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ROLE OF LABORATORY AND INSTRUMENTAL METHODS
IN DIAGNOSTICS OF ESOPHAGEAL PERFORATIONS
ROLA LABORATORYJNYCH I INSTRUMENTALNYCH METOD

W ROZPOZNAWANIU PRZEDZIURAWIENIA PRZE£YKU

SUMMARY

To evaluate the results of the diagnostics of patients with esophageal perforation in order to determine
the most appropriate management of this pathology.
Retrospective study of 12 patients was performed who presented with esophageal perforation to our
hospital between 2002 and 2006 (iatrogenic, foreign body ingestion and with Boerhaave�s syndrome).
Leukocytes Index of an Intoxication (LI), radiological and endoscope diagnostic of esophagus ware
examined.
The most authentic diagnostically method of esophageal injuries is radiological examination so as
X-ray-examination with a contrast substance enables to confirm esophageal perforation about 60% of
patients. Fiberscopes examination has a supporting role in diagnostics of esophageal perforation and should
be applied in cases of the doubtful diagnosis.
There is necessary to carry out complete examination of patients for confirmation of the diagnosis
oesophageal perforation.

Key words: esophagus, perforation, diagnostic, endoscope, radiological.

STRESZCZENIE

Celem pracy by³a ocena skuteczno�ci radiologicznego i endoskopowego badania prze³yku oraz ozna-
czenie leukocytowego indeksu intoksykacji (LI) krwi w rozpoznawaniu przedziurawienia prze³yku (PP).
Zbadano retrospektywnie 12 pacjentów leczonych w latach 2002-2006 z powodu perforacji prze³yku na
Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej Brzeskiego Obwodowego Szpitala. Przyczyn¹ przedziurawienia
�ciany prze³yku w 2 przypadkach by³ zespó³ Boerhaave, w 7 � uszkodzenie jatrogenne, w 2 � cia³o obce
i w l przypadku � uraz.
Najbardziej czu³¹ metod¹ rozpoznania uszkodzenia prze³yku jest badanie radiologiczne z podaniem �rodka
cieniuj¹cego, które pozwala na lokalizacjê miejsca pêkniêcia u 60% badanych. Ezofagoskopia ma zna-
czenie uzupe³niaj¹ce w przypadkach, w których brak jest odmy i p³ynu w op³ucnej czy poszerzenia �ród-
piersia, a �rodek cieniuj¹cy nie przedostaje siê poza �wiat³o prze³yku podczas badania radiologicznego.
Równie¿ oznaczenie leukocytarnego indeksu intoksykacji (LI) jest pomocne w ocenie zaawansowania
zmian ropnych w okolicy pêkniêcia prze³yku, wyborze sposobu leczenia i rokowaniu.
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Wczesne rozpoznanie przedziurawienia prze³yku oraz ocena zaawansowania procesu zapalnego w �ród-
piersiu wymagaj¹ kompleksowego podej�cia diagnostycznego. Podstawowym badaniem jest ocena ra-
diologiczna z podaniem kontrastu, a uzupe³niaj¹cym � ezofagoskopia i oznaczenie LI.

S³owa kluczowe: prze³yk, przedziurawienie, rozpoznanie, endoskopia, badanie radiologiczne.

INTRODUCTION

Esophageal injury is a terrible pathology with the common mortality rates within
28-85% [1, 2]. The delay in an statement of the correct diagnosis is one of factors of
a failure treatment [3]. Objective examination of the patient not in all cases shows
symptoms of esophageal perforation that leads to diagnostic mistakes. Moreover, cli-
nical symptoms not often indicate exact localization and extension of pathological
process. Application of the common clinical analyses of blood, radiological and en-
doscopies diagnostics are available in all surgical hospital.

OBJECTIVE

To evaluate the results of the diagnostics of patients with esophageal perforation
in order to determine the most appropriate management of this pathology.

MATERIAL AND METHODS

 We performed a retrospective study of 12 patients (4 men and 8 women mean age
53 years; 28-74) who presented with esophageal perforation to our hospital between
2002 and 2006. The causes of esophageal perforations ware: iatrogenic instrumenta-
tion perforation of the esophagus during endoscopy or dilation of esophageal strictu-
re in 7 cases (58%), foreign body ingestion in 2 (16%) cases, spontaneous rupture of
the oesophagus (Boerhaave�s syndrome) in 2 (16%) and a outcome of a thoracic trau-
ma one case.

At four patients the diagnosis has been obtained later than 24 hours from time of
illness beginning. Postoperative complications have been noted at 4 of 12 cases (33%).
In half of examined cases (6 patients) injuries were localized in thoracic part of eso-
phagus, in 5 cases in cervical and one patient had a rupture of abdominal esophagus.

Following parameters are examined and analyzed:
1. Laboratory findings, e.g. white blood cell count and a Leukocytes Index of an In-

toxication (LI) at the moment receipt in the hospital and within 7-10 days after
operation.

2. The standard X-ray examination of a thorax and an esophageal X-ray graphic with
a contrast agent in supine position performed in day of receipt.

3. Endoscope diagnostic of esophagus at receipt in a hospital.
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RESULTS

These results are summarized in tables 1 and 2.

Table 1. The characteristic of esophageal injuries cases treated for 2002-2006

N
um

be
r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 54/m > 24 sponta- Lower 18.0/4.78 13.1/0.54 Contrast Defect �
neous 1/3 of leakage to of eso-
rupture thoracic pleural phageal

part cavity, wall
piohydro-
thorax

2. 47/w > 24 iatroge- Upper 17.4/15.6 10.0/5.8 Contrast � +
nic-en- 1/3 of leakage to
doscope thoracic media-

part stinum

3. 62/w < 24 iatroge- Cervical 10.0/5.52 26.8/ Contrast � +
nic-en- part 32.25 leakage to
doscope mediasti-

num, sub-
cutaneous
emphysema

4 50/w < 24 iatroge- Lower 11.2/7.7 9.3/1.42 Contrast Defect �
nic-en- 1/3 of leakage to of eso-
doscope thoracic mediasti- phageal

part num wall

5. 74/m < 24 foreign Upper 11.2/5.5 8.3/0.15 subcutane- foreign �
body 1/3 of ous emphy- body
perfo- thoracic sema, me- with
ration part diastinal injury of

emphysema mucous
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. 28/m > 24 trauma Cervical 14.0/1.54 8.6/2.0 subcutane- Hyposta- �
part ous emphy- sis of

sema, dila- mucous
tation of with
mediasti- fibrin
num

7. 65/w > 24 sponta- Lower 12.5/4.52 7.1/0.73 Contrast Defect �
neous 1/3 of leakage to of eso-
rupture thoracic pleural phageal

part cavity wall

8. 44/m < 24 iatroge- median 10.7/4.15 6.3/4.9 Contrast Defect +
nic-en- 1/3 of leakage to of eso-
doscope thoracic mediasti- phageal

part num media- wall
stinal
emphysema

9. 73/m < 24 iatroge- Cervical 17.6/11.8 9.0/0.4 emphysema � �
nic-dila- part
tion

10. 55/w < 24 iatroge- Abdomi- 11.1/8.9 6.8/4.2 Contrast Hypo- +
nic-dila- nal part leakage to stasis of
tion abdominal mucous

cavity with
fibrin

11. 54/m < 24 iatroge- Cervical 10.1/7.3 5.9/0.52 emphysema Hypo- _
nic-dila- part of surroun- stasis of
tion ding tissues mucous

and media- with
stinal fibrin
emphysema

12. 34/w < 24 foreign Cervical 12.6/6.7 7.2/0.22 emphysema foreign �
body part of surroun- body
perfora- ding tissues  with
tion and dilata- injury of

tion of  me- mucous
diastinum

The Leukocytes Index of an Intoxication (LI) increased in all groups of patients.
However, the most significant increase LI is noted among patients with iatrogenic
injuries of esophagus (8.61), that reflected hardness and expansion of inflammatory
process. Leukocytes count has increased up to 15.4 and LI up to 6.61, among patients
accepted more than in 24 hours from the moment of esophageal injuries that charac-
terized duration of inflammatory process.
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In 7 days after operative intervention, average leukocytes count in peripheral blo-
od was 9.8 *103mcL (within the limits of 5.9-26.8), and average parameter LI 4.48
(from 0.15 to 32.3). The average value of leukocytes count was leveled 8.56 *103mcL
and LI � 0.74, if the postoperative period had no complications.

Whereas, at presence of complications in the postoperative period (n = 4) leuko-
cytes count was 12.5 *103/ mcL and LI � 11.8.

Radiological examination is the most valuable, accessible and informative dia-
gnostic method [4]. Polypositioned  X-ray scopy of esophagus was carried out to all
patients. Contrast leakage through esophageal contours has been revealed in 7 patients
(58%). Subcutaneous emphysema and mediastinal emphysema also have revealed in
7 cases. Extension of  mediastinum and cervical cellular cavities due to inflammatory
infiltration have appeared in 3 cases. Contrast substance leakage � 71% (5/7) and
emphysema of surrounding tissues � 57% (4/7) met more often in group of patients
with iatrogenic esophageal injuries. Cervical esophagus perforation was always ac-
companied by dilatation of cervical interfascial spaces. Pneumohydrothorax was only
marked in cases of a spontaneous rupture of the bottom thoracic part of esophagus.

Esophageal endoscopy is executed in 9 (75%) patients. The authentic attribute
of esophageal injury � �defect of its wall with a fistula similar way to surrounding
tissues� has been revealed in 4 (44%) cases only. In other cases indirect symptoms of
esophageal injuries such as a hypostasis mucous with fibrin (n = 3) and damage of
a mucous membrane (n = 2) have been found out.

CONCLUSIONS

1. At present there is no diagnostic method which always would confirm the diagno-
sis �esophageal perforation�. The most authentic diagnostically method of esopha-
geal injuries is radiological examination so as X-ray-examination with a contrast
substance enables to confirm esophageal perforation about 60% of patients.

2. The anamnesis of disease and presence of radiological symptoms of mediastinal
emphysema or extensions and emphysema of an interfascial spaces allows to de-
termine the exact diagnosis in other cases.

Table 2. Leukocytes count in peripheral blood and LI

Groups of patients
At the moment of receipt in hospital

Leukocytes (*103mcL) LI

Iatrogenic injuries (n=7) 12.6 8.61

Spontaneous rupture (n=2) 15.25 4.65

Foreign body perforation  (n = 2) 11.9 6.1

Posttraumatic injury (n = 1) 14.0 1.54
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3. Fiberscopes examination has a supporting role in diagnostics of esophageal per-
foration and should be applied in cases of the doubtful diagnosis.

4. Blood the analysis has no specificity for this pathology. The Leukocytes index of
intoxication is the most informative and specifying extension of inflammatory pro-
cess parameter and also is �a marker of well-being� of patients in the postoperati-
ve period.

5. There is necessary to carry out complete examination of patients for confirmation
of the diagnosis �esophageal perforation�.
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ANALIZATORY WZROKU A REAKCJE RÓWNOWA¯NE
NA PRZYK£ADZIE D£UGO�CI �CIE¯KI POSTUROGRAMU

U UCZNIÓW W WIEKU 12-15 LAT
SIGHT ANALYZER AND THE BALANCE REACTIONS BASED ON THE PATH

LENGTH OF THE POSTUREGRAM

STRESZCZENIE

Celem badañ by³a analiza reakcji równowa¿nych na przyk³adzie d³ugo�ci �cie¿ki posturogramu (D�) oraz
okre�lenie roli analizatorów wzroku w procesie utrzymania równowagi cia³a u uczniów w wieku 12-15
lat. Badaniami objêto 503 uczniów z wylosowanych uprzednio: Szko³y Podstawowej nr 13 i Gimnazjum
nr 4 w Starachowicach. Równowagê badano na platformie stabilometrycznej.

S³owa kluczowe: analizator wzroku, równowaga, platforma stabilometryczna, test Romberga, �rodek nacisku stóp
(COP), d³ugo�æ �cie¿ki posturogramu (D�).

SUMMARY

The aim of the research was to analyze the equivalent reactions based on DS and estimate the role of
sight analyzers in the process of keeping balance among children aged 12 to 15. First, 503 children aged
12 to 15 were drawn from the Primary School number 13 and from the Gymnasium number 4 in Stara-
chowice and next they were examined. Balance was measured on the stabiligraphic platform.

Key words: children school, sight analyzer, equivalent reactions based, stabiligraphic platform, Romberg�s test, center
of feet pressure (COP), path length of the posturegram (DS).

WSTÊP

Kontrola równowagi to z³o¿ony proces ruchowy, w który zaanga¿owane s¹ ró¿ne
systemy czuciowe oraz planowanie i uczenie siê [1]. Jak wykaza³y badania, cech¹
znamienn¹ u dzieci jest stosunkowo niewielki wp³yw wzroku na zmienno�æ sygna³u
COP. Zamkniêcie oczu powoduje znaczn¹ reakcjê uk³adu nerwowego na utrudnienie.
Skoro parametry równowagi w te�cie z oczami zamkniêtymi (CE) nie ulegaj¹ pogor-
szeniu, to mamy do czynienia z brakiem umiejêtno�ci wykorzystania wzroku w pro-
cesie utrzymania równowagi przez m³odzie¿. Brak jest odpowiedniej koordynacji miê-
dzy wzrokiem a uk³adem motorycznym, która znajduje siê jeszcze w rozwoju [2-14].
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Do najczê�ciej analizowanych parametrów posturogramu nale¿y d³ugo�æ �cie¿ki (D�)
(path length) w mm. Droga, jak¹ przebywa �rodek ciê¿ko�ci w czasie testu, zale¿y od
narzuconego czasu rejestracji oraz od szybko�ci ruchu COP w czasie próby [15, 16].
Celem badañ by³a analiza reakcji równowa¿nych na przyk³adzie D� oraz okre�lenie
roli analizatorów wzroku w procesie utrzymania równowagi cia³a u dzieci.

MATERIA£ I METODA BADAÑ

Badaniami objêto 503 uczniów w wieku 12-15 lat z wylosowanych uprzednio:
Szko³y Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach; w tym 247 (49,11%)
dziewcz¹t i 256 (50,89%) ch³opców. Dziewcz¹t by³o: 12-letnich 60 (24,29%), 13-let-
nich � 60 (24,29%), 14-letnich � 65 (26,32%) i 15-letnich � 62 (25,10%). Ch³opców
by³o: 12-letnich 65 (25,39%), 13-letnich � 61 (23,83%), 14-letnich � 60 (23,44%)
i 15-letnich � 70 (27,34%). Rozk³ady liczebno�ci w grupach wieku i p³ci nie ró¿ni³y
siê istotnie. Badania wykonano w listopadzie i grudniu 2005 r. W badaniach równo-
wagi zastosowano platformê Cosmogamma by Emildue (ryc. 1). Wykonywano test
standardowej oceny stabilno�ci w staniu swobodnym (test Romberga), sk³adaj¹cy siê
z dwóch nastêpuj¹cych po sobie prób trwaj¹cych po 30 s � z oczami otwartymi (OE
� open eys) oraz z oczami zamkniêtymi (CE � clo-
se eys) [17]. Do opisu równowagi zastosowano d³u-
go�æ �cie¿ki posturogramu (D�) (path length). Do
analizy statystycznej wykorzystano �redni¹ arytme-
tyczn¹ (x), odchylenie standardowe (s), analizê
wariancji Kruskala-Wallisa oraz test Ko³mogoro-
wa-Smirnowa [18].

WYNIKI

U dziewcz¹t: �rednia wysoko�æ cia³a wynosi³a
161,45 cm, �rednia masa cia³a 50,84 kg, �rednie
BMI 19,43. U ch³opców: �rednia wysoko�æ cia³a
wynosi³a 165,41 cm, �rednia masa cia³a 52,74 kg,
�rednie BMI 19,08. Rozk³ady liczebno�ci w grupach
wiekowych nie ró¿ni³y siê istotnie. Analiza warian-
cji wykaza³a, ¿e w badanej grupie wyst¹pi³o istotne
zró¿nicowanie wzrostu wzglêdem p³ci (p < 0,001),
istotne zró¿nicowanie wzrostu wzglêdem wieku
(p < 0,001) i istotna interakcja wieku i p³ci na wzrost
badanych (p < 0,001). Ponadto w badanej grupie
wyst¹pi³o: istotne zró¿nicowanie masy cia³a wzglê-

Ryc. 1. Platforma stabilometrycz-
na Cosmogamma by Emildue
R50300  (Technomex 2005)
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dem p³ci (p < 0,03), istotne zró¿nicowanie masy cia³a wzglêdem wieku (p < 0,001)
i istotna interakcja p³ci i wieku na masê cia³a badanych (p < 0,001). Wyst¹pi³o tak¿e
istotne zró¿nicowanie BMI wzglêdem wieku (p < 0,004), a nie zaobserwowano istot-
nego zró¿nicowania BMI wzglêdem p³ci oraz istotnej interakcji p³ci i wieku na wska�-
nik BMI. Warto�æ D� dla ca³ej grupy 503 badanych oscylowa³a od 490,26 przy oczach
otwartych (OE) do 476,51 przy oczach zamkniêtych (CE). Dla dziewcz¹t od 476,83
przy OE do 437,12 przy CE, a dla ch³opców od 503,22 przy OE do 514,52 przy CE.
U dziewcz¹t w te�cie OE D� by³a najni¿sza u 12-letnich, nastêpnie 13-, 15- i 14-let-
nich. W te�cie CE D� najni¿sza by³a u 15-letnich, nastêpnie 13-, 14- i 12-letnich dziew-
cz¹t. U ch³opców w te�cie OE D� by³a najni¿sza u 15-letnich, nastêpnie 14-, 12- i 13-
-letnich. W te�cie CE D� najni¿sza by³a u 14-letnich, nastêpnie 15-, 13- i 12-letnich
ch³opców. Przy CE nast¹pi³ wzrost D� u 12-letnich dziewcz¹t i 12- i 15-letnich ch³op-
ców, w pozosta³ych grupach nast¹pi³ jej spadek. Skrócenie �cie¿ki w te�cie CE mo¿-
na wyt³umaczyæ tym ¿e, w przypadku chwilowego braku kontroli wzrokowej u bada-
nych uczniów wystêpowa³a wiêksza koncentracja i skupienie uwagi na wykonywa-
nym te�cie. D� by³a krótsza u dziewcz¹t zarówno w te�cie przy OE, jak i CE (tabele
1, 2, ryc. 2). Analiza wariancji wykaza³a: istotne zró¿nicowanie D� wzglêdem p³ci
(p < 0,001), istotny efekt opcji badania (p < 0,05), istotn¹ interakcjê p³ci i wieku
(p < 0,02), istotn¹ interakcjê p³ci i opcji badania (p < 0,001) oraz istotn¹ interakcjê
wieku i opcji badania (p < 0,001) (tabela 2).

