłębiającym się – to starość psychospołeczną 
kształtują ludzie i środowisko, w którym żyją. 
I chociaż nie można starości zapobiec, to można ją 
opóźniać, zapobiegać dolegliwościom oraz popra‑
wiać jakość życia [1].

Ta faza życia różnicuje się też w czasie. Dla roz‑
poznawania potrzeb ludzi starych i specyfiki życia 
w starości na różnych jej etapach Światowa Organi‑
zacja Zdrowia (WHO) wyróżniła 3 fazy starości:
• wczesną starość – od 60 do 74 roku życia (young‑ old) 

– wiek podeszły, możliwość zachowania spraw‑
ności i samodzielności życiowej,

• późną starość – od 75 do 89 roku życia (old‑old) 
– wiek starczy, stopniowa redukcja mobilności 
i niezależności,

• długowieczność – powyżej 90 roku życia (long‑ 
‑life) – wiek starości sędziwej, ograniczenia 
funkcjonalne, wymagające opieki medycznej 
i wsparcia z zewnątrz.

Starość demograficzna
Polska, podobnie jak Europa, starzeje się pod 

względem demograficznym, zarówno z uwagi na 
malejącą liczbę urodzeń, jak i coraz dłuższe średnie 
trwanie życia. W Szwecji, Belgii, we Włoszech, 
w Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii 
i Portugalii udział osób w wieku 60 lat i więcej 
w ogólnej strukturze społecznej od lat utrzymuje 
się na poziomie powyżej 20%. Polska, znajdująca 
się w pierwszej światowej trzydziestce tzw. krajów 
starych, próg starości demograficznej przekroczyła 
w 1967 roku, a próg zaawansowanej starości demo‑
graficznej – w 1980 roku. Obecnie co szósty miesz‑
kaniec kraju jest w wieku 60 lat i więcej, a co siódmy 
w wieku 65 lat i więcej. Wysokie tempo starzenia 
się społeczeństwa narasta, mimo utrzymującego się 
dość wysokiego, w stosunku do średniej europejskiej, 
wskaźnika umieralności. Oczekiwanemu zjawisku 
coraz dłuższego średniego czasu trwania życia oraz 
tzw. długowieczności z reguły towarzyszy wzrost kra‑
jowego wskaźnika niepełnosprawności, a dożywają‑
cych późnej starości jest coraz więcej [2, 3].

Tabela 1. Wskaźniki starości demograficznej w Polsce w la‑
tach 1980 –2008

Rok

Udział populacji 
w wieku 60 lat 

i więcej w ogólnej 
strukturze 
społecznej

Udział populacji 
w wieku 65 lat 

i więcej w ogólnej 
strukturze 
społecznej

Udział populacji 
w wieku 80 lat 

i więcej w ogólnej 
strukturze 
społecznej

1980 13,3 10,1 1,5
1990 15,0 10,2 2,0
1994 15,7 11,0 2,2
1995 15,8 11,2 2,1
1996 16,0 11,3 2,0
1997 16,1 11,6 2,0
1998 16,2 11,7 1,9
1999 16,5 12,0 1,9
2000 16,6 12,2 2,0
2001 16,7 12,4 2,1
2002 16,8 12,6 2,2
2003 16,9 12,8 2,3
2004 17,0 13,0 2,4
2005 17,1 13,1 2,5
2006 17,6 13,5 2,9
2007 17,6 13,4 bd
2008 16,9 12,4 bd
Źródło: opracowano na podstawie roczników GUS (2001, s. 616; 
2002, s.102; 2004, s. 192–193; 2005, s. 193; 2008 – s. 194); Lud‑
ność według płci i wieku w 2007 i 2008 roku, www.stat.gov.pl, (do‑
stęp z 12.03.2009).
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W Europie relacje pracujących do korzystających 
ze świadczeń emerytalnych wynoszą 5:1, ale przy 
dalszym utrzymywaniu się tendencji zawężonej za‑
stępowalności pokoleń, w ciągu najbliższych 25 –30 
lat mogą spaść nawet do poziomu 2:1 [4]. Przełom 
XX i XXI wieku w nauce zyskał miano ery „daddy 
boom”. W kategoriach ekonomicznych kojarzony 
jest ze stałym wzrostem wydatków na zabezpieczenie 
społeczne najstarszej populacji i wiązany z tzw. zja‑
wiskiem „siwienia budżetów państw”. 

Sytuacja w Polsce staje się podobna do występu‑
jącej w Europie Zachodniej, gdzie po przejściu na eme‑
ryturę człowiek ma przed sobą 1/4 życia. Jakość coraz 
dłuższego życia na emeryturze wyznaczana zarówno 
tak stanem zdrowia, sprawnością, poczuciem bezpie‑
czeństwa materialnego, jak i warunkami tworzonymi 
przez grupę społeczną dla koegzystencji z człowiekiem 
starym [5, 6, 7]. To wymaga zmian mentalnościowych, 
upowszechniania wiedzy gerontologicznej i kreowania 
nowego modelu polityki społecznej, uwzględniającej 
wszelkie kwestie związane zarówno ze starością de‑
mograficzną, jak i z tworzeniem seniorom przyjaznej 
przestrzeni życiowej. Dlatego też nowe obszary zainte‑
resowań polityki społecznej – polityka wobec starości 
i polityka wobec ludzi w starszym wieku (polityka 
społeczna wobec seniorów) – ustawicznie zyskują na 
znaczeniu, absorbując uwagę zarówno przedstawicieli 
nauki, jak i praktyków, tj. pracowników socjalnych, 
samorządowych, służb społecznych, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, szeroko rozumianych kre‑
atorów życia społecznego.

Skutki starości demograficznej 
Narastanie zjawiska starzenia się współczesnych 

społeczeństw niesie ze sobą określone skutki: ekono‑
miczne, socjalne, społeczne, medyczne i kulturowe 
[8, 9]. Obejmują one różne sfery zachowań, potrzeb, 
tendencji, tworząc rozległy katalog zadań, realizacja 
których wymaga uruchomienia odpowiednich pod‑
miotów i instrumentów polityki społecznej.

W kategorii skutków demograficznych warto 
zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby ludzi w starszym 
wieku różnicują się w obrębie przynajmniej trzech faz 
starości. W odniesieniu do grupy wczesnej starości 
(”young‑old”) dotyczą gwarancji aktywności spo‑
łecznej, uczestnictwa w kulturze, oświacie, rekreacji, 
nierzadko wiążąc się też z potrzebą dalszej aktywności 
zawodowej, realizacją zainteresowań. Kolejna faza – 
pełnej starości – trwająca do 89 roku życia (”old‑old”), 
z uwagi na redukcję sprawności, mobilności niesie za‑
potrzebowanie na opiekę, pomoc medyczną i rehabili‑
tację, a ostatnia, po 90 roku życia, określana mianem 
„długowieczności” („longlife”) –wymaga stałej opieki 
z zewnątrz, wsparcia medycznego, pielęgnacyjnego, 
często także opieki klinicznej, paliatywnej lub hospi‑

cyjnej. Każda faza starości wiąże się zatem z zapo‑
trzebowaniem na inne formy zabezpieczenia społecz‑
nego, na usługi określonych instytucji, optymalne wa‑
runki dostępu do dóbr, usług, na profesjonalną opiekę 
i pomoc w szeroko rozumianym środowisku życia.

W kategorii skutków ekonomicznych za pod‑
stawę analiz należy przyjąć, że globalizacja zjawiska 
wpływa na wydatki budżetowe, zwiększa koszty pracy 
i zmusza do redukcji wydatków socjalnych. Wpływa 
też na wysokość świadczeń emerytalnych. Waloryzacja 
świadczeń wymaga elastyczności, ponieważ oparta na 
wskaźnikach cenowych w sytuacji spadku inflacji – 
traci wszelkie podstawy funkcjonowania.

Pozostałe skutki demograficznego starzenia się 
społeczeństw można sklasyfikować jako:
• społeczne – rywalizacja pokoleń o miejsce na 

rynku pracy i w dostępie do świadczeń, zakłó‑
cenia międzypokoleniowej solidarności na skutek 
wzrostu kosztów zabezpieczenia społecznego, 
przesuwanie odpowiedzialności za system z sek‑
tora publicznego na pozarządowy, wpływ wol‑
nego rynku na osłabianie funkcji opiekuńczych 
rodziny; 

• kulturowe – kult przedsiębiorczości, młodości 
degraduje starość, sprzyjając utrwalaniu jej nega‑
tywnego stereotypu; zarówno przygotowanie do 
starości, jak i kumulacja kapitału stanowią ważny 
element pokoleniowego przekazu; 

• prawne – konieczność regulacji wysokości składek 
ubezpieczeniowych, progu emerytalnego, zasad 
funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za 
ubezpieczenia, waloryzacji świadczeń emerytal‑
nych, alimentacji, nadania odpowiedniego statusu 
naukom o starości;

• instytucjonalno‑polityczne – źródłem izolacji osób 
starszych jest brak dostępu do informacji, me‑
diów, infrastruktury społecznej, usług, do opie ki 
medycznej, leków, edukacji, kultury, do profesjo‑
nalnej opieki i pomocy socjalnej. 
Rozległe skutki zmian demograficznych odczu‑

wane są zarówno przez przedstawicieli coraz licz‑
niejszej trzeciej generacji, jak i przez pokolenie ludzi 
młodych. Nie sprzyjają pokoleniowemu przekazowi 
ani solidaryzmowi społecznemu. Dzielą, konfliktują 
i rodzą trudne wyzwania [6]. Sprostanie im wymaga 
umiejętnego przewidywania przyszłości i współdzia‑
łania we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 
Wiąże się też z potrzebą modyfikowania dotychcza‑
sowego stereotypu trzeciej tercji życia i upowszech‑
niania edukacji gerontologicznej. 

Polityka społeczna a polityka wobec starości 
i wobec seniorów 

Polityka społeczna definiowana jest jako nauka 
i celowa działalność państwa w dziedzinie kształ‑
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towania stosunków społecznych, warunków życia 
i pracy. Obejmuje takie dziedziny, jak: polityka lud‑
nościowa i rodzinna, mieszkaniowa, polityka rynku 
pracy, ochrony zdrowia, kulturalno‑oświatowa, za‑
bezpieczenia społecznego, polityka socjalna. Jej 
celem w ujęciu globalnym jest zarówno diagnozo‑
wanie rzeczywistości społecznej, jak i jej przekształ‑
canie, stymulowanie, poprawa oraz planowanie, pro‑
gnozowanie jakości, przebiegu i skutków poszczegól‑
nych zjawisk, procesów oraz tendencji, jakie mogą 
wystąpić w społeczeństwie w przyszłości. 

W kategorii praktyki współczesna polityka spo‑
łeczna rozumiana jest jako „celowa działalność pań‑
stwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania 
warunków życia i pracy ludności oraz stosunków 
społecznych” [10, 11]. Jej celem na tej płaszczyźnie 
aktywności jest przede wszystkim dążenie do utrzy‑
mania ładu społecznego, do zapewnienia wszystkim 
obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Re‑
alizowana jest przez instytucje i jednostki administracji 
wszystkich szczebli zarządzania. Jej cele, podmioty 
i instrumenty różnicują się w zależności od sfer aktyw‑
ności i potrzeb potencjalnych adresatów – odbiorców 
stosowanych rozwiązań i podejmowanych działań.