Ryc. 2. D³ugo�æ �cie¿ki (D�)
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Tabela 1. D³ugo�æ �cie¿ki (D�) (path length)

P³eæ D³ugo�æ �cie¿ki przy OE D³ugo�æ �cie¿ki przy CE Ró¿nica

Wiek x n s x n s OE-CE

Dziewczêta 476,83 247 154,81 437,12 247 125,69 39,71

12 lat 453,36 60 142,57 468,88 60 129,48 �15,52

13 lat 456,72 60 165,54 417,09 60 147,99 39,64

14 lat 506,43 65 152,18 447,65 65 111,40 58,77

15 lat 487,98 62 155,55 414,74 62 106,18 73,24

Ch³opcy 503,22 256 174,20 514,52 256 170,31 �11,29

12 lat 515,24 65 137,51 574,34 65 179,42 �59,10

13 lat 552,79 61 240,79 510,44 61 184,71 42,34

14 lat 486,23 60 154,24 484,10 60 151,54 2,14

15 lat 463,44 70 140,30 488,59 70 152,19 �25,15

Razem 490,26 503 165,33 476,51 503 154,84 13,75

Tabela 2. Analiza wariancji

Zmienne niezale¿ne
DF MS DF MS

F  p
efekt efekt b³¹d b³¹d

P³eæ (1) 1 698 996,4 495 35 050,69 19,94 0,001

Wiek (2) 3 66 237,59 495 35 050,69 1,88 0,130

Opcja badania (3) 1 53 066,02 495 13 532,73 3,92 0,050

Interakcja p³eæ � wiek (1, 2) 3 114 077,9 495 35 050,69 3,25 0,020

Interakcja p³eæ � opcja
badania (1, 3)

1 150 401,6 495 13 532,73 11,11 0,001

Interakcja wiek � opcja
badania (2, 3)

3 77 276,61 495 13 532,73 5,71 0,001

Interakcja p³eæ � wiek � opcja
badania (1, 2, 3)

3 27 279,57 495 13 532,73 2,01 0,110

OMÓWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI

1. Wykazano: istotne zró¿nicowanie D� wzglêdem p³ci (p < 0,001), istotny efekt opcji
badania (p < 0,05), istotn¹ interakcjê p³ci i wieku (p < 0,02), istotn¹ interakcjê p³ci
i opcji badania (p < 0,001), istotn¹ interakcjê wieku i opcji badania (p < 0,001).
Nie wykazano istotnego zró¿nicowania D� wzglêdem wieku.

2. Warto�æ D� dla ca³ej grupy 503 badanych oscylowa³a od 490,26 przy OE do 476,51
przy CE. D� by³a krótsza u dziewcz¹t zarówno w te�cie przy OE, jak i CE.

3. Przy CE nast¹pi³ wzrost D� tylko u 12-letnich dziewcz¹t oraz 12- i 15-letnich
ch³opców, w pozosta³ych grupach nast¹pi³ jej spadek. Skrócenie �cie¿ki w te�cie
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CE mo¿na wyt³umaczyæ tym ¿e, w przypadku chwilowego braku kontroli wzro-
kowej u badanych dzieci wystêpowa³a wiêksza koncentracja i skupienie uwagi na
wykonywanej pracy.

4. Skoro parametry równowagi w te�cie CE nie ulegaj¹ istotnemu pogorszeniu, to
mamy do czynienia z brakiem umiejêtno�ci wykorzystania wzroku w procesie
utrzymania równowagi przez dzieci. Brak jest odpowiedniej koordynacji miêdzy
wzrokiem a uk³adem motorycznym, która u dzieci znajduje siê w rozwoju. Cech¹
znamienn¹ u dzieci jest stosunkowo niewielki wp³yw wzroku na zmienno�æ sy-
gna³u COP.
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�RODOWISKOWE ZRÓ¯NICOWANIE POZIOMU ROZWOJU
MORFOFUNKCJONALNEGO DZIECI I M£ODZIE¯Y W WIEKU 10-16 LAT

THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND MOTORIC APTITUDE
OF CHILDREN AGED 10-16 AS AN ASPECT OF ENVIRONMENTAL DIFFERENCES

STRESZCZENIE

Celem badañ by³o okre�lenie wp³ywu wybranych czynników spo³eczno-ekonomicznych na powstawa-
nie zmian w obrêbie wymiernych cech rozwoju fizycznego i motorycznego. Analiza wyników dotyczy
1611 uczniów, w tym 794 ch³opców i 817 dziewcz¹t, w wieku 10-16 lat z regionu �wiêtokrzyskiego. Oceny
rozwoju fizycznego w wydzielonych grupach spo³eczno-ekonomicznych dokonano na podstawie wyso-
ko�ci i masy cia³a. Do badania cech motorycznych pos³u¿y³y pomiary si³y statycznej d³oni, si³y eksplo-
zywnej koñczyn dolnych oraz szybko�ci biegowej. Dokonano porównañ zakresu i kierunku ró¿nic miê-
dzygrupowych do warto�ci znormalizowanych. Ich istotno�æ statystyczn¹ oceniono testem t-Studenta.
Analiza uzyskanych wyników potwierdza istnienie ró¿nic �rodowiskowych w rozwoju badanych cech
somatycznych i motorycznych.

S³owa kluczowe: rozwój fizyczny, rozwój motoryczny dzieci i m³odzie¿y, spo³eczno-ekonomiczne determinanty
rozwoju.

SUMMARY

The aim of the research is to define the influence of chosen social-economic factors on the changements
in the area of examined physical and motoric development features. The analysis of the results is based
on the sample of 1611 children involving 794 boys and 817 girls aged 10-16 from �wiêtokrzyskie Re-
gion. Evaluation of physical development among defined social � economic groups has been made on
the based of height and body mass. To describe motoric aptitude of examined children static power of
more fit hand, lower limbs explosive power and running speed have been taken into consideration. The
range and direction of intergroups differences on the normalized numbers has been compared. Their
significance was assessed by t-Student test. The results proved existence of the environmental differen-
ces in the development of the examined somatic and motoric features.

Key words: physical development, motoric development, social-economic determinants of development.

WSTÊP

Rozwój cz³owieka jest �ci�le zwi¹zany z warunkami �rodowiska. Przemiany cy-
wilizacyjne, wzrost �wiadomo�ci rodziców, wynikaj¹cy m.in. z ich wy¿szego wykszta³-
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cenia oraz szerokiego dostêpu do ró¿norakich mediów, wy¿szy poziom opieki lekar-
skiej i higieny codziennego ¿ycia, a tak¿e inne procesy zachodz¹ce we wspó³czesnym
�wiecie, stwarzaj¹ coraz to lepsze warunki do rozwoju i wychowania kolejnych po-
koleñ. Niejednakowe tempo zachodz¹cych procesów spo³eczno-ekonomicznych w lo-
kalnych grupach �rodowiskowych jest czêsto uznawane za jedn¹ z g³ównych przy-
czyn zró¿nicowania biologicznego ludno�ci.

Wydaje siê, i¿ wymienion¹ zale¿no�æ najbardziej potwierdzi³y, prowadzone w Pol-
sce ju¿ od dawna, badania nad rozwojem fizycznym, tempem wzrastania i dojrzewa-
nia dzieci i m³odzie¿y [1-9]. Stwierdzono, ¿e wy¿szy status spo³eczny sprzyja osi¹-
ganiu wy¿szych parametrów somatycznych i szybszemu tempu dojrzewania biologicz-
nego m³odego pokolenia. Podobne kierunki gradientu spo³ecznego jedynie czê�cio-
wo potwierdzi³y wyniki �rodowiskowych uwarunkowañ sprawno�ci motorycz-
nej [10, 11]. Odmienne wyniki przedstawi³ E. Mleczko [12], wskazuj¹c na niewiel-
kie zró¿nicowanie �rodowiskowe niektórych zdolno�ci motorycznych, w tym koor-
dynacyjnych, a tak¿e na wy¿szy poziom rozwoju w grupach o ni¿szym statusie. Na-
dal wydaje siê byæ dyskusyjnym problem �rodowiskowego zró¿nicowania biologicz-
nych aspektów rozwoju cz³owieka. Dlatego celem niniejszego opracowania jest oce-
na poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci i m³odzie¿y w wieku 10-16 lat z re-
gionu �wiêtokrzyskiego w wyodrêbnionych grupach o ró¿nym statusie spo³eczno-eko-
nomicznym.

MATERIA£ I METODA

Badania przeprowadzono w latach 1998-2000, w losowo wybranych szko³ach na
terenie województwa �wiêtokrzyskiego. Przebadano 3150 uczniów, w tym 1562 ch³op-
ców i 1588 dziewcz¹t, w wieku 10-16 lat. W badaniach uwzglêdniono pomiary wy-
soko�ci i masy cia³a oraz si³y statycznej d³oni sprawniejszej, si³y eksplozywnej koñ-
czyn dolnych oraz szybko�ci biegowej. Jak podkre�la wielu autorów [12-16], zarów-
no cechy somatyczne � wysoko�æ i masa cia³a, jak i poziom rozwoju funkcjonalnego
mog¹ stanowiæ czu³e wska�niki rozwarstwienia spo³ecznego ludno�ci. Szczegó³owe
charakterystyki statystyczne przedstawiono w tabelach 1-5. W ocenie spo³ecznego zró¿-
nicowania poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego wykorzystano dane o sytuacji eko-
nomiczno-spo³ecznej rodziny uzyskane z dwóch �róde³: bezpo�redniego wywiadu z ba-
danym dzieckiem i informacji podanych przez jego rodziców. Dotyczy³y one pochodze-
nia i wykszta³cenia obojga rodziców. Na ich podstawie we wszystkich czynnikach spo-
³ecznych wyró¿niono nastêpuj¹ce kategorie: 1) pochodzenie: ch³opskie, robotnicze, in-
teligenckie; 2) wykszta³cenie ojca i matki: wy¿sze, �rednie i podstawowe.

Porównañ zakresu i kierunku dystansów �rodowiskowych dokonano na wielko-
�ciach unormowanych ró¿nic miêdzygrupowych. Ich istotno�æ oceniono testem t-Stu-
denta. Normowania dokonano przy u¿yciu �redniej arytmetycznej (

x

 = 0) i odchyle-
nia standardowego (s = 1) dla ogó³u badanych w poszczególnych grupach wieku.
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Tabela 1. Charakterystyki ogólne wysoko�ci cia³a (cm) badanych ch³opców i dziewcz¹t

Wiek Ch³opcy Dziewczêta
(lata) n x s n x s

10 217 139,422 6,490 187 140,033 6,927

11 248 144,910 7,409 257 146,596 8,047

12 255 151,000 7,338 305 152,058 8,042

13 197 157,282 9,075 207 157,392 7,249

14 152 162,213 9,680 167 162,169 6,347

15 237 167,357 8,027 242 163,309 5,149

16 256 175,309 7,963 223 166,261 3,836

Tabela 2. Charakterystyki ogólne masy cia³a (kg) badanych ch³opców i dziewcz¹t

Wiek Ch³opcy Dziewczêta
(lata) n x s n x s

10 217 33,701 5,815 187 33,132 6,280

11 248 37,462 7,271 257 38,105 8,569

12 255 40,882 7,289 305 42,332 8,415

13 197 46,297 8,590 207 46,669 7,858

14 152 50,007 9,813 167 52,462 7,246

15 237 56,511 9,266 242 54,257 7,597

16 256 65,275 8,428 223 62,313 7,191

Tabela 3. Charakterystyki ogólne si³y statycznej d³oni sprawniejszej (kG) badanych
ch³opców i dziewcz¹t

Wiek Ch³opcy Dziewczêta
(lata) n x s n x s

10 217 19,032 3,929 187 15,844 3,818

11 248 20,871 5,571 257 17,846 4,752

12 255 22,041 6,574 305 20,869 5,342

13 197 26,270 7,118 207 22,890 7,382

14 152 30,737 9,001 167 24,940 6,925

15 237 37,607 11,122 242 27,988 8,136

16 256 45,071 9,124 223 28,957 4,059
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Tabela 4. Charakterystyki statystyczne si³y eksplozywnej koñczyn dolnych (cm) badanych
ch³opców i dziewcz¹t

Wiek Ch³opcy Dziewczêta
(lata) n x s n x s

10 217 144,707 16,668 187 135,035 16,756

11 248 151,173 18,294 257 147,928 17,842

12 255 161,681 33,547 305 154,312 23,725

13 197 166,637 23,871 207 157,012 22,936

14 152 183,434 24,692 167 162,995 24,118

15 237 184,254 36,166 242 160,303 24,480

16 256 209,518 23,302 223 166,826 15,265

Tabela 5. Charakterystyki statystyczne szybko�ci biegowej (s) badanych ch³opców
i dziewcz¹t

Wiek Ch³opcy Dziewczêta
(lata) n x s n x s

10 217 9,510 1,840 187 12,851 0,422

11 248 9,389 1,892 257 9,587 1,642

12 255 9,077 5,091 305 9,410 1,441

13 197 8,870 0,820 207 9,021 1,898

14 152 8,155 1,669 167 9,327 7,524

15 237 8,392 2,435 242 8,917 1,218

16 256 7,038 3,897 223 8,962 2,819

WYNIKI BADAÑ I DYSKUSJA

Analizuj¹c wysoko�æ cia³a badanych w zale¿no�ci od ich pochodzenia, zaobser-
wowano, ¿e �rednia warto�æ tej cechy maleje wyra�nie jednostajnie wraz z obni¿a-
niem siê statusu spo³ecznego (ryc. 1). Wiêkszy dystans �rodowiskowy zaobserwowa-
no u ch³opców ni¿ dziewcz¹t, szczególnie miêdzy 11. a 16. r.¿., u których ró¿nice
�rednich warto�ci unormowanych dla skrajnych grup oscylowa³y miêdzy 0,6 do 0,8 s
(w wieku 12 i 16 lat). U dziewcz¹t wiêksze ró¿nice istotne statystycznie zaobserwo-
wano w m³odszej grupie wiekowej (10 lat).

Bior¹c pod uwagê wykszta³cenie ojca, mo¿na zauwa¿yæ labilny i niewielki zasiêg
ró¿nic w toku badanego okresu zarówno u ch³opców, jak i u dziewcz¹t (ryc. 2). Ob-
serwuje siê jednak tendencjê do osi¹gania wy¿szych przeciêtnych parametrów w gru-
pach dzieci, których ojcowie legitymuj¹ siê wy¿szym wykszta³ceniem. Ró¿nice istotne
statystycznie miêdzy skrajnymi grupami wystêpuj¹ u 10-letnich ch³opców i 15-let-
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nich dziewcz¹t, przy czym niezale¿nie od p³ci wy¿sze �rednie warto�ci wysoko�ci cia³a
osi¹gaj¹ dzieci z rodzin, w których ojcowie maj¹ wykszta³cenie podstawowe.

Oceniaj¹c zró¿nicowanie wysoko�ci cia³a w odniesieniu do wykszta³cenia matki,
zaobserwowano zale¿no�ci podobne jak do pochodzenia spo³ecznego. Wy¿sze wy-
kszta³cenie matki wspó³wystêpuje z osi¹ganiem przez dzieci wy¿szych �rednich war-
to�ci wysoko�ci cia³a (ryc. 3). Nale¿y jednak podkre�liæ, i¿ zasiêg jest niewielki, istot-
ny statystycznie jedynie w skrajnych grupach u 16-letnich ch³opców i dziewcz¹t (ró¿-

Ryc. 1. Wysoko�æ cia³a badanych w grupach wyodrêbnionych wg ich pochodzenia

Ryc. 2. Wysoko�æ cia³a badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia ojca
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Ryc. 3. Wysoko�æ cia³a badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia matki
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nice wzglêdne wynosz¹ oko³o 1,2 s). W pi�miennictwie przedmiotu zwraca siê uwagê
na zwi¹zek miêdzy uzyskiwaniem wy¿szych przeciêtnych warto�ci wysoko�ci cia³a
a teoretycznie lepszym statusem spo³eczno-ekonomicznym rodzin, w których wycho-
wuj¹ siê dzieci. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ dobrze udokumentowane zjawisko zró¿-
nicowania wysoko�ci cia³a � szczególnie ch³opców w grupach spo³ecznych [2, 5, 17].

Uwzglêdnione w badaniach czynniki spo³eczne ró¿nicuj¹ równie¿ masê cia³a
u uczniów w wieku 10-16 lat z regionu �wiêtokrzyskiego. W wiêkszo�ci przypadków
fakt wychowywania siê w rodzinie inteligenckiej sprzyja osi¹ganiu wy¿szych �red-
nich warto�ci masy cia³a, szczególnie u 12�15-letnich ch³opców, u których ró¿nice
miêdzy skrajnymi grupami s¹ istotne statystycznie (ryc. 4). U dziewcz¹t zakres dy-
stansu miêdzygrupowego jest nieco mniejszy i istotny statystycznie jedynie w wieku
16 lat, przy odmiennym kierunku stwierdzonych ró¿nic.

Analizuj¹c wyniki badañ dotycz¹ce zwi¹zku wykszta³cenia ojca z mas¹ cia³a ba-
danych � podobnie jak w przypadku zwi¹zku z wysoko�ci¹ � obserwuje siê niewielki
dystans miêdzygrupowy. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e niewielkie zró¿nicowanie �ro-
dowiskowe na ogó³ by³o zgodne z gradientem spo³ecznym (ryc. 5). Podobna zale¿-
no�æ dotyczy wska�nika � wykszta³cenie matki (ryc. 6). Powy¿sza analiza wyników
wysoko�ci oraz masy cia³a sugeruje odzwierciedlenie dobrze ju¿ udokumentowanej
tendencji do smuklenia budowy cia³a badanych, wychowuj¹cych siê w grupach �ro-
dowiskowych i spo³ecznych o teoretycznie wy¿szym standardzie ¿ycia [3].

Ryc. 4. Masa cia³a badanych w grupach wyodrêbnionych wg pochodzenia

Ryc. 5. Masa cia³a badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia ojca
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Ryc. 6. Masa cia³a badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia matki

Ryc. 7. Si³a statyczna badanych w grupach wyodrêbnionych wg pochodzenia
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Jak wynika z danych zamieszczonych na ryc. 7-9, stwierdzono niewielkie zró¿ni-
cowanie w poziomie rozwoju si³y statycznej sprawniejszej d³oni, w grupach wydzie-
lonych wed³ug pochodzenia oraz wykszta³cenia obojga rodziców.

Nieco wiêkszy zasiêg ró¿nic wyst¹pi³ w sile eksplozywnej koñczyn dolnych, mie-
rzonej wyskokiem dosiê¿nym (ryc. 10-12). Podobny wp³yw czynników �rodowisko-
wych na poziom rozwoju wska�ników si³y chwytu d³oni obserwuje siê w materia³ach
zebranych w populacji krakowskiej [12] i poznañskiej [18].

Kierunek ró¿nic miêdzygrupowych nie preferuje ¿adnej z nich. Jedynie w grupach
wydzielonych wed³ug pochodzenia, szczególnie w sile eksplozywnej koñczyn dolnych

Ryc. 8. Si³a statyczna badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia ojca
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Ryc. 9. Si³a statyczna badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia matki

Ryc. 10. Si³a eksplozywna koñczyn dolnych badanych w grupach wyodrêbnionych
wg pochodzenia

Ryc. 11. Si³a eksplozywna koñczyn dolnych badanych w grupach wyodrêbnionych
wg wykszta³cenia ojca
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u 10�16-letnich ch³opców oraz 13�16-letnich dziewcz¹t, zauwa¿a siê niewielk¹ ten-
dencjê do osi¹gania wy¿szych, przeciêtnych parametrów przez dzieci z pochodzeniem
inteligenckim. Kierunek zgodny z gradientem spo³ecznym zauwa¿a siê równie¿ w za-
le¿no�ci od poziomu wykszta³cenia ojca dla si³y statycznej d³oni ch³opców 11�13-
-letnich i si³y eksplozywnej koñczyn dolnych (10-11 lat, 13-14 lat) oraz poziomu wy-
kszta³cenia matki dla si³y eksplozywnej koñczyn dolnych w grupie ch³opców i dziew-
cz¹t w wieku 11 i 13-16 lat.

Nale¿y wspomnieæ, i¿ w wiêkszo�ci publikowanych dot¹d badañ kierunek zró¿ni-
cowania miêdzygrupowego by³ zgodny z gradientem spo³ecznym i w tym upatrywa-
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no wp³ywu masy cia³a [10-12]. Godnym podkre�lenia jest fakt, i¿ si³a jest do�æ moc-
no skorelowana z mas¹ cia³a [18]. Nowsze badania dowodz¹ równie¿, i¿ wska�nik
masy cia³a mierzy czynnik wysoko�ci cia³a [19]. W zwi¹zku z powy¿szym, bior¹c pod
uwagê wyniki zró¿nicowania miêdzygrupowego masy cia³a badanych, mo¿na stwier-
dziæ, i¿ uczniowie wychowuj¹cy siê w teoretycznie lepszych warunkach nie w pe³ni
wykorzystuj¹ swoje potencjalne mo¿liwo�ci rozwoju si³y.

Kolejn¹ analizowan¹ zdolno�ci¹ motoryczn¹ jest szybko�æ biegowa mierzona na
dystansie 50 m ze startu wysokiego (ryc. 13-15).

Ryc. 12. Si³a eksplozywna koñczyn dolnych badanych w grupach wyodrêbnionych
wg wykszta³cenia matki
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Ryc. 13. Szybko�æ biegowa badanych w grupach wyodrêbnionych wg pochodzenia

Ryc. 14. Szybko�æ biegowa badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia ojca
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Ryc. 15. Szybko�æ biegowa badanych w grupach wyodrêbnionych wg wykszta³cenia matki

Zakres ró¿nic w grupach wydzielonych wed³ug pochodzenia dzieci jest niewielki,
szczególnie u ch³opców. Dotychczas w wielu opracowaniach sygnalizowano niewielki
zakres zró¿nicowania poziomu rozwoju motorycznego ch³opców w grupach wydzie-
lonych wed³ug ró¿nych wska�ników spo³eczno-ekonomicznych [12, 20]. Powy¿sze
zjawisko t³umaczono tym, i¿ odzwierciedla ono pozornie s³absz¹ podatno�æ na czyn-
niki �rodowiskowe. Byæ mo¿e jest to jednak efekt wp³ywu podobnego trybu ¿ycia,
a przede wszystkim aktywno�ci ruchowej ch³opców z ró¿nych grup spo³ecznych.
U dziewcz¹t natomiast stwierdzano korzystniejszy wp³yw warunków w grupach o ni¿-
szym statusie spo³eczno-ekonomicznym na poziom rozwoju motorycznego, co powo-
dowa³o wiêkszy dystans �rodowiskowy ni¿ u p³ci mêskiej [10, 12]. W badanym �ro-
dowisku w przypadku analizowanych zdolno�ci uzyskane wyniki potwierdzaj¹ powy¿-
sze spostrze¿enia. Zauwa¿a siê bowiem wiêksze zró¿nicowanie u p³ci ¿eñskiej, jak
i wy¿sze, przeciêtne wyniki uzyskiwane przez dziewczêta wychowuj¹ce siê w rodzi-
nach o pochodzeniu ch³opskim oraz te, których rodzice legitymuj¹ siê wykszta³ceniem
podstawowym i �rednim.

WNIOSKI

1. Zarówno pochodzenie spo³eczne, jak i wykszta³cenie rodziców ró¿nicuje poziom
wysoko�ci i masy cia³a badanych dzieci i m³odzie¿y z regionu �wiêtokrzyskiego,
a kierunek stwierdzonych ró¿nic jest zgodny ze stwierdzanym przez innych auto-
rów gradientem spo³ecznym. Najwiêksze ró¿nice w poziomie rozwoju fizyczne-
go stwierdzono miêdzy grupami o skrajnym statusie spo³ecznym.

2. Niewielkie zró¿nicowanie w poziomie rozwoju wybranych aspektów si³y oraz szyb-
ko�ci biegowej stwierdzono w grupach wydzielonych wed³ug pochodzenia oraz
wykszta³cenia obojga rodziców. Zauwa¿a siê, wiêksze zró¿nicowanie u p³ci ¿eñ-
skiej, jak równie¿ wy¿sze, przeciêtne wyniki uzyskiwane przez dziewczêta wycho-
wuj¹ce siê w rodzinach o pochodzeniu ch³opskim oraz te, których rodzice legity-
muj¹ siê wykszta³ceniem podstawowym i �rednim.
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CZAS WOLNY NIEWYKORZYSTANYM OBSZAREM
W REHABILITACJI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

FREE TIME AS THE UNUSED AREA IN THE REHABILITATION
OF DISABLE PEOPLE

STRESZCZENIE

Czas wolny osób niepe³nosprawnych jest wa¿nym, a niewykorzystanym obszarem w rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych. Rehabilitacja we wspó³czesnym ujêciu jest dziedzin¹ interdyscyplinarn¹.
Celem badañ by³o poznanie form spêdzania wolnego czasu przez osoby niepe³nosprawne oraz zmian
w tym zakresie zwi¹zanych z ograniczeniem sprawno�ci.
Badania przeprowadzono w grupie 217 pacjentów oddzia³ów rehabilitacji z województwa �wiêtokrzy-
skiego, hospitalizowanych z powodu przebycia udaru mózgu (157 osób � 72,4%) lub operacji protezo-
plastyki stawu biodrowego i/lub kolanowego (60 osób � 27,6%). Wiek badanych osób waha³ siê od 26
do 87 lat (�rednia wieku 63,4).
Metod¹ doboru populacji do badañ by³ dobór celowy. W badaniach wykorzystano autorski Kwestiona-
riusz wywiadu dla osób niepe³nosprawnych hospitalizowanych w oddzia³ach rehabilitacji (zob. aneks).
Uzyskane informacje poddano analizie statystycznej i opisowej. Na jej podstawie stwierdzono, ¿e: 1)
osoby niepe³nosprawne spêdza³y czas wolny zarówno biernie, jak i aktywnie; 2) po zachorowaniu czy
operacji � niepe³nosprawni zmieniali zdecydowanie sposób spêdzania wolnego czasu; 3) respondenci
najchêtniej w czasie wolnym przebywali z rodzin¹; 4) czas wolny osób niepe³nosprawnych jest obsza-
rem ¿ycia, który mo¿na wykorzystaæ w procesie kompleksowej rehabilitacji, w celu podnoszenia zakre-
sów niezale¿no�ci tej grupy i zwiêkszania ich integracji ze spo³eczeñstwem.
Zaprezentowane wyniki badañ s¹ czê�ci¹ projektu �Badania zakresów samodzielno�ci funkcjonowania
osób niepe³nosprawnych w �rodowisku ich ¿ycia�.

S³owa kluczowe: czas wolny, osoby niepe³nosprawne, proces rehabilitacji.

SUMMARY

Free time of the disable is very important, yet the unused area in the rehabilitation of the handicapped.
Rehabilitation is understood as an interdisciplinary domain based.
The main aim of this study was to investigate the kinds of free time activities of the disable and the range
of changes in these activities due to the physical ability limit.
That study was conducted in �wiêtokrzyskie county and the groups of 217 patients, who were hospita-
lised after stroke (157 people � 72,4%) or the surgery of knee and/or hip joints (60 people � 27,6%). The
age of those people ranged from 26 to 87 (average age 63,4).
To statistic calculations the method of purpose choice was used. For that study a questionnaire for the
disable, who underwent the hospital treatment in the rehabilitation units, was used. The questions asked,
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concerned the free time activities of that group of people. The outcomes were statistically and descripti-
vely analysed. Based on the obtained results it can be said that: 1) the handicapped spent their free time
actively and passively; 2) after developing disease or undergoing surgery, the disable definitely changed
their free time activities; 3) the disable claimed that they spend their free time with their relatives; 4) free
time of disable people is the area in their lives, which might be used to insure their independence and
encourage the process of their integration with society in the wider process of rehabilitation.
The results of that study are the part of project called �The investigation of the ranges of disable people
functioning in their every-day lives�.

Key words: free time activities, disable people, rehabilitation process.

WSTÊP

Zdaniem A. Hulka, g³ównym celem i zadaniem �czasu wolnego jest rozwijanie
u osób niepe³nosprawnych maksymalnych zdolno�ci do wykonywania podstawowych
codziennych zajêæ, przygotowanie do pracy zawodowej oraz stworzenie korzystnych
warunków do kontaktów z otoczeniem fizycznym i ze �rodowiskiem spo³ecznym� [1].

Rehabilitacja we wspó³czesnym ujêciu to interdyscyplinarna dziedzina oparta na
�przemy�lanym, skoordynowanym procesie usprawniania, nauczania, zatrudniania
i przystosowania do spo³ecznego wspó³dzia³ania osób, które na skutek choroby, ura-
zu, wad wrodzonych s¹ niepe³nosprawne� [2]. W procesie rehabilitacji czas wolny
osób niepe³nosprawnych nie jest wyizolowanym obszarem, lecz istotnym elementem
w ca³okszta³cie oddzia³ywañ. Temu wymiarowi ¿ycia przypisuje siê wiele funkcji:
kompensacyjn¹ i rekreacyjn¹ jako mo¿liwo�æ psychofizycznego odprê¿enia po pra-
cy oraz kszta³c¹c¹, kontemplacyjn¹, partycypacyjn¹ i integracyjn¹ [3]. Te ostatnie
funkcje traktowane s¹ jako szczególny obszar ¿ycia osób niepe³nosprawnych, który
mo¿e pos³u¿yæ do zwiêkszania integracji niepe³nosprawnych ze spo³eczeñstwem i roz-
woju ich osobowo�ci. Zgodnie z obiegow¹ opini¹, osoby niepe³nosprawne maj¹ du¿o
wolnego czasu. W przeprowadzonych badaniach w�ród osób niepe³nosprawnych ru-
chowo rozpoznano sposoby zagospodarowywania wolnego czasu oraz wp³yw niepe³-
nosprawno�ci na jego spêdzanie.

CEL BADAÑ

Celem badañ by³o poznanie form spêdzania wolnego czasu przez osoby niepe³no-
sprawne oraz zmian w tym zakresie zwi¹zanych z ograniczeniem sprawno�ci.

MATERIA£ I METODY

Badania przeprowadzono w grupie 217 pacjentów oddzia³ów rehabilitacji z wo-
jewództwa �wiêtokrzyskiego. W�ród nich by³o 157 osób (72,4%) po przebytym uda-
rze mózgu (U) oraz 60 osób (27,6%) po operacji protezoplastyki stawu biodrowego
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i/lub kolanowego (P). Badan¹ populacjê stanowi³o 111 (51,2%) kobiet i 106 (48,8%)
mê¿czyzn. Wiek badanych osób waha³ siê od 26 do 87 lat; �rednia wieku wynosi³a
63,4. Chorych podzielono na trzy grupy wiekowe: 26-49 lat (13,4%), 50-64 lata
(30,4%), 65 lat i wiêcej (56,2%). Ponad po³owa badanych, tj. 124 osoby (57,1%)
mieszka³y w mie�cie a 93 (42,9%) na wsi.

Do badañ zakwalifikowano pacjentów na podstawie wstêpnego rozpoznania le-
karskiego dokonanego w oddziale rehabilitacji. Wykluczono z nich osoby, z którymi
nie mo¿na by³o nawi¹zaæ kontaktu s³ownego z powodu afazji. Metod¹ doboru popu-
lacji do badañ by³ dobór celowy. W badaniach wykorzystano autorski Kwestionariusz
wywiadu dla osób niepe³nosprawnych hospitalizowanych w oddzia³ach rehabilitacji
(zob. aneks). Uzyskane informacje poddano analizie statystycznej i opisowej. Zapre-
zentowane wyniki badañ stanowi¹ czê�æ projektu: �Badania zakresów samodzielno-
�ci funkcjonowania osób niepe³nosprawnych w �rodowisku ich ¿ycia�.

WYNIKI BADAÑ

Po³owa osób niepe³nosprawnych ruchowo (51,2%) spêdza³a biernie czas wolny
(ryc. 1). By³o to 50,5% subpopulacji kobiet i 49,5% subpopulacji mê¿czyzn. Badani
w wieku ≥ 50 lat (50-64 lata � 57,6%) i ≥ 65 lat (52,5%) znamiennie czê�ciej biernie
wypoczywali ani¿eli osoby z najm³odszej grupy wiekowej (26-49 lat � 31,0%). Po-
zostali pacjenci (48,8%) spêdzali czas aktywnie. Istotnie czêsto byli aktywni niepe³-
nosprawni w wieku 26-49 lat (69,0%) w porównaniu do pozosta³ych (≥ 65 lat � 47,5%,
50-64 lat � 42,4%).

Ryc. 1. Formy spêdzania wolnego czasu przez osoby niepe³nosprawne
(badani wg p³ci, wieku, przyczyn niepe³nosprawno�ci i miejsca zamieszkania)



36 El¿bieta Kamusiñska

Niepe³nosprawni po przebytej protezoplastyce du¿ych stawów nieznacznie czê-
�ciej preferowali bierne formy wypoczynku (53,3%) ni¿ czynne (46,7%). Natomiast
osoby po przebytym udarze mózgu uzyska³y niemal identyczne rozk³ady odpowiedzi
w obydwu analizowanych kategoriach (bierny wypoczynek � 50,3%, czynny wypo-
czynek � 49,7%). Przy uwzglêdnieniu miejsca zamieszkania stwierdzono, ¿e miesz-
kañcy wsi czê�ciej wypoczywali biernie (52,7%) ni¿ czynnie (47,3%). W�ród miesz-
kañców miasta odsetki odpowiedzi by³y identyczne (po 50,0%).

W czasie wolnym niepe³nosprawni najczê�ciej: ogl¹dali telewizjê (81,1%), s³u-
chali radia (56,7%), czytali prasê (49,8%). Ponadto: modlili siê (37,3%), spacerowa-
li (29,0%), czytali ksi¹¿ki (23,0%), uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich (20,7%),
uprawiali hobby (17,5%), nic nie robili (14,5%), rozmawiali z innymi (2,3%), bawili
siê z dzieæmi, wnukami (2,3%), uczestniczyli w ¿yciu kulturalnym (0,5%) (ryc. 2).

Znacz¹ca wiêkszo�æ osób (89,4%) zmieni³a sposób spêdzania wolnego czasu na
skutek ograniczenia sprawno�ci, ale 10,6% wypoczywa³a tak samo (tab. 1). Mê¿czy�ni
(90,8%) nieznacznie czê�ciej od kobiet (88,3%) zmieniali formê wypoczynku. Udzia³
ankietowanych w wieku 50 lat i wiêcej (≥ 65 lat � 91,0%, 50-64 lat � 89,4%) by³ wy¿szy
od udzia³u najm³odszych (82,8%) w kategorii: zmiana formy spêdzania wolnego czasu.
Osoby z najm³odszej grupy wieku czê�ciej ni¿ pozostali respondenci tak samo spê-
dzali wolny czas (26-49 lat � 17,2%, 50-64 lata � 10,6%, ≥ 65 lat � 9,0%) (tab. 1).

Niepe³nosprawni po udarze mózgu (91,1%) czê�ciej od osób po protezoplastyce
stawu (85,0%) zmieniali sposób wypoczynku (tab. 2).

Mieszkañcy wsi zmienili formê wypoczynku w 91,4%, a mieszkañcy miasta
w 87,9%. Natomiast mieszkaj¹cy w mie�cie czê�ciej twierdzili, ¿e ich wypoczynek

Ryc. 2. Sposoby spêdzania wolnego czasu (badani ogó³em)

Bezczynnie (le¿enie, siedzenie)
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Tabela 1. Zmiana form spêdzania wolnego czasu na skutek ograniczonej sprawno�ci
(badani wg p³ci i wieku)

Zmiana form spêdzania P³eæ Grupy wieku (lata)
Ogó³em

wolnego czasu K M 26-49 50-64 ≥ 65

N 98 96 24 59 111 194

Tak, nast¹pi³a %W 50,5 49,5 12,4 30,4 57,2 100,0

%K 88,3 90,6 82,8 89,4 91,0 89,4

N 13 10 5 7 11 23

Nie, nie nast¹pi³a %W 56,5 43,5 21,7 30,4 47,8 100,0

%K 11,7 9,4 17,2 10,6 9,0 10,6

N 111 106 29 66 122 217

Razem %W 51,2 48,8 13,4 30,4 56,2 100,0

%K 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

χ2 = 0,30 χ2 = 1,67

Tabela 2. Zmiana form spêdzania wolnego czasu na skutek ograniczonej sprawno�ci
(badani wg przyczyny niepe³nosprawno�ci i miejsca zamieszkania)

Zmiana form spêdzania
Przyczyna Miejsce Ogó³em

niepe³nosprawno�ci zamieszkania
wolnego czasu

P U Wie� Miasto

N 51 143 85 109 194

Tak, nast¹pi³a %W 26,3 73,7 43,8 56,2 100,0

%K 85,0 91,1 91,4 87,9 89,4

N 9 14 8 15 23

Nie, nie nast¹pi³a %W 39,1 60,9 34,8 65,2 100,0

%K 15,0 8,9 8,6 12,1 10,6

N 60 157 93 124 217

Razem %W 27,6 72,4 42,9 57,1 100,0

%K 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

χ2 = 1,70 χ2 = 0,69

jest taki sam (miasto � 12,1%, wie� � 8,6%). Na podstawie analizy danych zawar-
tych w tabelach 1 i 2 nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie zwi¹zanych ze
zmiennymi niezale¿nymi (p³ci¹, wiekiem, przyczyn¹ niepe³nosprawno�ci, miejscem
zamieszkania).