Polityka społeczna wobec starości ma na celu 
redukowanie wszelkich skutków ryzyka wiązanego 
z wiekiem. Z jednej strony ma za zadanie promowanie 
przygotowania do samodzielnego życia w starości, 
z drugiej zaś – tworzenie optymalnych płaszczyzn 
gwarancji bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego 
ludziom starym [12]. Adresowana jest zatem zarówno 
do ludzi starych, jak i do pokoleń młodszych, zdol‑
nych do gromadzenia kapitału na starość, współod‑
powiedzialnych za poprawne relacje międzypokole‑
niowe [13]. 

Ponieważ każda faza starości wiąże się z zapo‑
trzebowaniem na inne formy wsparcia instytucjonal‑
nego i społecznego – cele polityki społecznej wobec 
starości różnicują się w zależności od potrzeb i ocze‑
kiwań odbiorców. W odniesieniu do ludzi młodych 
wiążą się z upowszechnianiem wiedzy gerontolo‑
gicznej, z przygotowaniem do życia w starzejącym 
się społeczeństwie i do współpracy pokoleniowej. 
W odniesieniu do aktywnych zawodowo – z potrzebą 
wszechstronnego, indywidualnego przygotowania się 
do własnej starości, do kumulacji kapitału i inwesto‑
wania w przyszłość. W odniesieniu do przekraczają‑
cych próg wieku emerytalnego – z przygotowaniem 
do pełnienia nowych ról społecznych, dbałością 
o zdrowie i mobilność, z promocją i dostępnością róż‑
norodnych form kształcenia ustawicznego i współ‑
uczestniczenia w życiu społecznym. Z kolei cele 
polityki społecznej wobec starości, związane z opty‑
malizacją życia ludzi przekraczających próg starości 
sędziwej, koncentrują się wokół zabezpieczenia 

wsparcia społecznego w miejscu zamieszkania, re‑
habilitacji, opieki medycznej, pielęgnacji, dostępu do 
instytucji opiekuńczych. 

Polityka społeczna wobec seniorów, uwzględnia‑
jąca specyfikę potrzeb znamiennych dla poszczegól‑
nych faz starości, realizowana jest w obrębie wszyst‑
kich dziedzin nauki i praktycznych działań państwa. 
W obrębie polityki ochrony zdrowia identyfikowana 
jest w kategorii przedsięwzięć służących podniesieniu 
wskaźników bezpieczeństwa zdrowotnego najstarszej 
populacji. Obejmuje rozwój infrastruktury placówek 
służby zdrowia, regulacje wyznaczające warunki 
dostępu do leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, 
sanatoryjnego, dostępu do leków, do diagnostyki me‑
dycznej i rehabilitacji. W dziedzinie polityki mieszka‑
niowej wiąże się z dążeniem do zapewnienia ludziom 
starym funkcjonalnych mieszkań, do ułatwiania im 
zmiany miejsca zamieszkania, adaptacji i zamiany 
lokali, z rozwojem infrastruktury umożliwiającej 
przedstawicielom najstarszej generacji pozostawanie 
w środowisku lokalnym nawet w sytuacji ograniczeń 
sprawnościowych. Cele polityki zabezpieczenia spo‑
łecznego koncentrują się na zapobieganiu paupery‑
zacji i marginalizacji ludzi nieaktywnych na rynku 
pracy, na gwarancji odpowiednio wysokiej, realnej 
wartości nabywczej świadczeń emerytalno‑rentowych 
oraz na formach wsparcia finansowego i społecznego 
ludzi starych, organizowanego przez lokalne służby 
społeczne [14]. W zakresie polityki rynku pracy, od‑
powiedzialnej za zwalczanie bezrobocia i budowanie 
prawidłowych relacji między podażą i popytem na 
pracę, wchodzą zagadnienia reorientacji zawodowej 
oraz aktywizacji osób w wieku niemobilnym – dla 
zachęcenia ich do dalszej aktywności zawodowej. Jej 
cele dotyczą też zapobiegania i zwalczania skutków 
bezrobocia ludzi w wieku 50 lat i więcej. W dobie 
globalizacji i budowania społeczeństwa opartego na 
wiedzy rośnie ranga polityki oświatowej i kulturalnej. 
Do zadań tej dziedziny w zakresie oświaty należy: 
upowszechnianie kształcenia ustawicznego i wiedzy 
gerontologicznej, sprzyjanie rozwojowi placówek 
oświaty dorosłych, uniwersytetów trzeciego wieku, 
a w zakresie kultury – likwidowanie barier dostępu 
najstarszych członków społeczeństwa do skomercja‑
lizowanych mediów i placówek typu: kluby seniora, 
domy kultury, kina, teatry, filharmonie, opery. Poli‑
tyka kulturalno‑oświatowa odpowiada za szerokie 
udostępnianie seniorom, zgodnie z ich potrzebami 
i aspiracjami, rynku usług kulturalnych i oświato‑
wych. Jest to zadanie o tyle ważkie, że kolejne poko‑
lenia przekraczające próg wieku emerytalnego będą 
coraz lepiej wykształcone, o rozbudzonych zainte‑
resowaniach i aspiracjach, bardziej aktywne od po‑
koleń wcześniejszych. Przyszłościowym wyzwaniem 
wobec tej dziedziny może być zatem nie tyle polityka 
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osłon socjalnych wobec komercjalizacji rynku i ogra‑
niczeń ekonomicznych w dostępie do dóbr, ile likwi‑
dowanie barier instytucjonalnych i architektonicz‑
nych, regulujących faktyczny dostęp ludzi starych do 
placówek oświatowych i kulturalnych. Odpowiednie 
przygotowanie infrastruktury do potrzeb nowych 
odbiorców, uczestników i konsumentów można też 
rozumieć jako wyzwanie dotyczące wszystkich dzie‑
dzin polityki społecznej. 

Polityka społeczna wobec starości i polityka 
wobec seniorów – zintegrowane merytorycznie, 
współzależne od siebie w kategorii celów, zadań, 
podmiotów i instrumentów – stanowią nowy obszar 
zainteresowań polityki społecznej, zarówno w kate‑
goriach nauki, jak i działalności praktycznej państwa. 
Obejmują zagadnienia i działania podejmowane na 
rzecz optymalizacji warunków życia przedstawicieli 
najstarszej generacji. Głównym ich celem w skali glo‑
balnej jest stymulowanie rozwoju i podnoszenie funk‑
cjonalności podmiotów odpowiedzialnych za jakość 
życia obywateli, a w skali lokalnej – skuteczna ani‑
macja współpracy pokoleniowej i budowanie przyja‑
znej człowiekowi przestrzeni socjalnej w środowisku 
zamieszkania [15, 16]. Wszelkie inicjatywy i dzia‑
łania ukierunkowane na realizację celów polityki spo‑
łecznej wobec starości i wobec seniorów oparte są na 
trzech tezach:
• wydłużone życie nie powinno być rozumiane jako 

wydłużona w czasie starość, ze wszystkimi jej ne‑
gatywnymi skutkami;

• przełamywanie negatywnego stereotypu starości, 
waloryzacja starości wymaga podniesienia rangi 
edukacji gerontologicznej: edukacji do starości 
i edukacji o starości;

• podeszły wiek i ograniczona sprawność nie mogą 
pozbawiać ludzi prawa do podmiotowego trakto‑
wania. 

Priorytety polityki społecznej wobec seniorów
Tempo i globalny charakter zjawiska starzenia się 

społeczeństw stawiają przed współczesną polityką 
społeczną ogrom trudnych wyzwań, podjęcie któ‑
rych wyznaczać będzie poziom życia ludności oraz 
możliwości wdrażania standardów państwa demokra‑
tycznego, wspólnotowego, obywatelskiego. Główne 
wyzwania, jakie zjawisko narastającej starości demo‑
graficznej na początku XXI wieku postawiło przed 
polityką społeczną, to:
• nadanie odpowiedniej rangi polityce społecznej 

wobec starości i wobec seniorów; 
• promowanie aktywności i zdrowego stylu życia;
• utrwalanie wspólnot lokalnych;
• elastyczna polityka zatrudnienia (stopniowe prze‑

chodzenie na emeryturę, lepsza integracja kobiet 
z rynkiem pracy, a mężczyzn z rodziną); 

• tworzenie różnorodnych form integracji poprzez in‑
westowanie w społeczeństwo obywatelskie, w or‑
ganizację struktur i więzi międzypokoleniowych; 

• dbałość o materialne podstawy bytu osób starszych, 
eliminacja ubóstwa poprzez mechanizmy sku‑
tecznej waloryzacji świadczeń i osłon socjalnych, 

• zapobieganie deprywacji społecznej (systemowe 
działania interwencyjne, profilaktyka, wsparcie 
społeczne, opieka);

• promowanie edukacji ustawicznej, gerontolo‑
gicznej, przygotowanie do starości i do współ‑
pracy z seniorami; 

• profilaktyka geriatryczna;
• kompensacja – wsparcie społeczne (dostęp do 

usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rehabilita‑
cyjnych, tworzenie optymalnych warunków inte‑
gracji wewnątrz‑ i międzypokoleniowej w środo‑
wisku lokalnym);

• aktywizacja (promowanie współuczestnictwa 
w życiu społecznym).

W skali makro równie ważne jest:
• planowanie perspektywiczne, zarządzanie mena‑

dżerskie;
• monitorowanie rynku pracy;
• elastyczność działań;
• promowanie współpracy resortowej i instytucjo‑

nalnej;
• uznanie rangi regionalizmu w polityce społecznej, 

pogłębianie decentralizacji;
• stymulowanie aktywizacji środowisk lokalnych;
• optymalne wykorzystanie kapitału społecznego.

PODSUMOWANIE

Polityka społeczna wobec seniorów stanowi nowy 
obszar zainteresowań polityki społecznej, ale przy‑
pisywane jej cele i zadania wskazują na potrzebę 
wzmocnienia rangi, choćby poprzez uznanie jej za 
jedną z dziedzin polityki społecznej. Problemy to‑
warzyszące polskiej starości demograficznej będą 
narastać i ulegać ustawicznym zmianom. To wymaga 
wyodrębnienia odpowiednich podmiotów i urucho‑
mienia instrumentów odpowiedzialnych za upo‑
wszechnianie nowego modelu godnego życia w sta‑
rości. Inne kwestie identyfikowane są obecnie, inne 
pojawią się za 10 –15 lat, gdy próg starości sędziwej 
przekroczy powojenne pokolenie wyżu demogra‑
ficznego. Umiejętne diagnozowanie i skuteczne po‑
dejmowanie coraz to innych zadań możliwe będzie 
tylko w sytuacji wypracowania dobrych, rodzimych 
rozwiązań. Zatem, przy zachowaniu polskiej specy‑
fiki, zarówno demograficznej, zdrowotnej, jak i kul‑
turowej, konieczne jest ustawiczne prowadzenie 
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dialogu z organizacjami międzynarodowymi i an‑
gażowanie do udziału w nim przedstawicieli władz 
wszystkich szczebli. Równie ważne jest upowszech‑
nianie treści raportów opracowywanych przez ko‑
misje europejskie i gremia międzynarodowe w celu 
ustawicznego konfrontowania rodzimych potrzeb 
i możliwości ich zaspokajania ze światowymi stan‑
dardami oraz uznanie ich rangi za najważniejszy wa‑
runek tworzenia społeczeństwa określanego obecnie 
mianem „społeczeństwa dla wszystkich grup wieku”. 
Skuteczna polityka społeczna, realizowana na miarę 
potrzeb współczesnego społeczeństwa i adekwatna do 
diagnozowanych i prognozowanych zmian demogra‑
ficznych, powinna uwzględniać:
• włączenie kwestii starzenia się do wszystkich pro‑

gramów polityki rządu w celu dostosowania społe‑
czeństw i gospodarki do zmian demograficznych;

• wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodar‑
czego, którego pozytywne skutki odczuwane by‑
łyby przez wszystkie grupy społeczne; 

• dostosowywanie rynku pracy, usług i infrastruk‑
tury społecznej do zmian i prognoz demograficz‑
nych; 

• dostosowanie systemu bezpieczeństwa socjalnego 
do zachodzących i oczekiwanych zmian demo‑
graficznych (budowa systemu usług i pielęgnacji 
w miejscu zamieszkania, ubezpieczenie na sta‑
rość, ubezpieczenie pielęgnacyjne);

• dążenie do zapewnienia osobom w każdym wieku 
dobrej jakości życia oraz niezależności życiowej;

• dążenie do dalszego rozwoju edukacji usta‑
wicznej, tak aby system edukacyjny odzwiercie‑
dlał zmieniające się warunki gospodarcze, spo‑
łeczne i demograficzne; 

• zapewnienie pełnej integracji i uczestnictwa osób 
starszych w życiu społeczeństwa;

• wspieranie seniorów w rodzinie, promowanie so‑
lidarności międzypokoleniowej;

• międzynarodowa współpraca w zakresie wspierania 
realizacji przyjętych zadań, dialog, upowszech‑
nianie raportów Komisji Europejskiej, respekto‑
wanie ustaleń, norm, standardów – uznanie rangi 
Regionalnej Strategii Wdrażania Międzynarodo‑
wego Planu Działań w Sprawie Starzenia się [17].
Nowy model polityki społecznej nie może ograni‑

czać się do interwencji. To ważny czynnik przemian 
rozwojowych. Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, realizowa‑
nych w ramach polityki regionalnej Unii Europej‑
skiej, absorpcja funduszy pomocowych, autonomia 
i samorządność środowisk lokalnych, modernizacja 
życia społecznego, podejmowanie wyzwań prognoz 
demograficznych, promowanie aktywizacji i dialogu 
warunkującego społeczną akceptację koniecznych 
zmian.
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W dniach 10 –11 grudnia 2008 roku brałem udział 
w Międzynarodowej Konferencji „Postępy w Chi‑
rurgii”. Konferencja odbyła się w Barcelonie w Hisz‑
panii, zorganizowana została przez znanego chirurga 
katalońskiego Antonio M. Lacy. W spotkaniu wzięli 
udział lekarze z całego świata, poruszając wiele te‑
matów związanych z zastosowaniem technik mini‑
malnie inwazyjnych w chirurgii. Sposób prowadzenia 
wykładów przewidywał krótkie wystąpienia zarówno 
zwolennika, jak i przeciwnika techniki chirurgicznej 
wykorzystywanej aktualnie w leczeniu chorób no‑
wotworowych i nienowotworowych jamy brzusznej. 
Pomimo chłodu, jaki panował w stolicy Katalonii, at‑
mosfera obrad była gorąca. 

W pierwszym dniu poruszano wskazania i prze‑
ciwwskazania do leczenia laparoskopowego w cho‑
robie refluksowej przełyku. Przedstawiono także 
przegląd metod endoskopowych, z których nie 
wszystkie sprawdziły się w praktyce. Zaprezento‑
wano nową metodę endoskopowej fundoplikacji – 
Esophyx. W algorytmie leczenia znalazła się ona po‑
między leczeniem zachowawczym (inhibitory pompy 
protonowej) a leczeniem operacyjnym (fundoplikacja 
Nissena). Wybór właściwej metody leczenia powi‑
nien opierać się na opinii chorego o skuteczności 
stosowanej metody oraz jego satysfakcji. Poruszono 
także problem leczenia chirurgicznego laparosko‑
powej resekcji przełyku z powodu raka. Wydaje się, 
że metoda ta jest odpowiednia, ale do wybranych 
chorych z niskim stopniem zaawansowania choroby. 
Znacznie mniej kontrowersji wzbudzała prezentacja 
przedstawiająca stosowanie techniki laparoskopowej 

w resekcji wątroby, zwłaszcza w przypadku lokali‑
zacji guza w II/III segmencie. 

Kolejne wystąpienia poruszały bardzo ważny pro‑
blem leczenia raka odbytnicy. Jest to nowotwór, który 
charakteryzuje się wzrostem częstości zachorowań 
w Europie. Coraz doskonalsze narzędzia laparosko‑
powe wraz ze staplerowymi sposobami zespolenia 
jelita oraz wymagania chorych dotyczące wykonania 
operacji sposobem minimalnie inwazyjnym przy‑
czyniają się do coraz częstszego wykonywania la‑
paroskopowych resekcji odbytnicy także w Polsce. 
Resekcje laparoskopowe guzów nowotworowych 
jelita grubego (okrężnicy) stanowią 25% wszystkich 
resekcji we Francji, 15% w USA i 10% w Holandii. 
Wydaje się, że obecnie wyniki leczenia operacyjnego 
są porównywalne dla techniki klasycznej i laparosko‑
powej. Nie ma różnic między technikami, jeśli chodzi 
o przeżycia całkowite, liczbę wznów choroby oraz 
liczbę zrostów pooperacyjnych. Kolejnym punktem 
dyskusji na temat leczenia raka jelita grubego były 
sposoby leczenia operacyjnego przerzutów do wą‑
troby. Podkreślano podstawowe warunki powodzenia 
tego leczenia: resekcja R0 dla guza pierwotnego oraz 
przerzutowego, wydolny pozostały miąższ wątroby, 
brak obecności przerzutów w węzłach chłonnych 
wnęki wątroby. Metody resekcyjne można łączyć 
z termoablacją przerzutów. 

Duże zaciekawienie wzbudziło doniesienie 
z Brazylii o całkowitej regresji guza nowotworo‑
wego odbytnicy po radio‑chemioterapii (teleradio‑
terapia w dawce 50,4 Gy plus chemioterapia 5‑Fu/
Lv). W badaniu Habr‑Gama grupę chorych, u których 



70 Jarosław Matykiewicz

doszło do całkowitej regresji makroskopowej guza 
po radio‑chemioterapii, poddano ścisłej obserwacji. 
W okresie obserwacji w pierwszym roku u 88 % cho‑
rych obserwowano całkowitą reemisję choroby. Cho‑
rych, u których wystąpiła wznowa, operowano, wy‑
konując zabieg resekcyjny. To stanowi nowy model 
leczenia raka odbytnicy. Należy podkreślić, że nie jest 
to jeszcze standard przyjęty powszechnie. 

Część prezentacji dotyczyła stosowania proto‑
kołu ERAS (enhanced recovery after surgery) oraz 
techniki laparoskopowej w oddziałach chirurgicz‑
nych w Europie. Podkreślano duże znaczenie odpo‑
wiedniego zaplanowania i realizacji poszczególnych 
etapów leczenia chorych w szpitalu stosującym wy‑
mienione techniki. Większa część badań, rozmów 
z chorym, konsultacji oraz przygotowania do zabiegu 
operacyjnego ma miejsce w warunkach ambulato‑
ryjnych. Chory w spokoju może dowiedzieć się, jak 
będzie zaplanowane jego leczenie, czego może spo‑
dziewać się w jego trakcie, jakie są najczęstsze powi‑
kłania oraz sposoby ich leczenia. Chorzy dobrze po‑
informowani o swojej chorobie i jej leczeniu znacznie 
lepiej akceptują niedogodności związane z okresem 
operacji i pooperacyjnym. 

Dużo czasu poświęcono na nowinki medyczne, ma‑
jące umożliwić poprawę wyników leczenia i jednocze‑
śnie zminimalizować uraz operacyjny. W ten trend wpi‑
sują się techniki endoskopowe: Esophyx – do leczenia 
refleksu żołądkowo‑przełykowego, Endobarier – sto‑
sowany w leczeniu otyłości, oraz NOTES – chirurgia 
przez naturalne otwory ciała. Nowe giętkie endoskopy 
umożliwiają wykonywanie zabiegów operacyjnych 
w polu ograniczonym do kilku centymetrów kwadra‑
towych z dostępu przez żołądek lub pochwę. Nowe 
urządzenia, mające umożliwić bezpieczne wykony‑
wanie tych operacji, to NeoGuide Endcoscopy System, 
Olympus Multi‑tasking Platform (EndoSamurai), No‑
tesScope, Flexible Liga‑Sure, Apollo Endosurgery. 

Przedstawiono także możliwości współczesnego 
obrazowania radiologicznego za pomocą tomografii 
komputerowej wielorzędowej i rezonansu magne‑
tycznego. Możliwość analizowania i przetwarzania 
obrazu pozwala na zaplanowanie operacji na moni‑
torze, a nałożenie obrazu radiologicznego na obraz 
rzeczywisty (augmented reality) pozwala na bez‑
pieczne poruszanie się w polu operacyjnym. Te 
możliwości wsparcia wizualnego podczas operacji 
laparoskopowych przyczyniają się do znacznego 
zwiększenia bezpieczeństwa chorego oraz ułatwiają 
chirurgowi poruszanie się w dwuwymiarowej rze‑
czywistości. 

Nowoczesna technika laparoskopowa jest tech‑
niką z wyboru w leczeniu chirurgicznym otyłości. 
Wszystkie wykonywane obecnie zabiegi operacyjne, 
tj. zakładanie regulowanej przewiązki na żołądek 
(Lap Band), zespolenie żołądkowo jelitowe na pętli 
Roux (RYGP) oraz wyłączenie żółciowo‑trzustkowe 
(BPD‑DS), są podstawowymi sposobami chirurgicz‑
nego leczenia otyłości. Wiele z tych zabiegów wyko‑
nywanych jest techniką laparoskopową, bezpieczną 
dla tej grupy chorych. Wyniki, jakie można uzyskać 
stosując opisany sposób leczenia, pozwoliły na wy‑
sunięcie propozycji leczenia operacyjnego cukrzycy 
u chorych otyłych z cukrzycą typu 2. W badaniach 
uzyskano ustąpienie objawów klinicznych cukrzycy 
u 48% chorych operowanych (w efekcie redukując 
stężenie glikemii na czczo). Jednocześnie stwier‑
dzono zmniejszenie śmiertelności u chorych z BMI 
pomiędzy 35 a 40 kg/m2. 

W trakcie konferencji obywała się także wystawa 
opisywanego sprzętu medycznego. Na żywo można 
było zobaczyć oraz zapoznać się z możliwościami 
nowoczesnych urządzeń endoskopowych i laparosko‑
powych. To wskazuje, jak wielki wpływ na medycynę 
ma przemysł, który poprzez opracowywanie nowych 
narzędzi może wspierać postęp w leczeniu chorób.
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STRESZCZENIE

Celem pracy jest zainteresowanie środowiska medycznego zajmującego się dziećmi z porażeniem mózgowym SYSTEMOWYM i ZIN‑
TEGROWANYM PODEJŚCIEM do zagadnienia ich wsparcia. Europejskie modele systemowe (np. System Nauczania Kierowanego 
w Belgii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech), integrujące działania rehabilitacyjno‑edukacyjno‑społeczne, cechuje holistyczne podejście 
do dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny oraz pełna, wieloprofilowa odpowiedź na ich złożone problemy. Kierowanie procesem 
uczenia się dziecka (sens Nauczania Kierowanego) oraz dostępna wiedza neurofizjologiczna i neuropsychologiczna stawiają dziecko 
bardziej w roli ucznia niż pacjenta (ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zdrowotnymi). Organizacja życia dziecka i jego 
rodziny w ramach systemu jest zbliżona do warunków normalnych. Jak żadne inne podejście wpływa pozytywnie na jakość ich życia.
Słowa kluczowe: porażenie mózgowe, system Nauczania Kierowanego, nauka funkcji, jakość życia.