Respondentów zapytano równie¿, czy zmiana spêdzania wolnego czasu by³a zde-
cydowana, czy tylko w wybranych zakresach. Na zdecydowan¹ zmianê wskaza³o
60,8% ogó³u badanej populacji, a na zmianê w wybranych zakresach 28,6% (ryc. 3).
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Badani w wieku 50-64 lata i 65 lat i wiêcej odpowiednio czê�ciej (69,7% i 61,5%)
zmieniali formê wypoczynku ni¿ w wieku 26-49 lat (37,9%). Podobnie pacjenci po
udarze mózgu uzyskiwali istotnie wy¿sze odsetki twierdz¹cych odpowiedzi odno�nie
do zmiany sposobu wypoczynku od osób po protezoplastyce stawu (U � 66,2%, P �
46,7%).

Natomiast niepe³nosprawni z najm³odszej grupy wiekowej znacz¹co zmieniali
sposób wypoczynku w wybranych zakresach w porównaniu z badanymi ze �rodko-
wego przedzia³u wieku (26-49 lat � 44,8%, 50-64 lat � 19,7%); w subpopulacji naj-
starszych � 29,5%. Pacjenci po protezoplastyce stawu czê�ciej od badanych po prze-
bytym udarze mózgu zmieniali sposób wypoczynku w wybranych zakresach (P �
38,3%, U � 24,8%).

Przy uwzglêdnieniu p³ci oraz miejsca zamieszkania ró¿nice w rozk³adzie odpowie-
dzi nie by³y istotne statystycznie, szczegó³owe dane przedstawiono na ryc. 3.

Pacjenci czas wolny najczê�ciej spêdzali z rodzin¹ (75,6%). Na drugim i trzecim
miejscu odnotowano dwie kategorie odpowiedzi: samotnie � 12,9% oraz z przyjació³mi
� 11,5% (tab. 3 i ryc. 4).

Ryc. 3. Zmiana form spêdzania wolnego czasu na skutek ograniczonej sprawno�ci
(badani wg p³ci, wieku, przyczyny niepe³nosprawno�ci i miejsca zamieszkania)

Ryc. 4. Osoby, z którymi niepe³nosprawni spêdzaj¹ czas wolny (badani ogó³em)

Grupy wieku (lata)
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Tabela 3. Osoby, z którymi najchêtniej spêdza Pan(i) czas wolny
(badani wg p³ci i wieku)

Osoby, z którymi najchêtniej P³eæ Grupy wieku (lata)
Ogó³em

spêdza Pan(i) czas wolny K M 26-49 50-64 ≥ 65

N 79 85 17 52 95 164

Z rodzin¹ %W 48,2 51,8 10,4 31,7 57,9 100,0

%K 71,2 80,2 58,6 78,8 77,9 75,6

N 15 13 5 9 14 28

Samotnie %W 53,6 46,4 17,9 32,1 50,0 100,0

%K 13,5 12,3 17,2 13,6 11,5 12,9

N 17 8 7 5 13 25

Z przyjació³mi %W 68,0 32,0 28,0 20,0 52,0 100,0

%K 15,3 7,5 24,1 7,6 10,7 11,5

N 111 106 29 66 122 217

Razem %W 51,2 48,8 13,4 30,4 56,2 100,0

%K 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

χ2 = 3,49 χ2 = 6,90

Tabela 4. Osoby, z którymi najchêtniej spêdza Pan(i) czas wolny
(badani wg przyczyny niepe³nosprawno�ci i miejsca zamieszkania)

Osoby, z którymi najchêtniej
Przyczyna Miejsce Ogó³em

niepe³nosprawno�ci zamieszkania
spêdza Pan(i) czas wolny

P U Wie� Miasto

Z rodzin¹ N 40 124 68 96 164

%W 24,4 75,6 41,5 58,5 100,0

%K 66,7 79,0 73,1 77,4 75,6

Samotnie N 7 21 12 16 28

%W 25,0 75,0 42,9 57,1 100,0

%K 11,7 13,4 12,9 12,9 12,9

Z przyjació³mi N 13 12 13 12 25

%W 52,0 48,0 52,0 48,0 100,0

%K 21,7 7,6 14,0 9,7 11,5

Razem N 60 157 93 124 217

%W 27,6 72,4 42,9 57,1 100,0

%K 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

χ2 = 0,98
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Kobiety (15,3%) dwukrotnie czê�ciej od mê¿czyzn (7,5%) w czasie wypoczynku
spotyka³y siê z przyjació³mi (tab. 3). Osoby w wieku 50-64 lata i 65 i wiêcej znamiennie
czê�ciej (78,8% i 77,9%) od badanych w wieku 26-49 lat (58,6%) w czasie wolnym
przebywa³y z rodzin¹. Z przyjació³mi chêtniej spotykali siê najm³odsi (24,1%) w po-
równaniu do tych starszych (odpowiednio 10,7% i 7,6%).

Wy¿szy udzia³ subpopulacji po udarze mózgu (tab. 4) wyst¹pi³ w kategorii � spê-
dzanie czasu z rodzin¹ (U � 79,0%, P � 66,7%). Z przyjació³mi chêtniej spotykali siê
respondenci po protezoplastyce (21,7%), ani¿eli po udarze mózgu (7,6%). Natomiast
samotnie spêdza³o czas 13,4% ankietowanych po przebytym udarze i 11,7% osób po
protezoplastyce stawu.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ

Podstawowe warto�ci rehabilitacyjne czasu wolnego odnale�æ mo¿na w realiza-
cji jego wszystkich funkcji przez udzia³ w ró¿nych formach jego spêdzania. Warto-
�ciami tymi s¹: w zajêciach kulturalno-o�wiatowych � podnoszenie wiedzy, nawi¹-
zywanie i utrzymywanie kontaktów spo³ecznych, prze¿ywanie warto�ci; w zajêciach
fizycznych � usprawnianie sfery fizyczno-motorycznej; w turystyce krajoznawczej �
okazja do zdobycia wiadomo�ci z ró¿nych dziedzin, zawierania kontaktów z innymi
lud�mi, zdobywania umiejêtno�ci zachowania w grupie, doskonalenia komunikacji
interpersonalnej.

W badaniach w³asnych respondenci nieznacznie czê�ciej preferowali bierne for-
my wypoczynku (51,2%) ni¿ aktywne (48,8%), a to nie sprzyja³o ich kontaktom spo-
³ecznym. Forma wypoczynku zale¿a³a od wieku, osoby najm³odsze istotnie czê�ciej
od pozosta³ych wybiera³y czynne zajêcia (26-49 lat � 69,0%, 65 lat i wiêcej � 47,5%,
50-64 lata � 42,4%). Niepe³nosprawni najczê�ciej ogl¹dali telewizjê (81,1%), s³uchali
radia (56,7%), czytali prasê (49,8%) i modlili siê (37,3%). Z badañ ogólnopolskich
[4, 5, 6] wynika, ¿e ogl¹danie telewizji, s³uchanie radia i nagrañ oraz czytanie gazet
i pism to najpopularniejsze sposoby spêdzania czasu wolnego zarówno przez osoby
zdrowe, jak i niepe³nosprawne.

Rzadziej ankietowani wype³niali czas wolny spacerami (29,0%), czytaniem ksi¹-
¿ek (23,0%), spotkaniami towarzyskimi (20,7%), rozwijaniem hobby (17,5%). Nale-
¿y zwróciæ uwagê, ¿e a¿ 14,5% badanych preferowa³o bezczynno�æ. Jest to liczna
populacja osób, której nale¿a³oby zaproponowaæ atrakcyjne formy zagospodarowa-
nia czasu, pamiêtaj¹c o ich zindywidualizowaniu, dopasowaniu do potrzeb i specy-
ficznych upodobañ i mo¿liwo�ci zainteresowanych [7].

W badaniach w³asnych niepe³nosprawni najrzadziej w czasie wolnym rozmawia-
li z bliskimi, s¹siadami (2,3%), bawili siê z dzieæmi, wnukami (2,3%) oraz uczestni-
czyli w ¿yciu kulturalnym (0,5%). Wed³ug badañ A. Ostrowskiej i wsp. [5] oraz G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego [6], chodzenie do kina, teatru czy na koncerty i wysta-
wy jest rzadko�ci¹ zarówno w�ród niepe³nosprawnych, jak i sprawnych Polaków.
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Doniesienia D. Sulcha i wsp. [8] wskazuj¹, ¿e pe³ne spo³eczne funkcjonowanie i wiêk-
sza uwaga po�wiêcana rozwojowi funkcji wy¿szych pozytywnie wp³ywaj¹ na jako�æ
¿ycia osób niepe³nosprawnych (po udarze mózgu). W czasie wolnym osoby niepe³-
nosprawne rzadko uprawiaj¹ sport, choæ jest on �czynnikiem utrwalaj¹cym wyniki
leczenia i usprawniania, sposobem przywracania ludziom miejsca w spo³eczeñstwie
oraz wspomagaj¹cym w pracy zawodowej� [9].

Z powodu niepe³nosprawno�ci 89,4% respondentów zmieni³o sposoby spêdzania
wolnego czasu (w tym: zdecydowanie 60,8%, a w wybranych zakresach 28,6%).
Ograniczenie sprawno�ci nie mia³o wp³ywu na tê sferê aktywno�ci 10,6% badanych.
Pacjenci najchêtniej w czasie wolnym przebywali z rodzin¹ (75,6%), zw³aszcza ci
w wieku powy¿ej 50 lat. Z przyjació³mi najbardziej lubili spotykaæ siê najm³odsi
(24,1%) oraz osoby po protezoplastyce stawu � 21,7% i udarze mózgu � 7,6%. Sa-
motno�æ ceni³o 12,9% badanych. Zdaniem H. Borzykowskiej, �wzmacniane kontak-
ty spo³eczne (...), zdobywanie nowych umiejêtno�ci i sprawno�ci oraz du¿e mo¿liwo�ci
kompensacyjne ró¿nych form czasu wolnego przyczyniaj¹ siê do rozwoju osobowo-
�ci jednostki niepe³nosprawnej�, co odzwierciedla siê w wiêkszej samodzielno�ci i nie-
zale¿no�ci, a tak¿e w podwy¿szonym poczuciu w³asnej warto�ci [3].

WNIOSKI

1. Osoby niepe³nosprawne spêdza³y czas wolny zarówno biernie, jak i aktywnie.
2. Po zachorowaniu czy operacji niepe³nosprawni zmieniali zdecydowanie sposób

spêdzania wolnego czasu.
3. Respondenci najchêtniej w czasie wolnym przebywali z rodzin¹.
4. Czas wolny osób niepe³nosprawnych jest obszarem ¿ycia, który mo¿na wykorzy-

staæ w procesie kompleksowej rehabilitacji, w celu podnoszenia zakresów nieza-
le¿no�ci tej grupy i zwiêkszania ich integracji ze spo³eczeñstwem.
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ANEKS

KWESTIONARIUSZ WYWIADU DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIA£ACH REHABILITACJI

1. Jakie formy spêdzania wolnego czasu Pan(i) najczê�ciej praktykuje?
(proszê podkre�liæ lub wpisaæ maksymalnie 5 najczêstszych sposobów spêdzania wolnego
czasu)

1. Ogl¹danie telewizji
2. S³uchanie radia
3. Czytanie prasy
4. Czytanie ksi¹¿ek
5. Spacery
6. Spotkania towarzyskie
7. Kino
8. Teatr
9. Koncerty

10. Wystawy
11. Modlitwa
12. Przebywanie w Ko�ciele
13. Majsterkowanie, robótki rêczne
14. Wychowywanie dzieci
15. Uprawianie sportu, jakiego?
16. Jazda na rowerze
17. Praca na dzia³ce
18. Inne sposoby, jakie?

2. Czy na skutek ograniczonej sprawno�ci zmieni³(a) Pan(i) sposoby spêdzania wolnego
czasu?

1. Tak, zdecydowanie
2. Tak, w wybranych zakresach, jakich?
3. Nie, jest tak samo
4. Inne, jakie?

3. Z kim najchêtniej spêdza Pan(i) czas wolny?
1. Z rodzin¹
2. Z przyjació³mi
3. Samotnie
4. Z innymi osobami, z kim?
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LECZENIE ¯YWIENIOWE CHOREJ Z ZAPALENIEM JELITA
GRUBEGO JAKO POWIK£ANIEM PO RADIOTERAPII I CHIRURGII

RAKA ODBYTNICY
NUTRITIONAL TREATMENT IN A CASE OF THE PATIENT WITH SEVERE

COLITIS � THE COMPLICATION AFTER PREOPERATIVE RADIOTHERAPY
FALLOWED BY RADICAL SURGERY OF RECTAL CARCINOMA

STRESZCZENIE

W pracy opisano przypadek 48-letniej pacjentki z rakiem odbytnicy [T3N0M0], u której rozwinê³a siê
ciê¿ka postaæ zapalenia jelita grubego bêd¹ca powik³aniem przedoperacyjnej radioterapii. Chora przed
zabiegiem otrzyma³a krótki kurs 5 x 5 Gy, po czym wykonano przedni¹ resekcjê odbytnicy. W 16. dobie
po zabiegu wyst¹pi³y objawy popromiennego zapalenia pozostawionej czê�ci jelita grubego, ze znacz-
nym obrzêkiem b³ony �luzowej � prowadz¹cym do zaburzeñ dro¿no�ci przewodu pokarmowego. U chorej
zastosowano: ca³kowite od¿ywianie pozajelitowe, antybiotykoterapiê, leki przeciwzapalne. W 25. dobie
po resekcji odbytnicy, z powodu objawów niedro¿no�ci jelita grubego, wykonano laparotomiê i odbar-
czaj¹c¹ coecostomiê. W 36. dobie po operacji uzyskano poprawê stanu ogólnego, ust¹pienie dolegliwo-
�ci, dlatego w³¹czono pokarmy doustne z dobr¹ ich tolerancj¹. Chor¹ w stanie ogólnym dobrym wypisa-
no do domu.
Po 3 tygodniach od wypisu chora zosta³a ponownie hospitalizowana z powodu nawrotu dolegliwo�ci
bólowych, biegunek, pogorszenia stanu ogólnego. W kontrolnym badaniu kolonoskopowym stwierdzo-
no niewielkie zmiany zapalne. W posiewach ka³u wyhodowano Clostridium difficile. Zastosowano ce-
lowan¹ antybiotykoterapiê zgodnie z posiewami, w tym Vankomycynê i Metronidazol doustnie, oraz
¿ywienie pozajelitowe. Po kolejnych 2 tygodniach uzyskano stabilizacjê stanu ogólnego, ust¹pienie
dolegliwo�ci. Stopniowo wprowadzono dietê bezglutenow¹. W 64. dobie od zabiegu chor¹ wypisano do
domu w stanie dobrym.
Zaburzenia, które wyst¹pi³y u chorej, najprawdopodobniej by³y zwi¹zane z przedoperacyjn¹ radiotera-
pi¹. �ródoperacyjnie stwierdzono d³ug¹ pêtlê esicy, która zlokalizowana by³a w polu na�wietlania
w obrêbie miednicy mniejszej. Zespó³ przedniej resekcji oraz popromienne zapalenie esicy, powik³ane
zaburzeniami dro¿no�ci przewodu pokarmowego oraz nadka¿enie Clostridium difficile doprowadzi³y do
powa¿nych zaburzeñ od¿ywiania.

S³owa kluczowe: rak odbytnicy, napromienianie, zaka¿enie Clostridium difficile.
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SUMMARY

The purpose of this study is to present the case of 48-year woman suffering from rectal carcinoma
(T3N0M0) with severe complication of preoperative radiotherapy. The patient received short course of
irradiation (5 x 5 Gy) before anterior rectal resection had been performed. In 16-th day after surgery the
woman presented post radiation colitis with remarkable mucosal edema leading to digestive tract ob-
struction. The patient was administrated total parenteral nutrition (TPN), antibiotics and anti-inflamma-
tory drugs. In 25 day after surgery she had to be operated, because of total colon occlusion � the cecosto-
my was performed. In 36-th day patient�s general condition had stabilized, abdominal discomfort disap-
peared, tolerance of diet meals was good. After that, woman had been dismissed from hospital.
3 weeks later patient was rehospitalised because of abdominal pain accompanied by diarrhea and gene-
ral weakness. Colonoscopy revealed small inflammatory mucosal lesion. The Clostridium difficile was
cultured in feces inoculation � patient received guided antibiotic therapy. The conservative treatment
resulted in regression of pathological symptoms within 2 weeks. The diet with exclusion of gluten had
been gradually administrated. In 64-th day after first operation patient was dismissed from hospital.
Disturbances which occurred in patient�s case were likely associated with preoperative radiotherapy.
Intraoperative examination revealed long sigmoid loop located in the area of irradiation in minor pelvis.
Anterior resection syndrome and post radiation colitis complicated by digestive tract patency disturban-
ces and Clostridium difficile infection led to severe alimentary dysfunction.

Key words: rectal carcinoma, irradiation, Clostridium difficile infection.

WSTÊP

Rak jelita grubego jest powa¿nym i narastaj¹cym problemem zdrowotnym nie tylko
w Polsce, ale i na �wiecie. W kraju liczba zachorowañ na raka jelita grubego w 2003 r.
wynios³a 12 211 osób a liczba zgonów 8157. Stanowi to 10,3% wszystkich nowotwo-
rów z³o�liwych u mê¿czyzn i 10% u kobiet. U obu p³ci znajduje siê na 2. pozycji pod
wzglêdem czêsto�ci zachorowañ i przyczyn zgonów spowodowanych nowotworami.

Nowotwory z³o�liwe jelita grubego powstaj¹ najczê�ciej w wyniku �zez³o�liwie-
nia� polipów. Nierzadko nowotwór rozwija siê na pod³o¿u zmian zapalnych jelita
grubego. Znacz¹cy wp³yw na powstanie choroby maj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
� genetyczne, zwi¹zane ze zmianami w obrêbie genów somatycznych lub terminal-

nych oraz z mutacjami w zakresie protoonkogenów,
� �rodowiskowe,
� sposób od¿ywiania, czyli dieta bogata w krwiste miêso i t³uszcze zwierzêce, a uboga

w naturalne witaminy, wapñ i substancje resztkowe, zawieraj¹ca substancje szko-
dliwe, takie jak: benzopireny � powstaj¹ce podczas opiekania na ro¿nie i wêdze-
nia, nitrozoaminy � powstaj¹ce podczas pieczenia miêsa wêdzonego i peklowa-
nego i azotyny � u¿ywane do konserwowania pokarmów,

� palenie tytoniu (nitrozoaminy znajduj¹ce siê w dymie tytoniowym),
� brak wysi³ku fizycznego,
� wiek [1-3].

Przebieg choroby jest powolny i przewa¿nie przez d³ugi czas niedostrzegalny.
Zmiany w prawid³owej czynno�ci oddawania stolca powinny zawsze budziæ podej-
rzenie raka odbytnicy. Nowotwory odbytu i odbytnicy s¹ grup¹ nowotworów ³atwo
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wykrywalnych we wczesnej fazie choroby. Rokowanie w raku jelita grubego mo¿na
poprawiæ dziêki badaniom przesiewowym w populacji bezobjawowej [3, 4].

Standardowymi badaniami przy podejrzeniu raka w obrêbie odbytnicy i zgiêcia
odbytniczo-esiczego s¹: obejrzenie okolicy odbytu, badanie palcem przez odbyt i ba-
danie kolonoskopowe. Podczas kolonoskopii nale¿y pobraæ materia³ do badania cy-
tologicznego lub wycinek do badania histopatologicznego. Po rozpoznaniu raka na-
le¿y okre�liæ stopieñ zaawansowania choroby i lokalizacjê zmiany. Ma to zasadnicze
znaczenie dla rodzaju planowanego leczenia i dla rokowania. W tym celu nale¿y
wykonaæ badanie ultrasonograficzne (USG) oraz tomografiê komputerow¹ jamy
brzusznej [3, 5]. Spo�ród badañ laboratoryjnych najwiêksze znaczenie ma oznacza-
nie stê¿enia antygenu rakowo-p³odowego (CEA) w surowicy. Monitorowanie stê¿e-
nia CEA jest przydatnym badaniem do wczesnego wykrycia nawrotu lub rozsiewu
choroby [3, 6, 7].

Czynnikami �le rokuj¹cymi s¹ odleg³e przerzuty. Raki odbytnicy i zagiêcia odbyt-
niczo-esiczego daj¹ przerzuty g³ównie do w¹troby, rzadziej do p³uc.

Podstawow¹ rolê w leczeniu raków odbytnicy i zgiêcia odbytniczo-esiczego spe³-
nia leczenie chirurgiczne [1, 8]. Leczenie to polega na usuniêciu guza odbytnicy wraz
z marginesem zdrowych tkanek i, gdy to mo¿liwe, odtworzeniu ci¹g³o�ci jelita; wy-
niki s¹ zadawalaj¹ce. �miertelno�æ zwi¹zana z operacj¹ siêga 3%, a odsetek nieszczel-
no�ci zespoleñ mie�ci siê w granicach 5-12%. Coraz lepsza technika chirurgiczna,
z wykorzystaniem staplerów mechanicznych, stwarza warunki do znacznie czêstsze-
go wykonywania niskich, przednich resekcji. W ostatnich latach zachowanie zwiera-
czy i utrzymanie naturalnej drogi wydalania sta³y siê, obok kryteriów onkologicznych,
podstawowymi zasadami leczenia raka odbytnicy [9].

Jako�æ ¿ycia osób po resekcji przedniej odbytnicy, a zw³aszcza niskiej przedniej
nie jest jednak a¿ tak zadowalaj¹ca, zwi¹zane jest to z wystêpowaniem zaburzeñ dyz-
urycznych, seksualnych, zwê¿eniem w miejscu zespolenia oraz z tzw. zespo³em re-
sekcji przedniej. Zespó³ ten charakteryzuje siê wystêpowaniem: nagl¹cych paræ, nie-
trzymaniem gazów i stolca, czêstym oddawaniem stolca, nieodró¿nianiem gazów od
stolca. Tylko u czê�ci chorych w miarê up³ywu czasu wystêpuje poprawa [10-12].
Niestety do�æ czêsto wystêpuj¹ te¿ powik³ania.

Autorzy licznych publikacji uwa¿aj¹, ¿e obok korzystnego wyniku onkologiczne-
go i chirurgicznego bardzo istotna jest tak¿e jako�æ ¿ycia chorych po wykonanej ope-
racji [8, 13].

W nowotworach odbytnicy zlokalizowanych poni¿ej za³amka otrzewnej, standar-
dowym leczeniem powinno byæ leczenie skojarzone, w tym radioterapia poprzedza-
j¹ca zabieg chirurgiczny. Gdy guz zlokalizowany jest bardzo nisko, a zw³aszcza gdy
nacieka zwieracze, leczenie polega na usuniêciu odbytnicy i wy³onieniu sztucznego
odbytu (przetoki ka³owej). W przypadkach bardzo zaawansowanej choroby, gdy nie
ma mo¿liwo�ci usuniêcia guza, dla utrzymania dro¿no�ci trzeba wy³oniæ sztuczny
odbyt powy¿ej guza. Po badaniu usuniêtego fragmentu jelita i okre�leniu stopnia
zaawansowania patologicznego, nale¿y ustaliæ celowo�æ uzupe³niaj¹cej chemiotera-
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pii pooperacyjnej [2]. Dowiedziono, ¿e w rakach odbytnicy stosowanie w dobranych
przypadkach tej terapii zmniejsza odsetek nawrotów miejscowych i poprawia odse-
tek prze¿yæ. Jednoczasowe � synchroniczne stwierdzenie przerzutów z rozpoznaniem
zmiany pierwotnej, tj. raka odbytnicy lub zgiêcia odbytniczo-esiczego, pogarsza ro-
kowanie. Pojawienie siê przerzutów w kilka miesiêcy lub lat po wyleczeniu ogniska
pierwotnego daje wiêksz¹ szansê na leczenie chirurgiczne. Szansa wyleczenia siêga
wtedy 20%. Wiêkszo�æ wznów wystêpuje w ci¹gu dwóch lat po zabiegu chirurgicz-
nym. W 80% przypadków s¹ to przerzuty odleg³e � w w¹trobie i p³ucach. Natomiast
wznowy miejscowe powstaj¹ w jamie otrzewnowej, przestrzeni zaotrzewnowej i miej-
scu zespolenia [3, 10].

W przypadkach bardzo zaawansowanej choroby nowotworowej pozostaje lecze-
nie objawowe, g³ównie przeciwbólowe i psychoterapia. Leczeniem uzupe³niaj¹cym
lub paliatywnym w raku jelita grubego jest radioterapia.

Wskazaniem do radioterapii przedoperacyjnej jest rak po³o¿ony na wysoko�ci lub
poni¿ej za³amka otrzewnej (do 8-10 cm od brzegu odbytu) o miejscowym zaawanso-
waniu w ocenie przedoperacyjnej (T3-4, NX-0, M0 lub ka¿de T, N1-2, M0). Nato-
miast miejscowo zaawansowany i nieresekcyjny rak odbytnicy jest wskazaniem do
przedoperacyjnej radio- i chemioterapii [9, 12, 13, 14]. Stosuje siê nastêpuj¹ce sche-
maty leczenia:
1) radioterapiê krótkotrwa³¹ � napromienianie wysokimi dawkami frakcyjnymi po

5 Gy przez 5-7 dni do dawki ca³kowitej 25 Gy,
2) radioterapiê d³ugotrwa³¹ � napromienianie konwencjonalnymi dawkami frakcyj-

nymi po 1,8-2 Gy przez 5-5,5 tygodnia do dawki ca³kowitej 50-50,4 Gy, najczê-
�ciej w skojarzeniu z chemioterapi¹, rzadziej jako metoda samodzielna.
Najczêstszymi powik³aniami radioterapii jamy brzusznej s¹ zmiany popromienne

na skórze, zwê¿enia i stany zapalne jelit [5, 15, 16]. Jednak korzy�ci zwi¹zane z na-
promienianiem przedoperacyjnym mog¹ zostaæ pomniejszone przez powik³ania zwi¹-
zane z leczeniem.

OPIS PRZYPADKU

Chora, l. 48, przedoperacyjnie napromieniana w krótkim kursie 5 x 5 Gy, zabieg
operacyjny (19.09.2006 r.). Wykonano przedni¹ nisk¹ resekcjê odbytnicy (TME),
metod¹ dwustaplerow¹. Wczesny przebieg pooperacyjny bez powik³añ.

Chor¹ przyjêto ponownie na Oddzia³ (08.10.06 r.) w 16. dobie po zabiegu z powo-
du uporczywej biegunki (20 lu�nych wypró¿nieñ/dobê), gor¹czki, bólów brzucha
z utrat¹ masy cia³a (10 kg w ci¹gu 3 tygodni). Zastosowano leczenie zachowawcze:
�cis³a dieta, p³yny, antybiotykoterapia empiryczna, profilaktyka przeciwzakrzepowa.
Uzyskano poprawê stanu ogólnego i zmniejszenie liczby wypró¿nieñ. W wykonanych
posiewach ka³u nie stwierdzono obecno�ci zarazków schorzeñ jelitowych Salmonel-
la i Shigella.
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W 6. dobie pobytu (13.10.06 r.) znaczne pogorszy³ siê stan chorej (nawrót biegun-
ki i dolegliwo�ci bólowych brzucha, gor¹czka o torze hektycznym). W posiewie z rany
pooperacyjnej wyhodowano Enterococcus faecium i Escherichia coli, posiewy krwi
ja³owe. Obraz kliniczny sugerowa³ zapalenie jelit o pod³o¿u zmian po napromienianiu.
Zastosowano leczenie w postaci celowanej antybiotykoterapii oraz ca³kowite od¿ywianie
pozajelitowe (Periplasmal, a nastêpnie Nutriflex lipid peri � 955 kcal, Azot � 5,7 g,
Tracutil, Addiphos, Cernevit, Vitalipid, Vit B1) i profilaktykê przeciwzakrzepow¹.

W 9. i 10. dobie pobytu pojawi³y siê zaburzenia dro¿no�ci przewodu pokarmowe-
go. Badanie radiologiczne jamy brzusznej wykaza³o rozdête pêtle jelitowe z pozio-
mami p³ynów. W koloskopii � okolica zespolenia prawid³owa, dystalny odcinek esi-
cy na d³ugo�ci 15 cm zwê¿ony do 2 mm, �ciana obrzêkniêta, pogrubia³a �luzówka
rozpulchniona, zaczerwieniona.

W 12. dobie pobytu (19.10.06 r.) chor¹ reoperowano z powodu objawów niedro¿-
no�ci; wykonano laparotomiê i odbarczaj¹c¹ przetokê k¹tnicz¹. �ródoperacyjnie
stwierdzono � zmienion¹ zapalnie, o znacznie pogrubia³ej, nacieczonej i usztywnionej
�cianie esicê na odcinku 20 cm ponad zespoleniem. Pozosta³a czê�æ okrê¿nicy znacznie
rozdêta bez cech zapalenia, rozdête pêtle jelita cienkiego. Po zabiegu kontynuowano
¿ywienie pozajelitowe. W 6. dobie po laparotomii w³¹czono ¿ywienie doustne. Nadal
utrzymywa³y siê biegunkowe stolce (6 wypró¿nieñ/dobê). W kontrolnym posiewie ka³u
nie stwierdzono zarazków schorzeñ jelitowych Salmonella i Shigella.

W 10. dobie po zabiegu (28.10.06 r.) w³¹czono ponownie antybiotyki (Ciprinol,
Metronidazol) oraz leki przeciwzapalne stosowane we wrzodziej¹cym zapaleniu je-
lita grubego (Encorton i Sulfasalazin). Wprowadzono ponownie dietê �cis³¹ oraz
kontynuowano ¿ywienie pozajelitowe. Z uwagi na niskie warto�ci morfologii przeto-
czono 2 j KKCz. Uzyskano poprawê stanu ogólnego oraz zmniejszenie liczby wypró¿-
nieñ. Wprowadzono stopniowo pokarmy doustne. W stanie zadowalaj¹cym chor¹
wypisano do domu (23.11.06 r.) w 36. dobie po laparotomii, tj. w 47. dobie od pierw-
szego przyjêcia na Oddzia³.

Po 3 tygodniach chora zosta³a ponownie przyjêta do szpitala (11.12.06 r.) z powo-
du du¿ej liczby biegunkowych stolców, bólów brzucha, wzdêæ, nudno�ci i wymiotów,
gor¹czki 39° C, odwodnienia, objawów posocznicy. Wprowadzono �cis³¹ dietê oraz
leki przeciwzapalne (Encorton, Sulfasalazin), wyrównano zaburzenia wodno-elektro-
litowe. W 5. dobie (15.12.06 r.) od przyjêcia dosz³o do otwarcia, wcze�niej wygojo-
nej, coekostomii (wyp³yw tre�ci ropno-ka³owej). W licznych posiewach ka³u (18-
23.12.06 r.) nie stwierdzono zarazków jelitowych Salmonella i Shigella. Stan ogólny
chorej uleg³ poprawie, choæ nadal utrzymywa³a siê biegunka (ok. 10 lu�nych stolców/
dobê). W 6. dobie (16.12.06 r.) wykonano wk³ucie centralne do prawej ¿y³y podoboj-
czykowej i wprowadzono ¿ywienie pozajelitowe (Nutriflex lipid peri � 955 kcal, Azot
� 5,7 g, Tracutil, Addiphos, Cernevit, Vitalipid, Vit B1). Kontynuowano leczenie przez
okres ok. 2 tygodni, uzyskuj¹c zmniejszenie liczby stolców (2-3/dobê) i poprawê sta-
nu ogólnego (bez gor¹czki). W badaniach obrazowych (RTG klatki piersiowej i USG
jamy brzusznej) nie stwierdzono istotnych patologii. W ponownym badaniu kolosko-
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powym nie stwierdzono zmian w obrêbie odbytnicy i zespolenia, a w esicy niewiel-
kie zmiany zapalne, bez owrzodzenia, w badaniu histopatologicznym wycinków �
colitis chronica activa odematosa.

W 27. dobie (06.01.07 r.) wyst¹pi³o nag³e pogorszenie stanu zdrowia, liczne bie-
gunkowe stolce, hektyczna gor¹czka, objawy posocznicy (temp. � 38,8° C, RR � 100/
60 AS � 100). W badaniu laboratoryjnym w morfologii: HCT � 22,6%, HGB � 8,15
g/dl, RBC � 2,89, bia³ko ca³kowite � 3,8 g/dl, albuminy � 1,28 g/dl. Pobrano posiewy
z krwi, ka³u, moczu, ka³u i ropy z coecostomii oraz miejsca wk³ucia cewnika central-
nego. W posiewie ka³u i ropy z coecostomii wyhodowano Enterococcus faecium
(HLAR � alert patogen) � wra¿liwy na Vancomycin, Teikoplanin, Escherichia coli
ESBL (-) � wra¿liwy na Meropenem, Imipenem, Amikacin, Ciprofloxacin, Gentamy-
cin; obfity wzrost Candida albicans. W posiewie ka³u z dnia 8.01.06 r. nie stwierdzo-
no zarazków schorzeñ jelitowych Salmonella i Shigella oraz szczepu Yersinia i en-
terokrwotocznego szczepu E. coli. W badaniu ka³u z dnia 9.01.07 r. stwierdzono
obecno�æ toksyny A Clostridium difficile. Posiewy krwi i moczu w dniach 8-09.01.06 r.
by³y ujemne. W posiewie krwi z cewnika centralnego oraz w wymazie z miejsca
wk³ucia centralnego wyhodowano Staphylococcus epidermidis MRSE (wra¿liwy na
Teicoplanin, Vancomycin, Netromycin). Zastosowano typowe leczenie rzekomob³o-
niastego zapalenia jelita grubego i celowan¹ antybiotykoterapiê zgodna z posiewa-
mi (Vancomycin, p.o. 4 x dziennie 250 mg, Metronidazol 3 x 500 mg p.o.) oraz Flu-
konazol.

Usuniêto cewnik centralny z lewej ¿y³y podobojczykowej (koñcówka z wk³ucia
centralnego � posiew ujemny). Przetoczono 2 j KKCz z uwagi na niskie warto�ci
morfotyczne krwi. Przetoczono 20% preparat albuminy. Intensywnie leczono prze-
ciwwstrz¹sowo. Uzyskano stopniow¹ poprawê stanu chorej (zmniejszenie liczby stol-
ców do 3/dobê, spadek gor¹czki). Wprowadzono ponownie ¿ywienie pozajelitowe
(13.01.07 r.) przez na nowo za³o¿ony cewnik centralny do lewej ¿y³y podobojczyko-
wej (Nutriflex lipid plus � 1265 kcal, Azot � 6,8 g, Tracutil, Addiphos, Cernevit,
Vitalipid, Vit. B1). Wprowadzono dietê bezglutenow¹ (16.01.07 r.). Po okresie wzglêd-
nej stabilizacji chorej w 48. dobie od przyjêcia (27.01.07 r.) nast¹pi³o ponowne po-
gorszenie stanu ogólnego (biegunka, gor¹czka 39,5° C). Pobrano posiewy krwi, ka³u,
ropy z coecostomii oraz z miejsca wk³ucia cewnika centralnego. Posiew krwi ¿ylnej
z obu koñczyn górnych oraz z cewnika centralnego � ujemny (29.01.07 r.). Posiew
ropy z coecostomii � Proteus vulgaris ESBL, Klebsiella pneumoniae ESBL, Escheri-
chia coli ESBL. W badaniu ka³u z 29.01.07 r. stwierdzono ponownie obecno�æ toksy-
ny A Clostridium difficile. Zastosowano typowe leczenie rzekomob³oniastego zapa-
lenia jelita grubego (Vancomycin, Metronidazol). Kontynuowano ca³kowite od¿ywia-
nie pozajelitowe (Nutriflex lipid plus � 1900 kcal, azot � 10,2 g, Tracutil, Addiphos,
Cernevit, Vitalipid, Vit. B1). Uzyskano poprawê stanu ogólnego, normalizacjê liczby
wypró¿nieñ. Wprowadzono stopniowo pokarmy doustne (dietê bezglutenow¹). Cho-
r¹ wypisano do domu w stanie dobrym (12.02.07 r.) w 64. dobie od przyjêcia.
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Najprawdopodobniej zaburzenia, które wyst¹pi³y u chorej, by³y zwi¹zane z przed-
operacyjnym napromienianiem d³ugiego odcinka (�ródoperacyjnie stwierdzono d³u-
g¹ pêtlê esicy, która mie�ci³a siê w miednicy mniejszej) oraz nadka¿eniem Clostri-
dium difficile i grzybami.

PODSUMOWANIE

Opublikowane ostatnio wyniki badañ wieloo�rodkowych, opartych na du¿ych
populacjach chorych, wskaza³y, ¿e po 3 latach odsetek nawrotów miejscowych u cho-
rych poddawanych rutynowo napromienianiu przedoperacyjnemu wyniós³ 5% w po-
równaniu z 11% w grupie selektywnie pooperacyjnie napromienianych. Natomiast
odsetki 5-letnich prze¿yæ bez objawów choroby wynios³y odpowiednio 80 i 75%
[14,16]. Tak wiêc wyniki tych badañ przemawiaj¹ za korzy�ciami zwi¹zanymi z sto-
sowaniem przedoperacyjnej radioterapii u chorych z rakiem przekraczaj¹cym �cianê
jelita (T3-4). Najczêstszym powik³aniem radioterapii uzupe³niaj¹cej chirurgiê jest
podwojenie ryzyka wyst¹pienia ciê¿kiego zespo³u resekcji przedniej, zapalenia jelit
i zaka¿enia.