SUMMARY

The work aims to draw the attention of the medical community working with cerebral palsy children to a SYSTEM and INTEGRATED 
APPROACH towards the problem of their support. The European models of system (for example System of Conductive Education in 
Belgium, UK and Hungary), which integrates rehabilitation, educational and social activities, are characterised by a holistic approach to 
the disabled child and his/her family as well as by a full, multi‑faceted answer to their complex problems. Guiding the child’s learning 
process (which is the essence of Conductive Education) in the light of the available scope of neurophysiological and neuropsychological 
knowledge, places the child in the position of a student (a student with special educational and health needs) rather than a patient. 
The organisation of the life of the child and his/her family included in the system closely resembles normal conditions. No other ap‑
proach has such a positive influence on their quality of life. 
Key words: cerebral palsy, the system of Conductive Education, learning of functions, quality of life.

WSTĘP

Ze względu na złożone problemy zdrowotno‑edu‑
kacyjno‑społeczne dzieci z mpdz i ich rodzin można 
stwierdzić, że żadna metoda ani technika rehabilita‑
cyjna nie jest w stanie zaspokoić specyficznych potrzeb 
dziecka wynikających z uszkodzenia mózgu i spowo‑
dowanych tym dysfunkcji (i jednocześnie jego potrzeb 
rozwojowych), dając równocześnie wsparcie rodzinie. 
Odpowiedzią na złożone potrzeby dziecka z mpdz 
i jego rodziny może być tylko rozwiązanie systemowe, 
oferujące wsparcie w wielu obszarach ich życia. Ist‑
nieje zasadnicza różnica pomiędzy metodą terapeu‑
tyczną a rozwiązaniem systemowym, które jest poję‑

ciem dużo szerszym, obejmującym wszystkie sfery 
rozwoju dziecka równolegle i w sposób zintegrowany 
w kontekście potrzeb rodziny i relacji ze środowiskiem. 

Rozwiązanie systemowe zapewnia różnorodne 
ustawowe formy wsparcia na kolejnych etapach roz‑
woju i tworzenie środowiska bez barier. W Polsce 
nie funkcjonuje tego rodzaju system. Zamiast niego 
egzystuje szereg fragmentarycznych, wycinkowych, 
często niespójnych form terapii, wśród których nie‑
stety zdarzają się metody i działania niezgodne z ak‑
tualną wiedzą medyczną, nieskuteczne, a nawet wręcz 
szkodliwe. 

W ujęciu tradycyjnym w opiece nad dzieckiem 
z mpdz w Polsce jest zaznaczony rozdział między le‑
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czeniem (rehabilitacją) i nauką szkolną/przedszkolną  
oraz wsparciem społecznym. Na rehabilitację przy‑
chodzi ono z rodzicem do przychodni, potem jedzie 
do poradni logopedycznej lub psychologicznej, lekcje 
ma w szkole lub (często ) w domu – wszystko od‑
dzielnie i nierzadko w różnych punktach miasta i – co 
najważniejsze – przeważnie bez koniecznej współ‑
pracy między poszczególnymi specjalistami. Opieka 
ambulatoryjna specjalistyczna, nawet kompleksowa 
wymaga stałej obecności rodzica.

Doświadczenia belgijskie, angielskie i węgierskie 
pokazują, że możliwe jest zintegrowanie działań reha‑
bilitacyjno‑edukacyjno‑opiekuńczych w sposób sys‑
temowy, oferujący alternatywy rozwoju i uwzględ‑
niający złożone potrzeby dziecka z mpdz – i te wyni‑
kające z uszkodzenia mózgu, i te wynikające z wieku 
rozwojowego oraz potrzeby jego rodziny.

„W świetle nowoczesnych danych wczesne uszko‑
dzenie mózgu pociąga za sobą nie tylko dysfunkcje 
ruchowe, niedowłady i asymetrie, ale zaburzenia rów‑
nież innych czynności, które są niezbędne do samo‑
dzielnego życia, jak np. możliwość porozumiewania 
się, równowaga emocjonalna lub poziom rozwoju 
umysłowego.

Wszystkie te dziedziny rozwoju oun poddane są 
równoczesnym procesom integracyjnym, które są in‑
tensywnie interaktywne, choć w niektórych dziedzi‑
nach, rozłożone w czasie. Właśnie dlatego opieka nad 
dzieckiem niepełnosprawnym wtedy dopiero nabiera 
sensu, o ile rozwiązuje jego problemy na przestrzeni 
całego okresu dojrzewania, tzn. do wieku 18 lat” [1].

ROZWINIĘCIE

W krajach, które dużo wcześniej niż Polska zaj‑
mują się dzieckiem w sposób systemowy, uwzględ‑
niający wszystkie potrzeby dziecka niepełnospraw‑
nego, wypracowano modele efektywnego wsparcia 
zarówno dziecka, jak i jego rodziny, ukierunkowane 
na autonomię i poprawiające jakość życia rodziny. 
Opierają się one na założeniu, że dziecko wtedy naj‑
lepiej się rozwija, pokonuje swoje trudności i ma mo‑
tywację do wysiłku, gdy jest wychowywane przez 
akceptujących je (nie pogrążonych w smutku i bezna‑
dziejności) rodziców, którzy dają mu oparcie i chętnie 
współpracują z terapeutami. 

Amerykańska Akademia Pediatrii podkreśla, że 
„rodzina jest dla dziecka podstawowym źródłem siły 
i wsparcia, a więc dobrostanu dziecka”.

Podstawowym celem jest więc wspieranie nie‑
pełnosprawnego dziecka w jego rozwoju oraz pomoc 
w tworzeniu jakości życia jego rodziny [2].

„Od lat dziewięćdziesiątych we wczesnej inter‑
wencji zauważa się ewolucję od podejścia zoriento‑
wanego na dziecko do podejścia skoncentrowanego 
na rodzinie” [3]

Potrzeby rodziny wychowującej dziecko z mpdz
Obecność w rodzinie dziecka z niepełnosprawno‑

ścią wymusza na rodzinie zaplanowanie wieloprofi‑
lowych, interdyscyplinarnych, zsynchronizowanych 
i zintegrowanych działań na okres wielu lat. Dys‑
funkcja u dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu 
przeważnie obejmuje nie tylko sferę motoryki, ale 
także sferę poznawczą, emocjonalną, komunikacji 
i myślenia. Celem tego niemal 20‑letniego programu 
ma być wychowanie młodego, dorosłego człowieka 
z możliwie największą autonomią we wszystkich 
sferach życia. Pierwotny problem, jakim jest nie‑
pełnosprawność dziecka (początkowo wyłącznie 
zdrowotny), indukuje z czasem narastanie kolejnych 
problemów natury społecznej. Rodzice zostają posta‑
wieni przed faktem konieczności sprawowania opieki 
nad dzieckiem z poważnymi zaburzeniami rozwojo‑
wymi, nie posiadając jednocześnie do tego wystar‑
czającej wiedzy i doświadczenia. Rodzina, symboli‑
zująca oparcie, spokój i bezpieczeństwo, miota się, 
poszukując ratunku i wsparcia. Przechodzi trudną 
i długą drogę od rozpaczy i bólu, poprzez poszuki‑
wanie winnych, chwytanie się wszystkich możliwych 
środków pomocy, zwątpienie, bezsilność. Na drugi 
plan schodzą wszystkie inne sprawy, w tym problemy 
pozostałych dzieci. Zaburzona zostaje realizacja ele‑
mentarnych funkcji przypisywanych rodzinie. Ko‑
nieczność sprawowania ciągłej opieki nad dzieckiem, 
funkcjonowanie w sytuacji chronicznego stresu po 
kilku latach doprowadza do wyczerpania fizycznego 
i psychicznego rodziców. Wypalenie spowodowane 
problemem niepełnosprawności dziecka odbija się na 
wszystkich sferach ich życia. Zdarza się, że nie wy‑
trzymują oni tej przewlekle dramatycznej sytuacji –
rodzina rozpada się emocjonalnie lub fizycznie: jedno 
z rodziców odchodzi, bywają próby samobójcze. 
Grono przyjaciół się zawęża, a przy negatywnych re‑
akcjach otoczenia rodzina odczuwa dojmujące uczucie 
izolacji i osamotnienia. Częsta jest rezygnacja z pracy 
jednego z rodziców podyktowana koniecznością za‑
pewnienia stałej opieki nad dzieckiem. Zmniejszają 
się dochody rodziny w sytuacji zwiększonych potrzeb 
związanych z niepełnosprawnością dziecka. Szybko 
dochodzi do społecznej marginalizacji rodziny. W sy‑
tuacji utrudnionego dostępu do wsparcia instytucjo‑
nalnego i pozainstytucjonalnego, bez perspektyw 
życiowych i alternatyw rozwoju dla dziecka, rodzina 
doświadcza stałego poczucia braku bezpieczeństwa. 
W rodzinie wychowującej dziecko z niepełnospraw‑
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nością przeważnie obniżone są wszystkie wskaźniki 
obiektywne i subiektywne jakości życia. 

Oferta terapeutyczna skierowana do dziecka nie‑
pełnosprawnego może nieść rodzinie poprawę lub 
pogorszenie funkcjonowania. Informacje, zalecenia 
specjalistów, zabiegi, operacje mogą być wydarze‑
niami stresującymi i dezorganizującymi życie ro‑
dziny. Forma udzielanych dziecku świadczeń może 
być okresowa, o różnej częstotliwości i stopniu za‑
spokojenia złożonych potrzeb. 

Udzielane dziecku i rodzinie wsparcie może 
też być zorganizowane w trybie pobytu dziennego, 
w systemie zintegrowanych działań rehabilitacyjno‑
edukacyjno‑społecznych, bardzo dogodnym dla ro‑
dziców, bo nie wymagającym ich stałej obecności przy 
dziecku oraz odciążającym ich od wielu obowiązków. 
Praca w stałym zespole terapeutycznym wymusza 
„konsensus programowy” między członkami zespołu 
i ustalanie spójnych zaleceń dla rodziców, co rzadko 
jest możliwe między specjalistami pracującymi in‑
dywidualnie. Spójność zaleceń terapeutycznych 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa rodziny. Z ekono‑
micznego punktu widzenia organizacja opieki w sys‑
temie dziennym zintegrowanym (codziennie w jednym 
miejscu i czasie bez stałej obecności rodzica) jest roz‑
wiązaniem tańszym niż organizacja w trybie ambula‑
toryjnym, nawet kompleksowym. 

Potrzeby dziecka z mpdz – w kontekście jego wieku, 
dysfunkcji i możliwości

Dysfunkcje u dzieci z mpdz są złożonej natury 
i dotyczą: pierwotnie programowania ruchu, wtórnie 
aparatu ruchu (problemy neuroortopedyczne), sfery 
poznawczej w zakresie zmysłów: wzroku, słuchu, 
czucia kinestetycznego, somatognozji, sfery emocjo‑
nalnej i psychicznej w zakresie myślenia, komuni‑
kacji, kontaktów społecznych. Korelują one z lokali‑
zacją i wielkością obszaru uszkodzenia mózgu oraz 
potencjałem genetycznym dziecka. 