W wy¿ej opisanym przypadku dosz³o do zespo³u przedniej resekcji oraz popro-
miennego zapalenia esicy, zaburzeñ dro¿no�ci przewodu pokarmowego i nadka¿enia
Clostridium difficile, które doprowadzi³y do powa¿nych zaburzeñ od¿ywiania i ciê¿-
kiego powik³ania w postaci posocznicy. Dziêki wczesnemu rozpoznaniu i celowane-
mu leczeniu chora mog³a w dobrym stanie opu�ciæ szpital.
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SUMMARY

Poland belongs to a group of countries, which emits the largest amounts of pollution into the atmosphe-
re. Environmental degradation causes most dramatic effects, one of them being shortening the average
life span of general population. This is why creating well functioning systems of environmental protec-
tion within European regions, individual countries, and all over the world is so important.
Since 1990 Poland�s environmental system has been undergoing a gradual overhaul in economy, speci-
fically pertaining to water and air quality, as well as solid waste management and creating an integrated
pollution prevention system.

Kay words: amounts of pollution, protection of environmental, public health.

STRESZCZENIE

Polska nale¿y do krajów z najwiêksz¹ emisj¹ zanieczyszczeñ do atmosfery. Degradacja �rodowiska po-
ci¹ga za sob¹ coraz bardziej dramatyczne skutki w postaci m.in. ska¿enia �rodowiska i obni¿ania siê
przeciêtnej d³ugo�ci ¿ycia cz³owieka. Dlatego tak wa¿ne dla zdrowia publicznego wydaje siê stworzenie
dobrze funkcjonuj¹cego systemu ochrony �rodowiska, nie tylko na szczeblu poszczególnych pañstw, ale
i regionów europejskich, a tak¿e ca³ego �wiata.
Od roku 1990 w Polsce dokonywana jest stopniowa przebudowa systemu prawa w sferze przede wszyst-
kim: jako�ci wód, jako�ci powietrza, gospodarki odpadami i stworzenia zintegrowanego systemu zapo-
biegania zanieczyszczeniom.

S³owa kluczowe: emisja zanieczyszczeñ, ochrona �rodowisko, zdrowie publiczne.

INTRODUCTION

Public health simply means health of the general population, and as such is con-
sidered to be a public institution. It is not treated as an individual good, but public
good. Public Health includes a wide range of multidisciplinary activities linked with
various aspects of human health and its protection. The goal of Public Health is not
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only illness prevention, prolonging of life span, promoting physical exercising, but
above all, organized activities, environmental hygiene and environmental protection.

LEGAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

The institution that is responsible for environmental protection in Poland is pub-
lic administration, especially local governments and business entities. The Ministry
of Environment is responsible for preparing goals of ecological policy in the country,
and also laws pertaining to air, water, soil, forests and natural resources in general.
Realization and execution of environmental protection laws on the local and country
wide level is the responsibility of the Inspectorate of Environmental Protection. This
is an independent organization supervised by the Ministry of Environment, which
supervises five research institutes such as: Institute of Water Economy and Meteorol-
ogy, Environmental Protection, Ecology of Industrial Areas Institute, Forestry Research
Institute, and State Geologic Institute. Controlling of chemical substances in potable
waters is the Health Care Minister�s Responsibility [1]. According to the provisions
of the �round table� accords, policy of environmental protection should enable a com-
plete implementation of ecological development conception, adjusted for free mar-
ket economy or, in other words, a program of economic and social restructuring. Tech-
nological solutions aiming at environmental protection and recognizing the nature as
having value was also the part of these accords.

The first draft of government�s program dealing with ecological development of-
ten described as �The Outline of Country�s Environmental Protection Policy� was
presented to the Polish Parliament (Sejm) in July of 1990. In September 1990 the
Minister of Environmental Protection submitted the second draft of the document
entitled �Ecological Policy�. In May 1991 the Parliament passed government�s
�Country�s Ecological Policy�, while recognizing environmental protection as the
matter of the highest importance [2].

The next stage of ecological policy development past 1991 was prepared and ac-
cepted in 2000 by the Committee of Ministers Council for regional policy and bal-
anced growth, followed by Ministers Council. In May 2001, this document approved
by the government was presented to the parliament�s Commission of Environmental
Protection, Natural Resources and Forestry. The new version of Country�s Ecologi-
cal Policy dated 2001 defines 12 principles of this policy [3].

The fundamental and first principle is the principle of balanced growth. Its main
assumption is to conduct such policy and actions, which would maintain continuance
of natural processes functioning, the biological variety in terms of scenic values as
well as maintaining variety of species and genes. On the other hand this principle means
the necessity of interfering by the state into matters of environmental protection.

The second principle is the principle of caution, which says that proper course of
pro ecological action should be taken when there is a probable cause to believe that
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a given problem requires some solution, not when there is a scientific proof for the
problem. Legislation had, primarily, in mind environmental protection having a high
and safe level of quality.

The next, third principle pertains to interfering of environmental policy with poli-
cies of other sectors� policies and this means that there is a need to consider ecologi-
cal goals at parity with economic goals.

The fourth is the principle of Equal Access to the Natural Environment in such
a way that the material and civilization related needs will satisfy presently living and
future generations. At stake here is ensuring that humans will be able to function in
a healthy and safe environment with simultaneous preservation basic natural processes
while continually protecting the variety of biological species [4].

The fifth is the principle of regionalisation. This principle places on local and
regional governments the necessity to establish regular fees, or in some cases reduc-
tions of such fees for business entities. This principle serves as a countrywide device
to promote ecological policies in regions, which were ecologically degraded due to
the presence of processing industries, agricultural activities and regions that under-
went considerable economic transformation, but had been in the past valued as regions
having pure natural environment.

The sixth principle is that of socialization. This principle should be realized thru
creating institutional, legal and material conditions for citizenry, social groups, and
non governmental agencies, in shaping a model of balanced growth in coordination
with developing ecologic consciousness, sensitivity, and education, all of which aimed
to create new ethical behaviors toward the environment.

Principle seven is: �polluter pays�. This sounds clear, full responsibility, includ-
ing financial, for the effects of polluting and causing other environmental
endangerments is placed on its doer, i.e. entities or individuals using the environment.

The next, eight, is the principle of prevention. The chief assumption in this prin-
ciple is that preventing negative environmental effects should be undertaken during
the planning stage as well as realization of action all based on possessed knowledge,
implemented procedures of evaluating environmental impacts and monitoring under-
takings [4].

The ninth principle of ecologic policy is the principle of employing the best known
techniques (BAT), including the best accessible ones. Implementing of this principle
should follow legal instruments and other action mechanisms (ex. freewill agreements,
recommendations, development of environmental management systems).

Tenth principle is the principle of substitution. This principle was planned by the
European Union Treaty. According to this principle the European Union should be-
gin action when the aims of proposed actions can not be achieved by a member coun-
try. According to the Polish Ecological Policy this means that the regions and locali-
ties will gradually take over parts of competences and deciding power related to en-
vironmental protection, so they can be handled effectively at the lowest possible level
of government.



56 Miros³awa Skawiñska

The eleventh principle is the principle permitting employing more stringent require-
ments in defined areas (named in the new ecological policy a principle of protective
clauses). This principle is widely used in European Union. The principle of protec-
tive clauses enables member countries, in justified cases, more stringent means of
regulation then those employed by the European Union ecological laws. Applying this
principle will enable realization of the above mentioned principle of regionalisation
and application of adequate legal and economic instruments within the areas where
a high degree of development and environmental degradation occurred.

The twelfth is the principle of ecological and economic effectiveness. This prin-
ciple is used while selecting planned environmental protection investment undertak-
ings, and after their completion, evaluation of results and their impact [3].

This document also defines the goals of ecological policy. Goals of this policy are
categorized as strategic and tactical, short range, medium and long range term. The
strategic and tactical goals will be discussed below. These seem to be divided and
independent of each other in terms of environmental policy. Strategic goals are, among
others, the following ones:
� adjusting policies of sectors to the goals of balanced growth and protecting natu-

ral resources (water, minerals, ground surface and soils, air, agricultural and wild
forest products) and implementation in all sectors of economy pro ecological models
of production (resources conserving and low waste technologies as well as pro eco-
logical systems of management and organization);

� raising environmental quality of all elements and aspects (air, waters, soils, eco-
systems, species and their natural habitats, climate and natural landscapes) as well
as all specific areas of the country (towns, settlements, degraded areas, agricultu-
ral land, forested areas, marshes, river valleys, mountainous, coastal areas and sea
territorial waters also lands characterized by a great biological variety);

� further reduction of pollution emissions and environmental burdens, also excessi-
ve reducing natural resources;

� limiting excessive consumption demands on the environment by shaping proper
consumption models and also pro ecologic system of values in the spirit of balan-
ced growth;

� making sure that the society has access to information about the environment and
its share in making decisions including the ability to litigate matters concerning
environment;

� ensuring that the Polish Ecological Policy coincides with directions and the range
of similar policies adopted by the European Union;

� promoting balanced growth in the international contacts, this points out this sim-
ple matter, which is just fulfilling obligations that Poland accepted by signing in-
ternational agreements and conventions and also while becoming a participant in
new ones [5].
Various goals, tactical in character, are: refining legal administrative and economic

mechanisms regulating using the environment, refining structures of environmental
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management, negotiations with EU about a necessity of introducing transitional peri-
ods in respect to fulfilling union�s environment related requirements [5].

Ecological Policy of the State usually pertains to water resources management and
waste water management, air quality and solid waste management.

Poland is among European countries which emit largest amounts of pollutants to
the atmosphere. This is resulting from our systems of energy producing, our systems
are almost entirely based on coal and lignite burning, raw materials industries having
a large share of in the country�s industrial profile and poorly developed environmen-
tal protection installations and system. Upper Silesia and South-Western regions of
Poland receive additional injections of pollution from Germany Czech Republic and
Slovakia. A significant impact has the fact that 99,8% of Poland is within Baltic Sea
watershed and our two largest rivers Wis³a and Odra, carry lots of nitrogen and phos-
phorus to Baltic Sea. A large number of industrial and municipal waste water treat-
ment plants is not adequate for the needs.

Salinity of Polish rivers is a specific problem resulting from mining of lignite.
General condition of Polish waters and water deficit are alarming [6]. This is why
postulates for water resources and water wastes economy are: to implement mecha-
nisms reducing municipal water usage, as well as waste water levels; improving the
quality of surface waters thru building and modernizations of waste water treatment
plants in industrial plants and urban agglomerations, modernizing of water supply lines
and discharges reduction of saline water from mines to surface waters. Such actions
have impact on the potable water quality [4].

The next and constantly growing problem is amount of generated solid wastes,
especially industrial ones. Just in �l¹ski region about 2 billion tones were collected.
Recycling refuse and its neutralization is at the beginning stage. This is why the waste
management economy is, at this time, focused on programs aimed at reducing amounts
of generated refuse, both municipal and industrial. New technologies of recycling are
being implemented, the amounts of wastes deposited in landfills are to be limited thru
introducing new technologies, producing minimum wastes or practically none; new
systems of initial waste selection and its recycling are being implemented [4-6].

Air contamination results in environmental deterioration. European men average
lifespan is 72 years of age, an average European woman 78. Poland�s corresponding
figures are 68 and 75. Some regions average, ex. Sl¹sk even lower. Genetic codes make
up also changed in this region. This phenomenon leads me to a belief, that general
health of the population shows a correlation with the quality of environment. There-
fore, there are programs being implemented to counteract the global climate changes
such as: emissions of SO 2 reduction, improving of air quality in metropolitan areas
where concentration standards are exceeded, and reducing gases and dusts emissions
being the first priority [5, 7].

In reference to the above it seems obvious that the young generations should be
taught the subject of ecology. Realization of goals related to improving environmen-
tal quality requires social acceptance and building a new value system. All systems
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of education can serve as educators, these are: schools, institutions of higher learning,
non governmental organizations, church and media. Poland�s integration with the Eu-
ropean Union forces the Polish Government to educate citizens in this respect [8, 9].

Within the educational requirements there are provisions to create systems of:
accessing information about the condition of environment and pertinent legislation
by local governments. Representatives of environmentally conscious groups should
sit on boards of environmental funds, ensuring that the society can have influence on
evaluating environmental impacts that various undertakings, plans and programs may
have on the environment, and enable presentations containing environmental concerns
in popular medias and institutions of recreation and culture propagation centers [4].

While ending, it is worthwhile to mention tools and methods of realization the
Polish Environmental Protection Policy, these are:
1) legal and administrative � i.e. laws, decrees, strategies, policies and directives,
2) control systems and monitoring,
3) education of ecological subjects,
4) scientific researches.

During 2000-2001 Poland adopted a legal system that is based on European Union
Laws. The most important documents in this area are:
� Law of April 27, 2001 the Law of Environmental Protection (Dz.U.2001.62);
� Act dated March 3, 2000 about wastes and changes of some acts

(Dz.U.2000.22.272);
� Act dated July 18, 2001 � water law (Dz.U. 2001.115.1229);
� Act dated October 16, 1991 about environmental protection with later amendments,

dated December 7, 2000 (Dz.U.2001.3.21);
� Act of May 11, 2001 about goods� packaging and generation of packaging wastes

(Dz.U. 2001.63.638);
� Act of May 11, 2001 about duties placed on business owners to handle some wastes,

fees and deposits concerning wastes (Dz.U. 2001.63.639);
� Act dated June 22, 2001 about organisms and microorganisms genetically modi-

fied (Dz.U. 2001.76.811);
� Act dated March 2001, about substances depleting ozone layer (Dz.U.

2001.52.537);
� Act dated November 29, 2000 nuclear substances law (Dz.U. 2001.3.18);
� Act dated January 11, 2001 about substances and chemical preparations (Dz.U.

2001.11.84), Act of July 26, 2000 about fertilizers and fertilizing (Dz.U.
2000.89.991);

� Act dated June 7, 2001, about municipal water supply and waste waters discharg-
ing (Dz.U. 2001.72.747);

� Act dated July 27, 2001 about introducing the Law of environmental Protection,
solid wastes handling and changes of selected laws (Dz.U 2001.100.1085).
Besides acts, decrees pertaining to environmental protection the most important

law impacting all actions realizing goals of Polish Ecological Policy (PEP) is in the
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Polish Constitution. The 1997 Polish Constitution stresses the role of peoples� activ-
ity in relation to environmental protection. This is done by placing defined duties on
the governmental bodies (art. 74. pass. 4), on the other hand it gives rights to indi-
vidual citizens (art. 74, pass. 3). The constitution guarantees every citizen the right to
obtain information about the state of the natural environment and its protection [10].

Researches dealing with the natural environment has been conducted in Poland
since the thirties.

Researches currently include all sectors of the natural environment, this means air,
waters, soils, and such researches are conducted at all levels of government: local,
regional and country wide. The Polish Government made a decision to monitor the
quality of environment at the central level in 1990 (PM� � Countrywide Environmental
Monitoring). This was done to create a coherent system of researching and collecting
information on the subject. This system aims at disseminating information around the
country about tendencies characterizing the quality of environment in Poland, so lo-
cal and regional governments could use such information to make decisions.

Monitoring of the natural environment is left in the hands of Central Inspectorate
of Environmental Protection. The statute of this institution declares it to be �the sys-
tem of measurements, estimates and prognoses pertaining to the quality of natural
environment, prepared by units of the central and local administrations, as well as by
universities, institutes and industry� [11]. Thus Countrywide Environmental Moni-
toring (PM�) unifies all activities monitoring environmental quality in Poland. The
State Inspector of the Central Inspectorate of Environmental Protection is the coordi-
nator in the Country Environmental Monitoring.

In the general view, the job of monitoring is:
� providing the knowledge about current conditions of natural environment in all its

sectors, including information about links between sectors;
� facilitating comparisons between existing conditions and a goal or standards, cre-

ating this way proper conditions to set priorities;
� creating basis for actions during disaster situations when the environmental qual-

ity reaches point of no acceptance (ex. contamination of air or water);
� creating the basis for documenting changes in environmental quality for better or

worse.
As far as environmental education, which was mentioned above, I would like to

bring attention to the activities done by non governmental agencies. We are
a consumption society, which chooses profits over environmental protection. The truth
is that it depends on our choice if we will be able to balance this way of treating this
world. The truth is that the chance to have a good quality of life on Earth depends on
respecting natural laws and conscious actions. Here, I will bring up activities of Gaja
Club, which leads countrywide campaigns aimed at natural environment protection and
programs protecting rivers and river valleys, wild animals and trees. This club does
this from the very beginning of its existence. On September 30 the Worldwide River
Day is observed as an annual event, on October 10, we observe the Tree Day [12].
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CONCLUSION

The state of ecological consciousness in Polish society was characterized by
a strong feeling of fear in the beginning of the transformation decade, which happened
at the beginning of the nineties. This fear was caused by the effect of so called
�Chernobyl Syndrome�, and the lack of knowledge in the area of ecology. There was
no system of environmental education and official information was censored due to
the political system at that time. Luckily this changed considerably.

The world stopped to identify environmental protection solely with technical ac-
tivities, and solving environmental problems is included in economic policies. Pres-
ently equally important is shaping social consciousness in relation to clean environ-
ment.
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STOPA CUKRZYCOWA JAKO TRUDNY INTERDYSCYPLINARNY
PROBLEM KLINICZNY

THE DIABETIC FOOT AS A DIFFICULT MULTIDISCIPLINARY CLINICAL PROBLEM

STRESZCZENIE

Powik³ania cukrzycy prowadz¹ce do zmian zwyrodnieniowych w obrêbie stopy stanowi¹ obecnie po-
wa¿ny problem kliniczny z uwagi na rozpowszechnienie choroby podstawowej, ryzyko powik³añ sep-
tycznych, niebezpieczeñstwo kalectwa i wysokie koszty leczenia.
Celem pracy jest, oparte na dostêpnych publikacjach i do�wiadczeniu klinicznym autorów, przedstawie-
nie mechanizmów patologicznych prowadz¹cych do rozwoju zespo³u stopy cukrzycowej i wspó³czesnych
pogl¹dów dotycz¹cych leczenia powik³añ septycznych w jej przebiegu. Podkre�lono znaczenie profilak-
tyki, której podstaw¹ jest edukacja, polegaj¹ca na przedstawianiu, w dostêpnej formie, informacji doty-
cz¹cych patologii zwi¹zanych z przebiegiem cukrzycy. Zwrócono uwagê na konieczno�æ wspó³dzia³a-
nia specjalistów z wielu dziedzin medycyny w opiece nad pacjentem.

S³owa kluczowe: zespó³ stopy cukrzycowej, powik³ania septyczne, edukacja, profilaktyka.

SUMMARY

Complications of diabetes leading to foot tissues degeneration are serious clinical problem, because of
the disease prevalence, high risk of septic complications, imminence of limb disability and high cost of
the treatment.
The purpose of this compilation (based on accessible publications and author�s clinical experience), was
to present the pathology of diabetic foot syndrome and contemporary approach to its septic complica-
tions. People suffering from diabetes expect to be given detailed and understandable information about
the disease, including pathology, treatment and possible course of the illness. The importance of pro-
phylaxis crucially depending on patient education was emphasized. The problem of different specialist
cooperation in patients care was also pointed out.

Key words: diabetic foot syndrome, septic complications, patient education, prophylaxis.

DEFINICJA ZESPO£U STOPY CUKRZYCOWEJ I EPIDEMIOLOGIA

Stopa cukrzycowa jest wynikiem zmian zwyrodnieniowych w obrêbie wszystkich tka-
nek stopy, objawiaj¹cych siê: zniekszta³ceniami, owrzodzeniami, martwic¹ i zaka¿eniem.
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W Polsce chorzy na cukrzycê stanowi¹ ok. 4% populacji (ok. 1,5 mln osób). Po-
nad 50% wszystkich amputacji koñczyn dolnych dotyczy tej grupy chorych. W ci¹gu
roku od pierwszej amputacji u 16% chorych dodatkowo zachodzi konieczno�æ am-
putacji drugiej koñczyny. �miertelno�æ chorych na cukrzycê w ci¹gu 1 miesi¹ca od
amputacji wynosi 8,5%, a w ci¹gu 5 lat � 39-68%; 95% amputacji poprzedzone jest
powstaniem owrzodzenia stopy. Owrzodzenia rozwijaj¹ siê u 15% pacjentów chorych
na cukrzycê. W ci¹gu roku dochodzi do owrzodzeñ u 2% wszystkich chorych na cu-
krzycê i 5-7,5% pacjentów z obwodow¹ neuropati¹. U 2/3 pacjentów z owrzodzenia-
mi stóp wspó³istnieje triada objawów: neuropatia, deformacje, uraz [1, 2].

Koszty ekonomiczne zwi¹zane z leczeniem owrzodzeñ tego typu s¹ ogromne.
W USA koszt leczenia jednego owrzodzenia przez okres 2 lat wynosi ok. 28 000 $ [1, 2].

POWSTANIE STOPY CUKRZYCOWEJ

Przyczynami rozwoju zespo³u stopy cukrzycowej s¹: niedokrwienie wynikaj¹ce
z mia¿d¿ycy i mikroangiopatii, neuropatia stopy oraz zaka¿enie [3-8]. W zale¿no�ci
od g³ównego czynnika etiologicznego zespó³ stopy cukrzycowej mo¿e mieæ postaæ:
niedokrwienn¹, neuropatyczn¹ i mieszan¹.

Zespó³ niedokrwiennej stopy cukrzycowej rozwija siê w wyniku mia¿d¿ycy
têtnic, zmian stwardnieniowych w drobnych têtniczkach oraz zmian zwyrodnienio-
wych w naczyniach w³osowatych tkanek stopy. Mia¿d¿yca têtnic koñczyn u chorych
na cukrzycê najczê�ciej dotyczy naczyñ goleni i ma³ych têtnic stopy. Ma ona z regu³y
wieloodcinkowy, rozsiany charakter, zwykle szybko postêpuje i powoduje znacznie
nasilone powik³ania niedokrwienne i martwicze. Niedokrwienn¹ stopê cukrzycow¹
znamionuj¹ zachowanie unerwienia czuciowego i prawid³owe lub nawet wzmo¿one
odczuwanie bólu, z jednoczesnym upo�ledzeniem ukrwienia. W odró¿nieniu od ze-
spo³u niedokrwienia u chorych bez cukrzycy proces niedokrwienia postêpuje szyb-
ciej, czêsto dotyczy m³odych pacjentów, a prowadzi do wieloodcinkowych, obustron-
nych niedro¿no�ci têtnic � g³ównie piszczelowych, strza³kowych i mniejszych. Wcze-
snymi objawami niedokrwienia koñczyn dolnych s¹:
� cienka, sucha skóra (dyshydroza),
� zanik tkanek miêkkich,
� zanik w³osów na skórze stopy,
� sk³onno�æ do powstawania pêkniêæ na skórze piêt i innych wynios³o�ciach stopy,
� s³abo wyczuwalne lub niewyczuwalne têtno na têtnicach grzbietowej i piszczelo-

wej tylnej,
� wyd³u¿enie czasu wype³niania ¿ylnego > 20 s,
� zasinienie palców lub ca³ych stóp po opuszczeniu koñczyn dolnych,
� blado�æ stóp po uniesieniu koñczyn powy¿ej poziomu cia³a.

Zespó³ neuropatycznej stopy cukrzycowej rozwija siê w wyniku uszkodzenia
obwodowego uk³adu nerwowego. Obserwuje siê pozytywn¹ korelacjê z czasem trwa-
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nia i stopniem niewyrównania cukrzycy. Wywo³ane hyperglikemi¹ nasilenie przemian
glukozy prowadzi do nagromadzenia sorbitolu i fruktozy w komórkach Schwanna, po-
woduj¹c ich obrzêk i zwyrodnienie. Upo�ledza to tworzenie mieliny i jest przyczyn¹
odcinkowej demielinizacji wypustek osiowych komórek nerwowych. Nadmierne gro-
madzenie sorbitolu w obrêbie aksonów jest przyczyn¹ zmniejszenia stê¿eñ mioinozy-
tolu, fosfatydyloinozytolu i obni¿enie aktywno�ci ATP-azy sodowo-potasowej, co pro-
wadzi do zmian morfologicznych i zaburzenia przewodzenia w obrêbie w³ókien ner-
wowych. Niedokrwienie wywo³ane zmianami w naczyniach od¿ywczych nerwów (vasa
vasorum), dodatkowo pogarsza przewodzenie we w³óknach nerwów obwodowych.

W zespole stopy cukrzycowej, który powstaje z powodu neuropatii, z regu³y stwier-
dza siê upo�ledzenie ró¿nych rodzajów czucia oraz jednoczesne oznaki utrzymania wzglêd-
nie dobrego kr¹¿enia [5-11]. Objawy stopy cukrzycowej zale¿nej od neuropatii to:
� utrzymanie wzglêdnie dobrego stanu od¿ywienia tkanek,
� obecno�æ têtna na têtnicach grzbietowych stopy i piszczelowej tylnej,
� zmniejszenie lub brak czucia dotyku, temperatury, bólu, wibracji, brak odruchów

�ciêgnowych w koñczynach dolnych,
� powstawanie palców m³oteczkowatych i wysokiego ³uku sklepienia stóp,
� modzele w punktach podparcia stóp,
� zniekszta³cenie stawów typu Charcota,
� opadanie stóp w przypadkach nasilonych,
� nak³adanie siê na ww. objawy oznak zaka¿eñ, owrzodzeñ, zapalenia ko�ci.

Z uwagi na podobne czynniki (tj. o pod³o¿u genetycznym), sprzyjaj¹ce powsta-
waniu angiopatii i neuropatii, czas trwania cukrzycy i stopieñ jej metabolicznej kon-
troli, najczêstsz¹ form¹ jest postaæ mieszana stopy cukrzycowej. Typowe owrzo-
dzenie w zespole stopy cukrzycowej w porównaniu z owrzodzeniem niedokrwiennym
ma ostro zarysowane brzegi, wystêpuje najczê�ciej w obrêbie modzeli, nie jest bole-
sne, otaczaj¹ca je ziarnina jest do�æ obfita.

ZMIANY CHOROBOWE I POWIK£ANIA W ZESPOLE STOPY CUKRZYCOWEJ

Zmiany w uk³adzie kostnym oraz wiêzad³ach i podwiêziach
D³ugotrwa³a cukrzyca oraz niedokrwienie ko�ci i zmiany troficzne, powodowane

przez neuropatiê ko�ci, ³¹cz¹ siê w swoim destrukcyjnym wp³ywie z oddzia³ywaniem
urazów i zaburzeñ zale¿nych od zmian w budowie stopy. Zmiany w uk³adzie kost-
nym oraz wiêzad³ach i podwiêziach mog¹ wystêpowaæ w nastêpuj¹cych postaciach:
� osteoporozy,
� ognisk wytwórczych,
� aseptycznej martwicy ko�ci,
� deformacji ko�ci i zwichniêæ,
� os³abienia aparatu wiêzad³owego,
� bakteryjnego zapalenia ko�ci i jamy szpikowej.
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Depresja u chorych z cukrzyc¹
Pacjenci z cukrzyc¹, a w szczególno�ci ci, u których stwierdzono neuropatiê, znaj-

duj¹ siê w grupie zwiêkszonego ryzyka rozwoju depresji. Rozwój depresji u chorych
z zagra¿aj¹cym zespo³em stopy cukrzycowej negatywnie wp³ywa na przestrzeganie
zaleceñ lekarskich. Maj¹c powy¿sze na uwadze, wskazana jest wnikliwa obserwacja
chorych na cukrzycê pod k¹tem ewentualnych objawów depresji [8, 9, 12].

Zaka¿enie stopy cukrzycowej
Typowym obrazem jest zaniedbane, nierozpoznane zranienie skóry stopy u cho-

rego z upo�ledzonym odczuwaniem bod�ców, niedokrwieniem tkanek i os³abion¹ od-
powiedzi¹ zapaln¹. Sk³onno�æ do zaka¿eñ jest wynikiem metabolicznego niewyrów-
nania cukrzycy, upo�ledzenia nieswoistej i swoistej odporno�ci w stosunku do inwa-
zji bakteryjnej. Powstanie zaka¿enia utrudnia wyrównanie cukrzycy, podobnie jak nie-
dostateczne wyrównanie cukrzycy mo¿e byæ czynnikiem predysponuj¹cym do zaka-
¿enia. Zaka¿enie stopy u chorego na cukrzycê mo¿e przyjmowaæ postaæ od ³agodne-
go zapalenia tkanki podskórnej do ciê¿kiej zgorzeli stopy, przy której dochodzi do
szybkiego rozprzestrzeniania siê zaka¿enia, maj¹cego zazwyczaj charakter wielobak-
teryjny. Te agresywne zaka¿enia mog¹ prowadziæ do rozwoju posocznicy. Rozpoznanie
ustala siê na podstawie objawów klinicznych ogólnoustrojowych (gor¹czka, leuko-
cytoza) i nasilenia objawów miejscowych (wysiêk ropny z rany, zaczerwienienie,
wzmo¿one ucieplenie, nacieczenie, ból samoistny lub palpacyjna tkliwo�æ).

W razie obecno�ci objawów zaka¿enia wskazane jest pobranie w warunkach asep-
tycznych biopsji z dna lub tkanek g³êbokich owrzodzenia celem wykonania badania
bakteriologicznego. W posiewach hoduje siê zwykle drobnoustroje Gram-dodatnie
(zw³aszcza gronkowce, pa³eczki jelitowe oraz paciorkowce) i Gram-ujemne, w tym
bakterie beztlenowe. U 1/3 chorych hoduje siê szczepy Clostridium zdolne do wy-
twarzania gazu.

Infekcja stopy mo¿e zagroziæ ca³ej koñczynie, dlatego w³a�ciwe, szybkie rozpo-
znanie i odpowiednie leczenie powinno byæ wdro¿one niezw³ocznie. Wstêpnie nale-
¿y podaæ antybiotyk o szerokim spektrum aktywno�ci przeciwbakteryjnej, a po uzy-
skaniu wyniku antybiogramu zmodyfikowaæ leczenie zgodnie z uzyskanym wynikiem
wra¿liwo�ci [5-7, 13, 14].

LECZENIE OWRZODZEÑ W ZESPOLE STOPY CUKRZYCOWEJ

Priorytetem w leczeniu owrzodzeñ jest intensywne wyrównanie zaburzeñ meta-
bolicznych cukrzycy. Przeciwwskazane jest obci¹¿anie stopy. Opatrunki wspomaga-
j¹ce gojenie po oczyszczeniu rany powinny utrzymywaæ wilgotne �rodowisko. W le-
czeniu chirurgicznym owrzodzeñ zgorzelinowych stosuje siê szerokie naciêcia nacie-
ków i zbiorników ropy, dok³adne s¹czkowanie jam i przestrzeni miêdzy strukturami
stopy, wycinanie martwiczych tkanek, cia³ obcych i zainfekowanego materia³u [15-
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17]. W przypadku przewlek³ych, niegoj¹cych siê owrzodzeñ neuropatycznej stopy
cukrzycowej, które nie reaguj¹ na standardowo stosowane leczenie, rozwa¿a siê za-
stosowanie p³ytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) w celu przyspieszenia pro-
cesów ziarninowania. W razie istnienia wskazañ rozwa¿a siê operacje przywracaj¹ce
kr¹¿enie w koñczynie [15-18].

AMPUTACJE

Do niewielkich, oszczêdzaj¹cych odjêæ � mikroamputacji, kwalifikuj¹ siê zmiany
martwicze palców lub s¹siaduj¹cych elementów stopy wywo³ane zaburzeniami w mi-
krokr¹¿eniu, z zachowanym têtnem na têtnicach grzbietowej stopy i/lub piszczelowej
tylnej. Amputacja palców lub wyciêcie ko�ci na poziomie �ródstopno-paliczkowym
mo¿e przywróciæ równomierny rozk³ad ciê¿aru na ca³¹ powierzchniê podparcia, co
u³atwia gojenie owrzodzeñ neuropatycznych. Otwarta amputacja na wysoko�ci pal-
ców, stopy b¹d� kostki mo¿e stanowiæ warunek opanowania zaka¿enia [17, 18]. U cho-
rych, u których zgorzel obejmuje tak¿e proksymaln¹ czê�æ stopy, konieczne bywa
wykonanie typowego odjêcia na wysoko�ci poni¿ej lub powy¿ej stawu kolanowego.

Do wysokich amputacji kwalifikuj¹ siê rozleg³e, zaka¿one zmiany martwicze.
Ratowanie koñczyny za wszelk¹ cenê nie zawsze jest korzystne. Prawid³owa i w do-
brym czasie podjêta decyzja o odjêciu koñczyny na w³a�ciwym poziomie umo¿liwia
choremu powrót do domu i rehabilitacjê.

PROFILAKTYKA

Najwa¿niejszymi elementami profilaktyki s¹:
� prawid³owe leczenie metaboliczne cukrzycy,
� zapobieganie i leczenie mia¿d¿ycowego niedokrwienia koñczyn dolnych,
� zaprzestanie palenia tytoniu, picia alkoholu,
� systematyczna kontrola stanu stóp i ich codzienna staranna pielêgnacja,
� zwiêkszenie si³y i sprawno�ci stóp poprzez æwiczenia,
� unikanie dzia³ania wysokiej temperatury (gor¹ce k¹piele, poduszki elektryczne,

termofory, grzejniki),
� unikanie dzia³ania ¿r¹cych �rodków chemicznych,
� przestrzeganie zakazu chodzenia boso,
� odbarczanie miejsc patologicznego ucisku przez noszenie specjalnie dobranego

obuwia i stosowanie wk³adek ortopedycznych,
� regularne wizyty u specjalistów: diabetologa, chirurga ogólnego i naczyniowego,

ortopedy, neurologa, pediatry,
� szkolenie chorych w zakresie kontroli stanu stóp oraz w zakresie zaleceñ dotycz¹-

cych stylu ¿ycia, wp³ywaj¹cych na wyrównanie glikemii.
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Leczenie chorych z zespo³em stopy cukrzycowej jest trudne i d³ugotrwa³e, a suk-
ces terapeutyczny jest zwykle nie³atwy do osi¹gniêcia. Wynika to ze z³o¿onej pato-
logii tej choroby. Skuteczne leczenie stopy cukrzycowej, maj¹ce na celu poprawê
stanu miejscowego lub wyleczenie, wymaga zaanga¿owania zespo³u wspó³pracu-
j¹cych ze sob¹ specjalistów, takich jak: diabetolog, specjalista chirurgii ogólnej
i naczyniowej, ortopeda, neurolog, okulista, podiatra, rehabilitant, odpowiednio
wyszkolone pielêgniarki.
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CZY ISTNIEJE POTRZEBA DOKTORATU Z PRAKTYKI
PIELÊGNIARSKIEJ?

IS THERE ANY REED FOR PRACTICE THE DOCTORATE OF NURSING?

STRESZCZENIE

W Stanach Zjednoczonych praktykuj¹ce pielêgniarki dyplomowane z wy¿szym wykszta³ceniem, szcze-
gólnie te z czê�ciowymi uprawnieniami lekarskimi (Nurse Practitioners � NP), przedstawia siê jako oso-
by, które stanowi¹ utrudnienie w opiece zdrowotnej [1], gdy¿ przyczyniaj¹ siê one do pog³êbiania z³o¿o-
no�ci praktyki, g³ównie w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Dlatego mo¿e dziwiæ, ¿e Amery-
kañskie Stowarzyszenie Kolegiów Pielêgniarskich (Nursing AACN) zaproponowa³o, aby do roku 2015
wszystkie wysoko wykwalifikowane pielêgniarki zdoby³y tytu³ doktora praktyki pielêgniarskiej (Doctor
of Nursing Practice � DNP), polegaj¹cy na rozszerzeniu zakresu kszta³cenia magisterskiego [2].
Jak wiadomo, doktorat nie jest nowo�ci¹ w praktyce medycznej oraz w pielêgniarstwie (pierwszy dokto-
rat z pielêgniarstwa przyznano w 1960 r. w Bostonie). Tytu³ doktora pielêgniarstwa (Nursing Doctorate
� ND), dotychczas stosowany w nielicznych placówkach zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, wy-
cofywano na wniosek Stowarzyszenia Kolegiów Pielêgniarskich, które teraz proponuje model doktora-
tu z praktyki pielêgniarskiej [3].
Spójrzmy krytycznie na ideê wprowadzania stopnia doktora praktyki pielêgniarskiej, wi¹¿¹c¹ siê nie-
w¹tpliwie z trudno�ciami, jakie mog¹ napotkaæ studenci i pielêgniarki z wy¿szym wykszta³ceniem oraz
uczelnie pielêgniarskie. Nale¿y s¹dziæ, ¿e realizacja propozycji Stowarzyszenia Kolegiów Pielêgniar-
skich wi¹¿e siê z wieloma komplikacjami (du¿ymi nak³adami finansowymi, zaanga¿owaniem wielu udzia-
³owców, m.in. uczelni wy¿szych i s³u¿by zdrowia).
Potrzebna jest zatem dyskusja zarówno przedstawicieli dziedzin medycznych, jak i paramedycznych na
temat proponowanego modelu doktoratu z praktyki pielêgniarstwa. Warto zastanowiæ siê, czy istnieje
(w ogóle lub we wskazanym terminie do 2015 r.) konieczno�æ wprowadzenia tego stopnia naukowego.