Złożone dysfunkcje powodują znaczne zabu‑
rzenia aktywności/ograniczenia w funkcjonowaniu 
jednostki. Uczestnictwo dziecka niepełnospraw‑
nego w życiu społecznym zależy od zakresu uła‑
twień i barier obecnych w środowisku. O ile problem 
uszkodzenia wymaga kompleksowej rehabilitacji 
i edukacji, o tyle problem zwiększenia uczestnictwa 
w życiu społecznym dziecka – pomimo istniejącego 
uszkodzenia – domaga się działań społecznych wcho‑
dzących w zakres zarówno indywidualnej, jak i zbio‑
rowej odpowiedzialności [4]

Zmianie zatem powinna ulec optyka patrzenia na 
dziecko z niepełnosprawnością: 
• z dostrzegania zmedykalizowanego problemu 

osobistego jednostki na zauważenie psychospo‑

łecznego aspektu wymagającego budowy rozwią‑
zania systemowego,

• z orientacji ku patologii i deficytom na rzecz po‑
szukiwania tego, co jest możliwe pomimo niepeł‑
nosprawności,

• od traktowania oddziaływań opiekuńczych, wy‑
chowawczych i rehabilitacyjnych jako wystar‑
czających na rzecz przypisywania większego 
znaczenia własnej aktywności dziecka niepełno‑
sprawnego,

• od przekonania, że zewnętrzne sterowanie dziec‑
kiem niepełnosprawnym przez dorosłych jest dla 
niego korzystne na rzecz wychowywania dzieci 
niepełnosprawnych w psychicznej autonomii 
przez dawanie im możliwości wyboru i podejmo‑
wania decyzji [5].
Doświadczenia krajów europejskich (Belgia, 

Wielka Brytania, Węgry), na których wzorował się 
zamojski Ośrodek – respektując powyższy kierunek 
myślenia – jako wiodący system prowadzący dziecko 
z mpdz do dorosłości – wskazują system edukacji do‑
stosowanej do możliwości psychofizycznych wycho‑
wanków, zintegrowany z działaniami z zakresu reha‑
bilitacji i wsparciem społecznym. Dziecko w tym sys‑
temie jest aktywnym podmiotem nauki funkcji wio‑
dących do możliwie największej autonomii w życiu 
osobistym i społecznym. Usprawnianie w grupie 
rówieśniczej daje szansę prawidłowego rozwoju spo‑
łecznego, eliminując negatywne skutki długotrwałej 
terapii indywidualnej. Pobyt dzienny stwarza szansę 
codziennej i długofalowej nauki/rehabilitacji oraz ob‑
serwacji/monitorowania rozwoju dziecka. 

 Adaptując te systemy do polskich warunków, 
można zaproponować dzieciom z mpdz różne formy 
zintegrowanego wsparcia w zależności od wieku 
dziecka, wyróżniając następujące etapy systemu 
wsparcia:
• I etap: 0 –18 miesiąc życia – diagnoza i opieka/te‑

rapia neurorozwojowa (indywidualna);
• II etap: 1,5 –3 rok życia – zintegrowana rehabi‑

litacja/wczesne wspomaganie rozwoju w grupie 
dzieci, rodziców i terapeutów (Grupa „Matka 
z dzieckiem”);

• III etap: 3 – 6 (10**) rok życia – zintegrowana reha‑
bilitacja/edukacja w grupie przedszkolnej 

• IV etap: powyżej 6 (10*) roku życia – rehabilitacja 
i edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjno‑zdrowotnymi, asystent osoby niepeł‑
nosprawnej – dalsze etapy edukacji, terapia zaję‑
ciowa i przygotowanie do pracy w warsztacie te‑
rapii zajęciowej, usługi opiekuńczo‑terapeutyczne 
w ośrodku dziennym lub w domu, wspomagane 

* na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
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zatrudnienie, wspomagane mieszkalnictwo itp.
Ten etap nie jest omawiany w tym opracowaniu.
Dla dziecka w przedziale wiekowym od 0 –1,5 

roku optymalnym miejscem terapii jest dom ro‑
dzinny, a najbardziej przyjazną formą stymulacji, jest 
ta zapewniana przez rodziców. Dominującą potrzebą 
dziecka w tym okresie jest potrzeba bezpieczeństwa 
i budowania stabilnych więzi emocjonalnych z naj‑
bliższymi, zwłaszcza z matką.

W związku z tym wydaje się uzasadnione, aby 
w przypadku diagnozy zaburzeń rozwoju (mpdz) 
pierwsze spotkanie/spotkania zespołu terapeutycz-
nego z rodzicami i dzieckiem odbyły się w domu. 
Podczas spotkania specjaliści przekazują wiedzę o za‑
sadach opieki neurorozwojowej, zaadaptowanych do 
warunków domowych, zachęcając rodziców do ak‑
tywnego udziału w programie wczesnej interwencji. 
Społeczne wsparcie, praktyczna pomoc i edukacja 
rodziców pomagają budować partnerstwo między 
rodzicami a specjalistami, oparte na wzajemnym za‑
ufaniu. W przypadku konieczności prowadzenia te‑
rapii neurorozwojowej przez fizjoterapeutę ćwiczenia 
wykonywane w domu są mniej stresujące i lepiej 
akceptowane przez dziecko. Powinny być przepro‑
wadzane również wizyty monitorujące, kontrolujące 
przebieg terapii, w indywidualnie ustalanych prze‑
działach czasowych. 

„Programy, które ograniczają się wyłącznie do 
dziecka, nie tylko pomijają istotne aspekty uczenia się 
podczas naturalnie pojawiających się sytuacji w co‑
dziennym życiu rodziny, ale także wiążą się z ryzy‑
kiem wystąpienia zaburzenia interakcji w rodzinie” 
[6]. 

Z całą pewnością, o ile jest to tylko możliwe, na‑
leży unikać traumatyzującego dziecko i rodziców 
mało komfortowego dla nich otoczenia „szpitalnego” 
(oddziały szpitalne, przychodnie). Programy, w któ‑
rych uwzględnia się środowisko domowe i organi‑
zację typowego dnia w rodzinie, mają większe szanse 
powodzenia niż te, w których ignoruje się rodzinne 
wzorce opieki lub narzuca się zbyt wiele zmian w co‑
dziennym życiu [7]. 

Wyjątkową rolę w tym czasie pełni psycholog, już 
od pierwszego momentu – urodzenia dziecka z po‑
dejrzeniem uszkodzenia mózgu. Jest to szczególnie 
trudny okres dla rodziców z powodu stresu związa‑
nego z zagrożeniem życia dziecka i obaw o jego przy‑
szły rozwój. Bardzo ważne jest, aby cały personel 
udzielał im wsparcia poprzez przyjazną atmosferę, 
kompetentne informowanie o stanie zdrowia nowo‑
rodka i profesjonalną nad nim opiekę. Współpraca 
personelu z psychologiem może pomóc im w na‑
bywaniu tych umiejętności. Budowanie współpracy 
z rodzicami dziecka ryzyka od pierwszego z nimi 
kontaktu ma na celu przede wszystkim łagodzenie 

stresu wywołanego podejrzeniem zaburzeń rozwoju 
ich dziecka i ułatwienie zrozumienia powstałego pro‑
blemu oraz ewentualnych jego konsekwencji. 

Decyzja o rozpoczęciu wspomagania rozwoju po 
wyjściu dziecka ze szpitala poprzedzona musi być 
kompleksową oceną wszystkich jego dysfunkcji 
oraz możliwości rozwojowych. Opieka rozwojowa 
realizowana jest w przypadku dysharmonii rozwoju 
oraz przejściowych, łagodnych zaburzeń wzorców 
postawy i ruchu. Polega na takim zaplanowaniu pie‑
lęgnacji i zabawy, aby w sposób aktywny wspierała 
prawidłowy rozwój dziecka, najlepiej w środowisku 
rodzinnym. Dzieci rozwijające się w sposób niepra‑
widłowy wymagają – poza prawidłową opieką roz‑
wojową – rehabilitacji. W Polsce niemowlęta uspraw‑
niane są różnymi metodami neurorozwojowymi. Do 
chwili obecnej nie udokumentowano w badaniach 
naukowych przewagi żadnej z nich. Nie wiadomo 
nawet, na ile terapia, a na ile samoistna kompensacja 
i rozwój dziecka, są odpowiedzialne za normalizację 
lub poprawę stanu funkcjonalnego u konkretnego 
pacjenta. Bez wątpienia terapia nie powinna mieć 
negatywnego wpływu na psychikę dziecka. Często, 
niestety, ćwiczenia wykonywane przez niemowlęta 
związane są ze stresem, który wpływa negatywnie na 
rozwijający się układ nerwowy. Dlatego wskazania 
do terapii powinny być ściśle określone. Skuteczność 
i bezpieczeństwo poszczególnych metod rehabilitacji 
neurologicznej wymagają potwierdzenia badaniami 
naukowymi. 

Dla dzieci z mpdz w wieku 1,5–3 lat w wielu kra‑
jach Europy funkcjonują tzw. żłobki neurologiczne. 
Już dzieci kilkunastomiesięczne razem z rodzicami 
trafiają na zajęcia w takich placówkach, tworząc 
Grupy „Matka z Dzieckiem”. Dzieci i ich rodzice re‑
alizują tam program rehabilitacyjno‑edukacyjny pod 
kierunkiem zespołu terapeutycznego. Podczas takich 
zajęć rodzice mają stały i bieżący dostęp do wszyst‑
kich niezbędnych informacji na temat własnego 
dziecka. W każdej chwili mogą zadawać pytania spe‑
cjalistom i otrzymywać wyjaśnienia oraz zalecenia 
dotyczące usprawniania poszczególnych uszkodzo‑
nych funkcji dziecka. Podczas zajęć budowane jest 
potrójne partnerstwo pomiędzy rodzicami, dziećmi 
i terapeutami. Rodzice są jednocześnie uczniami i na‑
uczycielami. Rodzic w roli ucznia poznaje problemy 
własnego dziecka i uczy się je rozwiązywać. Rodzic 
w roli nauczyciela jest dla terapeutów najlepszym 
źródłem informacji o dziecku, a korzystając z instruk‑
tażu terapeutów, uczy swoje dziecko poszczególnych 
funkcji oraz dzieli się tą wiedzą z innymi domowni‑
kami. Doświadczenia krajów europejskich stosują‑
cych ten model usprawniania wskazują, że tak wcze‑
śnie rozpoczęta współpraca z rodzicami procentuje 
w przyszłości lepszymi efektami usprawniania.
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Dziecko realizuje codzienny program terapeu‑
tyczny, w którym uwzględnione jest nauczanie wszyst‑
kich zaburzonych funkcji – ruchowej, mowy, poznaw‑
czej, społeczno‑emocjonalnej, z naciskiem na naukę 
samoobsługi. Przebywając w grupie od 3 do 5 godzin 
dziennie, dziecko – pracując z rodzicem pod okiem te‑
rapeutów – wykonuje wszystkie naturalne czynności 
życia codziennego: przemieszczanie się, zmiany po‑
zycji, jedzenie, toaletę, zabawę, komunikację z doro‑
słymi i rówieśnikami. Zapewnia to dzieciom stymulację 
wszystkich najważniejszych sfer rozwoju, rodzice zaś 
otrzymują jasne wskazówki, jak pracować z dzieckiem 
i weryfikację, czy to co robią, jest prawidłowe. Jeśli 
nie – terapeuci sami pokazują, jak pracować z dziec‑
kiem, bądź wspólnie szukają lepszych, możliwych do 
zastosowania rozwiązań. Rodzice początkowo mają 
trudności ze zrozumieniem i akceptacją nowej, nie‑
znanej im formy terapii grupowej. Przyzwyczajeni są 
do indywidualnej pracy z ich dzieckiem, która jest uza‑
sadniona w pierwszych miesiącach jego życia, nawet 
do 18–20 miesiąca. Rodzice, obserwując inne dzieci, 
zyskują nową perspektywę patrzenia na problemy ich 
własnego dziecka. Porównując je z innymi, mogą za‑
uważyć zarówno jego słabe, jak i mocne strony. Do‑
strzegają, że trzeba je usprawniać, ale też i wycho‑
wywać. Grupa „Matka z Dzieckiem” jest pierwszym 
krokiem w przygotowaniu dziecka do pobytu w przed‑
szkolu. Dzieci odważnie wchodzą w każdą następną 
proponowaną im grupę społeczną, bez konieczności 
udziału w niej rodziców. Rodzice mają okazję i czas, 
żeby porozmawiać z innymi rodzicami. Mogą po‑
dzielić się z nimi własnym doświadczeniem w opiece 
i usprawnianiu dzieci. Często te rozmowy są najlepszą 
formą terapii dla nich samych (grupa samopomocowa). 
Terapeuci poprzez uczestnictwo w zespołowej formie 
pracy z grupą dzieci unikają rutyny i związanej z nią 
nudy, mają możliwość długiej obserwacji dziecka 
i efektów jego usprawniania, poddają się ocenie ro‑
dziców i pozostałych członków zespołu, co stymuluje 
ich do podnoszenia jakości własnej pracy. Taka forma 
pracy wymaga twórczego podejścia i stałego doskona‑
lenia zawodowego. 

„Jednym z celów programu wczesnego wspierania 
rozwoju/wczesnej interwencji jest budowanie ro‑
dzicielskiej pewności siebie w zakresie kompetencji 
rodzicielskich. To podejście kontrastuje z podej‑
ściem opartym na „pakietach przepisów” przygoto‑
wywanych przez specjalistów bez udziału rodziców, 
w którym istnieje ryzyko wytwarzania zależności ro‑
dziców od specjalistów oraz zmniejszania autonomii 
rodziny. Rodzice nie powinni być postrzegani jako 
bierni odbiorcy informacji pochodzących od tych, 
którzy „wiedzą lepiej”. Współpraca pomiędzy rodzi‑
cami a specjalistami powinna być oparta na dzieleniu 
się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem” [8].

Dla dzieci z mpdz w wieku 3 – 6 (10) lat podsta‑
wowym rozwiązaniem są przedszkola terapeutyczne 
(przedszkola wspierania rozwoju) dla małych dzieci. 
Na przykład w Finlandii, według Europejskiej Agencji 
Rozwoju Edukacji Ucznia ze Specjalnymi Potrze‑
bami, ok. 85% dzieci ze specjalnymi potrzebami edu‑
kacyjnymi i z grupy ryzyka w wieku od 10 miesięcy 
do 7 lat jest objętych wczesną interwencją w formie 
systemowej codziennej opieki przedszkolnej.

Takie przedszkola są miejscami realizacji wska‑
zówek terapeutycznych zalecanych przez specjalistów 
oraz miejscem instruktażu i wsparcia dla rodziców. 
Realizują one terapeutyczny program medyczno‑edu‑
kacyjny i przygotowują dziecko do podjęcia nauki 
szkolnej. Taki proces uczenia musi być dobrze okre‑
ślony i zaplanowany dla każdego ucznia oddzielnie. Na 
tym jednak nie koniec, należy ustalić również program 
dla całej grupy, do której dziecko trafia. Jest to zadanie 
zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzą: 
pedagog, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda i tera‑
peuta zajęciowy lub pielęgniarka. Skład zespołu i jego 
wielkość zależą od liczby dzieci w danej grupie oraz 
stopnia i rodzaju występujących u nich zaburzeń. Po 
uprzednim ustaleniu precyzyjnej kompleksowej dia‑
gnozy do przedszkola terapeutycznego przyjmowani są 
wychowankowie z mpdz bez umiejętności samodziel‑
nego poruszania się, nierzadko także siedzenia, samo‑
obsługi, komunikacji, ale z umiejętnością rozumienia 
poleceń. Stosowany system usprawniania/uczenia się 
prowadzi do stopniowego, rozłożonego na lata po‑
lepszania funkcji samodzielnego przemieszczania się, 
aktywności w czynnościach życia codziennego, ko‑
munikacji i intelektu, a w szczególności do: poprawy 
funkcjonowania ruchowego w zakresie motoryki dużej 
i małej, kształtowania prawidłowych wzorców rucho‑
wych, kształtowania właściwego napięcia mięśnio‑
wego, rozwoju myślenia i funkcji poznawczych, zdo‑
bywania wiedzy i umiejętności właściwych dla wieku, 
poprawy funkcji mowy i komunikacji, terapii zaburzeń 
emocjonalnych, zwiększenia umiejętności w zakresie 
samoobsługi, nauki norm i zachowań społecznych.

„[…] Systematycznie prowadzone usprawnianie 
ruchowe i rewalidacja psycho‑pedagogiczna mogą 
sprawić, że deficyty u dzieci z mpdz mogą ulec zmniej‑
szeniu lub wyrównaniu. Dzięki temu wiele z tych 
dzieci może osiągnąć poziom rozwoju pozwalający 
im na realizowanie odpowiednio dostosowanego pro‑
gramu szkół ogólnodostępnych lub specjalnych” [9].

Doświadczenia belgijskie, angielskie i węgierskie 
w implementacji podejścia systemowego 
w usprawnianiu dzieci z mpdz w Polsce (System 
Nauczania Kierowanego)

Twórcą Systemu Nauczania Kierowanego był wę‑
gierski lekarz i pedagog Andras Petö (1893 –1967). 
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Praktykował na oddziałach: interny, neurologii, psy‑
chiatrii i ortopedii. W Wiedniu, gdzie przebywał do 
1938 roku, stykał się ze sławami naukowymi tamtej 
epoki – Freudem, Jacobsonem, Moreno i innymi. Zaj‑
mował się literaturą i filozofią, religią i teatrem, medy‑
cyną naturalną. W 1945 roku utworzył w Budapeszcie 
skromny Instytut w Kolegium Pedagogiki Specjalnej, 
w którym początkowo pracował z 13 dzieci. Instytut 
traktowany był przez Ministerstwo Zdrowia jako Eks‑
perymentalny Wydział Terapii Ruchowej. Od 1950 
roku otrzymywał oficjalne subsydia rządowe, wtedy 
też została wprowadzona nazwa: Państwowy Instytut 
Terapii Ruchowej, aktualnie nazywany też Instytutem 
Osób Niesprawnych Ruchowo w Budapeszcie. 

W 1968 roku została podjęta decyzja rządowa, na 
mocy której węgierscy pediatrzy do chwili obecnej 
mają obowiązek zgłaszania do Instytutu każdego 
dziecka z zaburzeniami ruchowymi. Na Węgrzech 
powstał centralny rejestr tych dzieci, a Instytut (póź‑
niej też jego filie konsultacyjne) mogą prowadzić 
i monitorować proces ich usprawniania. 

Następczyni Petö dr Maria Hári stworzyła przy In‑
stytucie Kolegium z czteroletnim cyklem kształcenia 
terapeutów prowadzących w Nauczaniu Kierowanym 
tzw. przewodników – conductor (ang.). Od 1986 roku  
rozpoczęła się faza międzynarodowa Nauczania Kie‑
rowanego.

Próby wprowadzenia Nauczania Kierowanego 
podejmowano i podejmuje się w całej Ameryce Pół‑
nocnej, niemal we wszystkich krajach Europy Za‑
chodniej, a także w Japonii, Izraelu, Australii, Nowej 
Zelandii, Libanie, Chinach. Jest to obecnie zjawisko 
międzynarodowe, nacechowane specyfiką lokalną 
– adaptacją systemu do miejscowych warunków hi‑
storyczno‑kulturowych. W wielu krajach system jest 
wprowadzany w wyniku społecznych kampanii i ini‑
cjatyw rodziców.

Ten wzorcowy model zintegrowanych działań 
rehabilitacyjno‑edukacyjno‑społecznych, według an‑
gielskich specjalistów, rodzice wybierają dla siebie, 
gdyż jak żadne inne rozwiązanie zaspokaja złożone 
problemy rodzin wychowujących dzieci z wczesnym 
uszkodzeniem mózgu [10].

System Nauczania Kierowanego, integrujący 
działania rehabilitacyjno‑edukacyjno‑społeczne, ce‑
chuje holistyczne podejście do dziecka z niepełno‑
sprawnością i jego rodziny oraz pełna, wieloprofilowa 
odpowiedź na ich złożone problemy. Oferuje on zin‑
tegrowane wsparcie rozwoju dziecka na wszystkich 
jego etapach oraz znacznie poprawia jakość życia 
rodziny, przede wszystkim przez odciążenie jej od 
obowiązku całodziennej opieki nad dzieckiem. Celem 
tego systemu jest uzyskanie przez dziecko maksy‑
malnie możliwej autonomii w życiu osobistym i spo‑

łecznym, a przez to zwiększenie aktywnego uczest‑
nictwa dziecka i rodziny w tym życiu.

W systemie Nauczania Kierowanego, ze względu 
na złożone potrzeby, dzieci z wczesnym uszkodze‑
niem mózgu uczą się w sposób zintegrowany:
• funkcji neuromotorycznej (uczenie się przemiesz‑

czania się, ruchu), 
• funkcji samoobsługi (uczenie się czynności życia 

codziennego),
• funkcji komunikacji (uczenie się mowy, systemów 

komunikacji pozawerbalnej),
• funkcji intelektualnej (uczenie się programu 

przedszkolnego i szkolnego).
Uczenie się funkcji polega na oddziaływaniu na 

nieuszkodzone obszary mózgu poprzez jakościowo 
prawidłowe bodźce, umożliwiające uzyskanie funkcji.

Uczenie się jest funkcją neuropsychologiczną (ba‑
zującą na plastyczności mózgu), poznawczą, świa‑
domą, wynikającą z motywacji. Polega na nabywaniu 
nowych informacji przez ośrodkowy układ nerwowy, 
tworzeniu w nim wewnętrznych reprezentacji doznań 
lub przekształceniu tych reprezentacji pod wpływem 
doświadczenia.

Proces uczenia odbywa się w mózgu na kilku po‑
ziomach:
1. molekularnym i synaptycznym

 – zmiany strukturalne w istniejących obwodach 
neuronalnych,

 – pojawianie się nowych synaps,
 – przebudowa istniejących połączeń: sieci neu‑

ronalnej,
2. struktur anatomicznych

 – korowych (składowanie wspomnień)
 – podkorowych (emocjonalne zabarwienie 

wspomnień)
3. integracyjnym (pamięć długotrwała),
4. psychologicznym (motywacja)

Uczenie się jest czynnością metaboliczną i wy‑
maga czasu. Polega na percepcji bodźców, ich inte‑
gracji z zasobem posiadanych informacji i ich porów‑
nywaniu oraz odpowiedzi i zapamiętaniu. Jest prze‑
ciwieństwem czynności odruchowej, gdyż zawiera 
pojęcie wyboru i zachodzi w stanie świadomości. 
Uczenie się jest związane z pamięcią, która polega 
na przechowywaniu „nauczonych” wewnętrznych 
reprezentacji w czasie. Klimat emocjonalny, w jakim 
odbywa się uczenie, jest elementem decydującym 
o jego efektywności. Motywacja do nauki jest zwią‑
zana z przyjemnością tworzenia i działania. Powta‑
rzanie (ułatwienie synaptyczne) pomaga w zapa‑
miętywaniu. Proces uczenia się odbywa się jedynie 
w mózgu osoby uczącej się i wymaga osobistej woli 
tej osoby. Nauczanie kogoś nie jest równoznaczne 
z jego uczeniem się. Nauka obowiązuje wszystkie 
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dzieci, w tym oczywiście dzieci z wczesnym uszko‑
dzeniem mózgu, które muszą się uczyć co najmniej 
tak samo intensywnie, jak ich zdrowi rówieśnicy. 
Mają bowiem więcej umiejętności do opanowania 
i potrzebują na to zdecydowanie więcej czasu. Na‑
uczanie Kierowane jest wieloletnim procesem inte‑
rakcji pomiędzy statycznym uszkodzeniem (ubyt‑
kiem tkanki mózgowej) i dynamiką dojrzewającego 
plastycznego mózgu. Kluczowym elementem w pro‑
cesie uczenia jest motywacja, która jest wyzwalana 
w dziecku przez oddziaływanie środowiska rehabili‑
tacyjnego: wieloprofilowo wykształcony zespół tera‑
peutyczny oferujący dziecku interesujący dla niego 
program wszechstronnego rozwoju, w przyjaznym 
klimacie emocjonalnym i grupie rówieśniczej przy 
wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu rehabilita‑
cyjnego, pomocy dydaktycznych i przedmiotów co‑
dziennego użytku. W korze mózgowej dziecka rodzi 
to zamiar (intencję) aktywnego działania. Aby jednak 
to działanie, którego autorem jest dziecko, mogło na‑
stąpić, konieczna jest umiejętnie dawkowana pomoc 
i ułatwienia. Mogą to być konkretne przedmioty lub 
sposoby organizacji czasu i przestrzeni, a także tech‑
niki uczenia, które będą przyczyniać się do osiągania 
zamierzonych celów edukacyjnych. Wielokrotne 
powtarzanie czynności w różnych okolicznościach 
w ciągu każdego dnia powoduje ich utrwalanie 
i w konsekwencji poprawę funkcji, wiodącą do moż‑
liwie największej autonomii. Zespół terapeutyczny 
kieruje procesem uczenia się przez dziecko funkcji 
ruchowych, poznawczych, czynności życia codzien‑
nego, porozumiewania się, norm społecznych oraz 
programu przedszkolnego bądź szkolnego.

Tak złożone działania, jak wieloprofilowe uspraw‑
nianie dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu, 
zwiększenie jego aktywności i partycypacji w życiu 
społecznym oraz poprawa jakości życia rodziny, 
z pewnością nie leżą w kompetencji jednego resortu, 
lecz jednocześnie co najmniej trzech zintegrowanych 
ze sobą: resortu zdrowia, edukacji i pomocy spo‑
łecznej.

Dostępna wiedza neurofizjologiczna i neurop‑
sychologiczna oraz konieczność zaspokojenia zło‑
żonych potrzeb wynikających z uszkodzenia mózgu 
stawiają dziecko bardziej w roli ucznia niż pacjenta 
(ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i zdrowotnymi). 

Opierając się na doświadczeniach europejskich, 
w zakresie organizacji systemu zintegrowanych działań 
rehabilitacyjno‑edukacyjno‑społecznych wobec dzieci 
z mpdz i ich rodzin w Polsce, możemy sformułować 
następujące wznioski:
1. Konieczne jest zintegrowanie działań rehabili-

tacyjnych z systemem edukacji i wsparcia spo-

łecznego („3 w 1”) poprzez tworzenie placówek 
edukacyjno‑leczniczych (ośrodki, przed szkola, 
szkoły, klasy lecznicze), pracują cych w trybie po‑
bytu dziennego.       
Dzieci niepełnosprawne włączone do systemu 
edukacji/rehabilitacji w grupie rówieśniczej mogą 
realizować swoje potrzeby wynikające z uszko‑
dzenia mózgu oraz potrzeby wieku rozwojowego. 
Wielogodzinna nauka/rehabilitacja w trybie 
pobytu dziennego daje im szansę powtarzania 
i utrwalania nabywanych umiejętności – czas jest 
szczególnie ważną determinantą skutecznej nauki/
rehabilitacji dzieci z wczesnym uszkodzeniem 
mózgu, a ich rodziców odciąża w zakresie spra‑
wowania opieki.

2. Wartość powszechnie stosowanej krótkotrwałej 
terapii dzieci z mpdz w trybie ambulatoryjnym 
lub turnusowym należy zweryfikować naukowo 
i poddać szerokiej dyskusji.    
Analizując zjawisko plastyczności mózgu, nie ma 
wątpliwości, że częstotliwość oddziaływań tera‑
peutycznych i długość okresu ich prowadzenia 
ma wpływ na potencjalne zmiany strukturalne 
w mózgu. Krótkotrwałe działania praktycznie wy‑
kluczają możliwość skutecznego oddziaływania 
poprzez plastyczność na mózg dziecka.

3. Dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania 
placówek konieczne jest zapewnienie dostosowa‑
nego transportu z terenu powiatu/dzielnicy.

4. Konieczna jest zmiana kształcenia kadr profe‑
sjonalistów dla potrzeb placówek pracujących 
z dziećmi z mpdz w systemie zintegrowanym.

5. Wprowadzenie rejestracji dzieci ryzyka w Polsce 
– wzorem węgierskiego Krajowego Rejestru – 
umożliwiłoby monitorowanie rozwoju i potrzeb 
każdego dziecka z mpdz, dokładne określenie 
skali problemu i zaplanowanie odpowiednich 
działań systemowych, oferujących różnorodne 
formy wsparcia na kolejnych etapach rozwoju.
Nawet najbardziej kompleksowa rehabilitacja 

dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu nie do‑
prowadzi do jego maksymalnie możliwej niezależ‑
ności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
jeśli otaczający go świat będzie pełen różnorakich 
barier (urbanistycznych, architektonicznych, tech‑
nicznych, transportowych, psychologicznych, praw‑
nych, w komunikowaniu się i innych). Szerokie, za‑
planowane i systemowe działania na rzecz rodziny 
wychowującej dziecko z niepełnosprawnością, edu‑
kacja społeczeństwa w zakresie problematyki nie‑
pełnosprawności i przestrzegania praw człowieka 
oraz polityka udostępniania środowiska osobom 
niepełnosprawnym są warunkami koniecznymi dla 
skutecznej rehabilitacji. 
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Prof. dr hab. med. Jadwiga Kopczyńska‑Sikorska 
urodziła się 13 kwietnia 1916 roku, zmarła 11 paź‑
dziernika 2009 roku. Jeszcze przed II wojną światową 
rozpoczęła pracę jako pielęgniarka dyplomowana 
(1938 –1945). Wydział Lekarski ukończyła w War‑
szawie w 1950 roku, podejmując pracę jako higie‑
nistka, pediatra i radiolog. W 1960 roku doktoryzo‑
wała się, w 1966 roku odbyła habilitację, a w 1979 
roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. 

Jej działalność naukowa i organizacyjna dotyczyła 
trzech obszarów. Pierwszym z nich była higiena i me‑
dycyna wieku szkolnego. Już w 1948 roku rozpoczęła 
pracę w Zakładzie Higieny AM w Warszawie pod 
kierunkiem prof. Marcina Kasprzaka. Tej problema‑
tyce pozostała wierna do końca życia. Jako pierwsza 
w Polsce otrzymała tytuł profesora w zakresie medy‑
cyny szkolnej. 

Drugi obszar naukowej i zawodowej pracy prof. 
J. Kopczyńskiej‑Sikorskiej stanowiła auksologia. 
W 1959 roku ogłosiła pierwszą swą pracę odnoszącą 
się do określania wieku szkieletowego uczniów, co 
zaowocowało wydaniem Atlasu radiologicznego roz-
woju kośćca dłoni i nadgarstka (1969). W 1960 roku 
pracowała pod kierunkiem prof. J. M. Tannera w In‑
stytucie Zdrowia Dziecka w Londynie, a następnie 
u prof. M. Lelonge w Klinice Auksoendokrynologii 
w Paryżu. W 1966 roku wspólnie z prof. Z. J. Brze‑
zińskim przełożyła na język polski książkę J. M. Tan‑
nera pt. Rozwój w okresie dojrzewania. Była redak‑
torem i współautorką takich książek dla lekarzy, jak: 
Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży (1978, 1980), 
wspólnie z B. Woynarowską Rozwój somatyczny 
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w drugiej dekadzie życia (1980), Biologiczne układy 
odniesienia w pediatrii (1985, 1996), książki dla ro‑
dziców pt. Nasze dziecko (1992). W 1974 roku prze‑
jęła po prof. N. Wolańskim kierownictwo Zakładu 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki 
i Dziecka, gdzie kierowała zespołem antropologów 
zajmujących się auksologią i publikowaniem norm 
rozwojowych. Była członkiem Komitetu Redakcyj‑
nego czasopisma „Acta Auxologica” (od 1976). Była 
też członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka PAN 
i od 1975 do 1980 przewodniczącą Komisji Norm 
Rozwojowych i Oceny Odchyleń od Prawidłowego 
Rozwoju, która integrowała pediatrów, antropologów 
i specjalistów WF zajmujących się rozwojem. Warto 
podkreślić, że prof. Jadwiga Kopczyńska‑Sikorska 
rozpropagowała cykl wydawnictw norm rozwojo‑
wych, jak np. „Dziecko poznańskie, łódzkie” itd. 
Była też Przewodniczącą Sekcji Głównej Higieny 
Szkolnej PT Higienicznego, w latach 1961–1974 zor‑
ganizowała Poradnię Fizjologii i Zaburzeń Rozwoju 
w Stołecznej Przychodni Medycyny Szkolnej. 

Kolejnym obszarem działalności prof. J. Kop‑
czyńskiej‑Sikorskiej było wychowanie przedszkolne, 
gdzie odnosiła spore sukcesy, tak jak w przypadku 
pielęgniarstwa, które propagowała jako dziedzinę 
nauki. Warto też wspomnieć, że była członkiem ho‑
norowym Polskiego Towarzystwa Antropologicz‑
nego.

Z głębokim żalem żegna Panią Profesor całe 
środowisko higieniczne, auksologiczne i antropolo‑
giczne Polski, którego była wybitną przedstawicielką.

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski
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REGULAMIN PUBLIKACJI PRAC W „STUDIACH MEDYCZNYCH”

• Kwartalnik „Studia Medyczne” (“Medical Stu‑“Medical Stu‑Medical Stu‑
dies”) przyjmuje do druku prace w języku polskim 
i angielskim, oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, 
historyczne, listy do redakcji, recenzje książek, 
sprawozdania ze zjazdów naukowych, z medycyny 
oraz z dziedzin pokrewnych: psychologii, etyki, 
historii medycyny, organizacji ochrony zdrowia. 

• Wszystkie prace oryginalne muszą spełniać wymo‑
gi Deklaracji Helsińskiej z 1989 r. W uzasadnio‑
nych przypadkach musi być załączona informacja 
o zgodzie Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie 
badania lub przesłanie odpowiedniej dokumentacji. 
W opisie przypadków kazuistycznych obowiązuje 
zakaz podawania danych personalnych, chyba że 
chory wyraża na to świadomie zgodę, np. na pu‑
blikowanie zdjęć.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU 
(MASZYNOPISU)

Maszynopis pracy winien być przygotowany w forma‑
cie A‑4. Tekst pisany czcionką 12 pkt, z zachowaniem 
marginesów: górny i dolny – po 2 cm, lewy – 3 cm, 
prawy – 4 cm. Na kartce wydruku powinno być ok. 
30 wierszy, w każdym wierszu ok. 60 znaków, licząc 
łącznie z odstępami między wyrazami, interlinia – 
przynajmniej 24 pkt.

Strona tytułowa
1. Tytuł pracy: (w języku polskim i angielskim).
2. Imię (imiona) i nazwisko autora(ów), tytuły na‑

ukowe.
3. Instytucja(e), z której pochodzi praca.
4. Kierownik instytucji (tytuł, stopień naukowy, imię 

i nazwisko kierownika).

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) dla 
prac oryginalnych od 200 do 250 słów w układzie: cel 
pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; dla prac 
kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów).

Słowa kluczowe. 4–5 terminów indeksujących lub 
słów kluczowych (w języku polskim i angielskim) opi‑
sujących przedmiot pracy (jeśli to możliwe – zgodnie 
z Index Medicus Medical Subject Headings (MESH).

Tekst pracy. W zależności od rodzaju, praca powinna 
być podzielona na:
–  praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do za‑

gadnienia, opis problemu i założenia), cel(e) pracy, 

materiał i metody (opis projektu badania naukowe‑
go, miejsca), wyniki (o ile jest to możliwe, mogą 
być częściowo przedstawione w tabelarycznym 
układzie), omówienie (na tle aktualnego piśmien‑
nictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem 
wyników pracy);

–  praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omó‑
wienie i wnioski;

–  praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego 
tematu (problemu), wnioski.

Objętość pracy oryginalnej nie powinna przekraczać 
14 stron maszynopisu znormalizowanego, pracy kazu‑
istycznej 8 stron, a pracy poglądowej 18 stron łącznie 
z piśmiennictwem. W niektórych przypadkach prace 
mogą przekraczać limit objętości za zgodą Komitetu 
Redakcyjnego. 
Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać 
przy pierwszym wystąpieniu terminu, nie należy sto‑
sować skrótów w tytule pracy. Określenia statystyczne, 
skróty i symbole powinny być jasno zdefiniowane.
Niezależnie od tematyki w tekście należy używać 
międzynarodowych nazw leków.
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie nor‑
my i odchylenia standardowe powinny być wyrażone 
w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy 
Układ Miar SI.

Tabele kombinowane, ryciny, zdjęcia, mapy, wzory itp. 
powinny być załączone w osobnej kopercie, również na 
płycie z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tek‑
ście. Rozmiar rycin 12–14 cm, tabele do formatu A4.

Podziękowania. Dotyczą osób lub instytucji, które 
przyczyniły się do powstania pracy, w tym źródeł 
finansowych, dzięki którym powstała praca. Osoby 
wymienione w podziękowaniach muszą dać zgodę 
na ujawnienie swojego nazwiska. Uzyskanie zgody 
należy do autorów.

Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu 
pracy – pisane taką samą czcionką jak tekst. Układ 
piśmiennictwa musi być zgodny ze standardem Van‑
couver, tj. wg kolejności cytowania w pracy. Należy 
uwzględnić nazwisko, pierwsze litery imion, tytuł 
pracy, skrót tytułu czasopisma (wg lndex Medicus), 
rok, tom i strony początkową i końcową. Jeżeli licz‑
ba autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodać: 
i wsp. W pracach oryginalnych i poglądowych nale‑
ży uwzględnić do 40 pozycji, w kazuistycznych do 
l0. Każdą publikację umieszczać należy od nowego 
wiersza.
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Przykłady prawidłowego piśmiennictwa:
– Artykuł: 
Andrzejewski AM, Kolasiński Z, Bryk A i wsp. Własne 
10‑letnie doświadczenia w cholecystektomii laparosko‑
powej. Wideochirurgia 2006; 1: 82–89.
Vant RM, Vrijland WW, Lange JF et al. Mesh repair 
of incisional hernia: comparison of laparoscopic and 
open repair. Eur J Surg 2002; 168: 684–689.
– Książka: 
Franklin MA. Thoracoscopy. MTP Press. Lancaster, 
UK 1986.
– Rozdział w książce: 
Bron JD. Early events in the infection of the arthopod 
gut by pathogenic insect viruses. In: Invertebrate Im‑
munity. Ed. K Maramorosch, RE Shope. Academic 
Press. New York, San Francisco, London 1976; 80–111.
Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych. 
W: Chirurgia dla pielęgniarek. Red. W Rowiński, 
A Dziaka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
1999; 4: 48–72.

Adres do korespondencji. Na końcu pracy musi być 
zamieszczony adres autora oraz nr telefonu, faksu, 
e‑mail.

Oświadczenie. Do pracy należy dołączyć oświadcze‑
nie, że nie była publikowana i że nie została złożona 
do druku w innym czasopiśmie oraz że autor wyraża 
zgodę na opublikowanie pracy w Internecie.

Odpowiedzialność prawną i merytoryczną za nieprawi‑
dłowości związane z przygotowaniem pracy ponoszą 
wszyscy autorzy w równym stopniu.
• Prace powinny być przesłane w 2 egzemplarzach 

maszynopisu i niezależnie od tego na opisanej pły‑
cie CD. Zalecane są formaty: Word pod Windows 
98/2000/XP.

REDAKCYJNE OPRACOWANIE

• Wszystkie prace są recenzowane zgodnie ze współ‑
czesnymi wymogami oceny tego typu opracowań. 
Prace są oceniane przez recenzentów anonimowo, 
a autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przy‑
jęciu lub odrzuceniu pracy. Autor może podać 
nazwiska osób, które (jego zdaniem) nie powinny 
opiniować artykułu. Korekty tekstu dokonuje 
pierwszy autor lub jeden ze współautorów. 

 Prace niezakwalifikowane do druku Redakcja 
zwraca jedynie na żądanie. 

• Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół 
praw autorskich do wydrukowanych prac, w tym 
prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elek‑
tronicznych i innych oraz w Internecie.

Redakcja
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• The quarterly „Studia Medyczne” (“Medical 
Studies”) accepts for publication in Polish and 
English original papers, demonstrative and casu‑
istic papers as well as historical accounts, letters 
to the Editor, reviews, short reports from scien‑
tific conferences devoted to medicine and related 
areas: psychology, ethics, history of medicine, 
organization of health care. 

• All original papers must fulfil the requirements 
of the Helsinki Declaration from 1989. In justi‑
fied cases information must be attached about the 
consent of the Bioethical Commission concerning 
the investigation, or relevant information should 
be sent. In the description of casuistic cases, it 
is forbidden to provide personal data, unless the 
patient consciously gives his or her consent, e.g. 
for the publication of photos.

PREPARATION OF THE MANUSCRIPT (TYPESCRIPT)

The typescript of the paper should be prepared in the 
format A‑4. The text of the type of 12 points, with the 
maintenance of margins: upper and bottom – 2 cm, 
left – 3 cm, right – 4 cm. On the printout there should 
be approx. 30 lines, in every line approx. 60 signs with 
spaces at least 24 points.

Title page
1. Title of the paper: (in Polish and English).
2. Full name (names) of the author(s), academic titles.
3. Institution(s) from which the paper originates.
4. Head of the institution (title, degree, full name).

Summary (in Polish and English) for original studies 
from 200 to 250 words in the arrangement: the aim of 
the study, material and methods, results and conclu‑
sions; for casuistic and demonstrative papers – from 
100 to 150 words).

Key words. 4–5 index terms or key words (in Polish 
and English) describing the subject of the study (if 
possible – in compliance with Index Medicus Medical 
Subject Headings (MESH).
Text of the contribution. Depending on the kind, the 
contribution should be divided into:
–  original paper – introduction (introduction to the 

problem, problem description and assumptions), 
aim(s) of the contribution, material and methods 
(description of the investigation and its venue), 

PUBLICATION INSTRUCTION IN “MEDICAL STUDIES”

results (as far as it is possible, they can be partly 
represented in tabular arrangement), discussion 
(against the background of current literature), 
and conclusions (they should not be a repetition 
of results of the study);

–  case study – introduction, description of case, 
discussion and conclusions;

–  review paper – introduction, development of the 
problem, conclusions.

Volume of the original work should not exceed 14 pag‑
es of standardized typescript, a case studies – 8 pages, 
and a review paper – 18 pages including the literature. 
In some cases contributions can exceed the volume 
limit upon the agreement of the Editorial Committee. 
Abbreviations in the text must be always explained at 
the first appearance of the term; no abbreviations can 
be in the title of the contribution. 
Statistical data, abbreviations and symbols should be 
clearly defined.
Aside from of the subject matter, international names 
of medicaments should be used.
Findings of laboratory investigations and suitable stan‑
dards and standard deviations should be expressed in units 
accepted by the International System of Measures SI.

Tables combined, pictures, photos, maps, examples, 
etc. should be attached in a separate envelope, also on 
the diskette with the mark of the place of their location 
in the text. The size of pictures is 12–14 cm; tables – 
up to A4 size.

Acknowledgments refer to persons or institutions 
who/which contributed to the creation of the study, 
including financial sources thanks to which it came into 
being. Persons mentioned in Acknowledgments must 
give their consent to disclose their names. Authors are 
responsible to obtain the consent.

Bibliography should be listed at end of the paper – it 
must be typed by the same fonts as the text. The ar‑
rangement of the literature must be compatible with the 
Vancouver Standard, i.e. according to the sequence of 
quotation in the paper. The name, initials, the title of the 
work, abbreviation of the title of the periodical (accord‑
ing to lndex Medicus), year, volume, and first and final 
page numbers. If the number of authors exceeds 3, after 
the third name add: et al. In original and demonstrative 
papers one ought to take into account up to 40 items; 
in casuistic papers up to l0. Every publication must be 
placed from a new line.
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Examples of the correct literature:
– Article: 
Andrzejewski AM, Kolasiński Z, Bryk A i wsp. Własne 
10‑letnie doświadczenia w cholecystektomii laparosko‑
powej. Wideochirurgia 2006; 1: 82–89.
Vant RM, Vrijland WW, Lange JF et al. Mesh repair 
of incisional hernia: comparison of laparoscopic and 
open repair., Eur J Surg 2002; 168: 684–689.
– Book: 
Franklin HAS. Thoracoscopy. MTP Press. Lancaster, 
UK 1986.
– Book chapter: 
Bron JD. Early events in the infection of the arthopod gut 
that pathogenic insect viruses. In: Invertebrate Immunity. 
Ed. K Maramorosch, RE Shope. Academic Press. New 
York, San Francisco, London 1976; 80–111.
Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych. 
W: Chirurgia dla pielęgniarek. Red. W Rowiński, 
A Dziaka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
1999; 4: 48–72.

Address for correspondence. At the end of the paper 
the author’s address and the number of telephone, fax, 
and e‑mail address must be given.

Declaration. A declaration must be attached to the 
paper that it was not published and/or submitted for 
publication in another periodical, and that the author 
assents to publish the paper on the Internet.

Legal and substantial responsibility for any errors 
related to the preparation of the paper shall be shared 
by all authors equally.
• Contributions should be sent in 2 typescript copies 

and on a diskette. Word for Windows 98/2000/XP 
is recommended.

EDITORIAL ELABORATION

• All contributions are reviewed in accordance with 
current requirements for the assessment of this 
type of elaborations. Contributions are assessed 
by reviewers anonymously, and the author receives 
a notice from the Editorial Board about acceptance 
or rejection of the paper. The author may provide 
names of persons who (in his or her opinion) sho‑
uld not assess the article. Corrections of the text 
is made by the first author or one of co‑authors. 

 Papers not qualified for print are returned only on 
request. 

• The Publisher acquires the general exclusive co‑
pyright to print the publication including dissemi‑
nation of the publication on electronic media and 
on the Internet.

The Editorial Board