S³owa kluczowe: tytu³ doktora praktyki pielêgniarskiej, pielêgniarka, Amerykañskie Stowarzyszenie Kolegiów Pie-
lêgniarskich.

SUMMARY

In the United States advanced practice registered nurses, particularly nurse practitioners, have been de-
scribed as a disruptive innovation in health care [1]. They are often viewed as a reason for increasing
complexity in the economic and organization aspects. In this respect, it is more or less of a surprise, that
The American Association of Colleges of Nursing (AACN) has proposed that by 2015 all advanced
practice nurses be prepared with a Doctor of Nursing Practice (DNP) [2].
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The doctorate, and practice doctorate are not new phenomenon�s in medicine and nursing (the first nur-
sing doctorate was granted in 1960 in Boston). The Nursing Doctorate (ND), which was limited to a very
few institutions, mow being phased out, following AACN recommendations [3].
There is need to explore the possible unintended consequences of the DNP movement, which can cause
confusion over the educational and economic resources for students, nurses, candidates for a doctor�s
degree, and employers.
Especially the issue of the financial costs seems to be of a great concern, because of involving many
stakeholders and taxpayers, among them universities, colleges, health service.
So, it seems to be obvious, that there is a need for more discussion, not only over the consequences of
the new doctorate, but whether there is any sense in keeping the 2015 deadline, or in implementation of
this degree at all.

Key words: Doctor Nursing Practice, Nurse, the American Association of Colleges of Nursing.

Pielêgniarstwo prze¿ywa obecnie kryzys, co wi¹¿e siê z jednej strony z potencjal-
nymi zagro¿eniami, a z drugiej ewentualnymi korzy�ciami. W pielêgniarstwie najwiêk-
szymi zagro¿eniami s¹ braki kadrowe dotycz¹ce personelu podstawowego oraz ka-
dry kszta³c¹cej. G³ównymi bol¹czkami w USA jest niewystarczaj¹ca liczba odpowied-
nio wykwalifikowanych pielêgniarek w zaawansowanym technologicznie �rodowi-
sku pracy oraz starzenie siê kadry kszta³c¹cej. Postêp technologiczny wymusza wzrost
liczby pielêgniarek z wy¿szym wykszta³ceniem.

Badania potwierdzaj¹, ¿e pielêgniarki z tytu³em licencjata maj¹ znacz¹cy wp³yw
na pozytywne wyniki opieki zdrowotnej [4]. Obecnie wielu pracodawców przywi¹-
zuje te¿ wiêksz¹ wagê do zatrudniania pielêgniarek z tytu³em licencjata lub magistra.

Braki do�wiadczonej kadry akademickiej na wydzia³ach pielêgniarstwa w USA
odbijaj¹ siê niekorzystnie m.in. na praktykach klinicznych. Prowadz¹ je wyk³adow-
cy zatrudniani na niepe³nych etatach, co obni¿a poziom naukowy [5]. Ponadto,
w zwi¹zku ze wzrostem uposa¿enia pielêgniarskiego, nauczyciele akademiccy czuj¹
siê niedoceniani finansowo. A przecie¿ nauczanie wi¹¿e siê ze znacznym obci¹¿eniem
psychicznym dla nauczyciela.

Kszta³cenie praktykuj¹cych pielêgniarek (z uprawnieniami lekarskimi), istniej¹-
ce pocz¹tkowo na poziomie licencjackim, szybko zosta³o podniesione do poziomu ma-
gisterskiego, co by³o m.in. priorytetem w dzia³alno�ci Krajowej Organizacji Prakty-
ków Pielêgniarstwa. Praca pielêgniarek praktykuj¹cych spotyka siê z powszechn¹
akceptacj¹ spo³eczn¹ i administracyjn¹ [6]. Dowodz¹ tego o�rodki prowadzone przez
pielêgniarki [7, 8].

Kierunkowe kszta³cenie pielêgniarek praktykuj¹cych zdoby³o du¿e zaintereso-
wanie absolwentów innych kierunków studiów. Stanowisko pielêgniarki praktyku-
j¹cej zmieni³o obraz pielêgniarstwa. W wiêkszo�ci stanów USA pielêgniarki te, na
równi z pielêgniarkami specjalistycznymi i klinicznymi, osi¹gnê³y du¿¹ samodziel-
no�æ i autorytet. �ród³em wiêkszo�ci zmian systemowych by³y nowe potrzeby i nie
rozwi¹zane problemy.

Trudno stwierdziæ, kto lub co jest si³¹ sprawcz¹ wprowadzania stopnia doktora
praktyki pielêgniarskiej. Byæ mo¿e s¹ ni¹ pielêgniarki kszta³c¹ce siê na wy¿szych
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uczelniach, które domagaj¹ siê nauczania o wiêkszym presti¿u, d³u¿szym czasie kszta³-
cenia i adekwatnych kosztach? Albo te¿ s¹ ni¹ pracodawcy nie zadowoleni z przygo-
towania magistrów pielêgniarstwa?

Obecnie niektóre formy doktoratu wchodz¹ w zakres 91 programów kszta³cenia
pielêgniarskiego [9, 10]. Trzeba zapytaæ o to, jakie problemy ma rozwi¹zaæ uzyska-
nie stopnia doktora praktyki pielêgniarstwa i dla kogo bêdzie to korzystne. Byæ mo¿e
obecni magistrowie pielêgniarstwa nie s¹ wystarczaj¹co doceniani? Nale¿y wzi¹æ tak¿e
pod uwagê czas kszta³cenia magistrów pielêgniarstwa (w USA semestr kszta³cenia
na pielêgniarstwie obejmuje 30 godzin a w innych pañstwach 45-50 godzin).

Pielêgniarstwo musia³o pokonaæ d³ug¹ i trudn¹ drogê, zanim sta³o siê czê�ci¹ kszta³-
cenia akademickiego. Obecnie profesorowie pielêgniarstwa zajmuj¹ najwy¿sze stano-
wiska na wiod¹cych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, spe³niaj¹c potrójn¹
rolê: naukowca, wyk³adowcy i praktyka. Z kolei absolwenci z dyplomami uniwersy-
teckimi maj¹ u³atwion¹ drogê w zdobywaniu kolejnych tytu³ów naukowych. Jednak¿e
sytuacja ta mo¿e ulec zmianie na skutek niedostatecznej obsady kadry uniwersyteckiej.

Proponowany doktorat z praktyki pielêgniarskiej jest ukierunkowany bardziej na
przygotowanie do pe³nienia ról kierowniczych, a nie edukacyjnych. Dotychczas ist-
niej¹ce formy doktoratu nie kszta³ci³y w tym zakresie odpowiedniej kadry. Jedynie
czê�æ programów by³a przydatna do przygotowywania przysz³ych asystentów i innych
pracowników uczelni oraz tych, którzy podejmuj¹ prace badawcze. Postawmy pyta-
nia dotycz¹ce: konsekwencji wprowadzania doktoratu praktyki pielêgniarskiej w ko-
legiach pielêgniarskich oraz tego czy studenci bêd¹ zainteresowani dalszym kszta³-
ceniem, a tak¿e jakiej pomocy finansowej bêd¹ potrzebowaæ kolegia prywatne (obecnie
koszt kszta³cenia studenta wynosi 80-100 tys. dolarów) [2].

W USA uczelnie borykaj¹ siê z trudno�ciami w uzyskaniu akceptacji niektórych
programów interdyscyplinarnych ze wzglêdu na ograniczenia bud¿etowe. Dotychczas
nie uzyskano odpowiedzi na pytanie: jaki wp³yw wywiera perspektywa doktoratu
z praktyki pielêgniarskiej na ogóln¹ liczbê otwieranych doktoratów? Kolejne pyta-
nie jest nastêpuj¹ce: czy obecne programy studiów pielêgniarskich bêd¹ w stanie przy-
gotowaæ do dwóch ró¿nych doktoratów w obrêbie jednej uczelni? Nie wiadomo te¿,
jaka mo¿e byæ optymalna droga dla studentów, którzy chcieliby uzyskaæ stopieñ dok-
tora w celu nauczania na uniwersytecie.

Pielêgniarki z wy¿szym wykszta³ceniem w USA, pracuj¹ce na ró¿nych stanowi-
skach, ciesz¹ siê du¿ym uznaniem spo³ecznym. Powszechnie doceniane s¹ ich wyso-
kie kompetencje we wszystkich dziedzinach praktyki pielêgniarskiej. Doktorat z prak-
tyki pielêgniarskiej, proponowany przez AACN, by³by stopniem akademickim i w zwi¹-
zku z tym niewiadomo, jaki by³by zakres uprawnieñ pielêgniarek z tym nowym tytu-
³em w stosunku do pielêgniarek z tytu³em magisterskim.

Kontrowersyjna jest sama nazwa doktoratu. Proponowane pe³ne brzmienie to �dok-
torat z praktyki pielêgniarskiej� (Doctorate of Nursing Practice � DNP), w którym
NP jest kojarzony z okre�leniem �nurse practitioner� � pielêgniarka praktykuj¹ca. Nie
wszystkie osoby z tytu³em doktora praktyki pielêgniarskiej bêd¹ pracowa³y na sta-
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nowisku pielêgniarki praktykuj¹cej. Byæ mo¿e tytu³ �doktor w praktyce pielêgniar-
stwa� (Doctor in the Practice of Nursing � DNP) by³by bardziej zasadny.

Amerykañskie Stowarzyszenie Kolegiów Pielêgniarskich zajê³o siê te¿ przygoto-
waniem propozycji programowej dla nowego doktoratu. Propozycja ta objê³a zagad-
nienia z zakresu: filozofii przyrody, biologii, patofizjologii, podstaw naukowych pie-
lêgniarstwa, doskonalenia jako�ci pracy, oceny i kalkulacji kosztów, planowania biz-
nesowego, finansów, prawa i przepisów ochrony zdrowia, procedur postêpowania
klinicznego, modeli opieki zdrowotnej, oceny i postêpowania wobec zagro¿eñ, nego-
cjacji w konfliktach, marketingu, zagadnieñ etycznych, oceny badañ naukowych, tre�ci
z epidemiologii, systemów informacyjnych, procesów legislacyjnych, krytycznej
analizy procedur, tworzenia zespo³ów ró¿nych kultur, chorób zaka�nych, procedur
pomocy dora�nej, oceny stanu zdrowia, bezpieczeñstwa pacjentów, farmakologii,
zarz¹dzania opiek¹ zdrowotn¹ (program opublikowano w projekcie �Podstawy�
z 23.X.2005 r.) [2]. Wszystkie istniej¹ce obecnie programy kszta³cenia na stopieñ dok-
tora praktyki pielêgniarstwa w USA wykazuj¹ do�æ znaczne ró¿nice [11, 12].

Programy te proponuj¹ równie¿ studia magisterskie. Niektóre uniwersytety zapew-
niaj¹ miejsca na studiach doktoranckich bezpo�rednio po uzyskaniu licencjatu (Ko-
lumbia, Po³udniowa Karolina). Jeden z uniwersytetów wymaga rozprawy naukowej
(Kolumbia), inne z kolei wymagaj¹ prowadzenia projektów badawczych, Uniwersy-
tet Case Western Reverse oferuje specjalizacjê z zakresu zarz¹dzania, a Uniwersytet
Tennessee kursy interdyscyplinarne. Programy odnosz¹ce siê do stopnia doktora prak-
tyki pielêgniarskiej zawieraj¹ niewiele tre�ci pielêgniarskich (podobnie jak program
Stowarzyszenia Kolegiów Pielêgniarskich), co mo¿e szczególnie dziwiæ w kontek�cie
nazwy tytu³u zawieraj¹cej okre�lenie �praktyka pielêgniarstwa�. Wydaje siê, ¿e wy-
bór optymalnego programu kszta³cenia wymaga stosownego czasu [3]. Dotychcza-
sowe projekty zawieraj¹ zbyt ma³o danych. Do tej pory programy kszta³cenia dokto-
ranckiego w USA rozwija³y siê stopniowo, a wzrost liczby doktorantów w ci¹gu ostat-
nich 5 lat nie by³ wysoki [9, 10].

Ci¹gle jeszcze w amerykañskim �rodowisku akademickim pielêgniarstwo jest po-
strzegane jako pewna innowacja. Wyk³adowcy pielêgniarstwa staraj¹ siê, aby absol-
wenci studiów doktoranckich byli przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinar-
nych badaniach naukowych. C. L. Milton wystêpuje przeciwko praktycznemu modelo-
wi doktoratu z praktyki pielêgniarstwa na rzecz teoretyczno-naukowego [13, 14].

Jako�æ tre�ci kszta³cenia na studiach doktoranckich w odniesieniu do pielêgniar-
stwa podnoszona jest przez naukowców od ok. 50 lat. Pracodawcy czêsto nie wiedz¹,
czego maj¹ oczekiwaæ od doktorów pielêgniarstwa. W USA wiêkszo�æ pielêgniarek
dyplomowanych z wy¿szym wykszta³ceniem wyrazi³a niechêæ wobec propozycji
kszta³cenia doktoranckiego [15].

Mo¿na s¹dziæ, ¿e nie wszystkie osoby z tytu³em doktora praktyki pielêgniarstwa
bêd¹ automatycznie obejmowa³y samodzielne stanowiska pielêgniarki praktykuj¹cej
(od dawna tytu³ NP nadawany jest urzêdowo). Nie wiadomo te¿ czy uzyskana wiedza
bêdzie wystarczaj¹ca dla pielêgniarek.
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Pielêgniarki praktykuj¹ce, a wiêc z wysok¹ wiedz¹ specjalistyczn¹, stanowi¹ bazê
dla dzia³alno�ci naukowo-badawczej. Zachodzi obawa, ¿e podzia³ na pielêgniarstwo
naukowe i praktykuj¹ce spowoduje, ¿e zawód ten bêdzie mia³ niewiele wspólnego
z pielêgniarstwem zawodowym. Pielêgniarstwo powinno byæ samodzielne i nie po-
wielaæ schematów programów naukowych innych profesji.

Wiele osób z tytu³em doktora pielêgniarstwa znajduje siê w gronie pielêgniarek
dyplomowanych funkcjonuj¹cych na stanowiskach administracyjnych, edukacyjnych
oraz pielêgniarek praktykuj¹cych. Zachodzi obawa, ¿e uzyskanie doktoratu z prakty-
ki pielêgniarstwa, poza nielicznymi wyj¹tkami, nie uwzglêdnia potrzeb kszta³cenia
przysz³ych nauczycieli akademickich, co mo¿e spowodowaæ, ¿e wiêkszo�æ doktorów
praktyki pielêgniarstwa nie bêdzie mia³a wystarczaj¹cego przygotowania do dalszej
kariery w edukacji pielêgniarskiej.

USA jest krajem, gdzie brak jest edukatorów pielêgniarskich. Kszta³cenie dokto-
rów praktyki pielêgniarskiej wymaga nak³adów finansowych i czasowych. Wydaje siê,
¿e wprowadzaj¹c ró¿ne modele kszta³cenia bêdzie mo¿na utrzymaæ wysoki poziom
pielêgniarstwa i sprawdziæ, który model spe³nia najlepiej oczekiwania spo³eczeñstwa.

Uczelnie pielêgniarskie w USA, zarówno pañstwowe, jak i prywatne, zmagaj¹ siê
z presj¹ limitów finansowych. W ostatnich latach równie¿ pensje wysoko wykwalifi-
kowanych pielêgniarek sta³y siê mniej atrakcyjne. Taka sytuacja stwarza zagro¿enie
zmniejszenia siê liczebno�ci kadry pielêgniarskiej. Podobna sytuacja dotyczy dokto-
rów praktyki pielêgniarstwa, co wi¹¿e siê ze wzrostem kosztów kszta³cenia.

Trzeba doceniæ wysi³ki tych osób, które d¹¿¹ do podwy¿szenia jako�ci opieki
zdrowotnej w ca³ym systemie s³u¿by zdrowia. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ o zachowa-
niu ostro¿no�ci przy wprowadzaniu nowych projektów kszta³cenia. Programy inno-
wacyjne powinny byæ szczegó³owo ocenione poprzez analizê potencjalnych skutków
i nie nale¿y poddawaæ ich presji terminów i dat, jak to ma miejsce w przypadku dok-
toratu z praktyki pielêgniarstwa. Z drugiej strony nie nale¿y zapominaæ o ju¿ pracu-
j¹cych doktorach pielêgniarstwa, zarówno nauczycielach akademickich, jak i prakty-
kuj¹cych. W nowych programach powinno uwzglêdniaæ siê kszta³cenie nauczycieli
akademickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia z wiedzy klinicz-
nej, potrzebnej studentom na wszystkich poziomach kszta³cenia.

Chocia¿ idea wprowadzania stopnia doktora praktyki pielêgniarskiej znalaz³a
swoich zwolenników [16], nale¿y pamiêtaæ, ¿e wi¹¿e siê ona z wieloma konsekwen-
cjami. Przede wszystkim dotyczy to kosztów i zaanga¿owania udzia³owców, m.in. uni-
wersytetów i s³u¿by zdrowia. Wydaje siê wiêc, ¿e w chwili obecnej istnieje potrzeba
przeprowadzenia wielu konferencji z udzia³em wspomnianych wy¿ej uczestników
i wszystkich organizacji pielêgniarskich. Oczywi�cie, po¿¹dany by³by te¿ udzia³ pra-
cowników wydzia³ów pielêgniarskich, a tak¿e przedstawicieli innych dziedzin nauki.

Warto zastanowiæ siê � czy istnieje konieczno�æ wprowadzenia doktoratu z prak-
tyki pielêgniarskiej? Pytanie jest zasadne w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych
oraz innych krajów, w tym tak¿e Polski. Moim zdaniem, wprowadzenie stopnia dok-
tora praktyki pielêgniarstwa w 2015 r. nale¿y uznaæ za zbyt wczesne.
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Aktualne dane dotycz¹ce zapaleñ i niewydolno�ci w¹troby by³y tematem sesji
naukowej, zorganizowanej w Kielcach 13 pa�dziernika 2007 r. przez Wydzia³ Nauk
o Zdrowiu Akademii �wiêtokrzyskiej przy wspó³pracy z Towarzystwem Chirurgów
Polskich. W pierwszej czê�ci uczestnicy sesji mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê z etio-
logi¹, diagnostyk¹ i leczeniem wirusowego zapalenia w¹troby typu B i C. Drug¹ czê�æ
spotkania po�wiêcono zagadnieniom zwi¹zanym z przeszczepami w¹troby.

Prof. J. Cianciara w wyst¹pieniu pt. Zapalenie w¹troby typu B przedstawi³ pro-
blem wirusowego zapalenia w¹troby typu B (HBV). Ogólna liczba osób zaka¿onych
w �wiecie wynosi ok. 300 mln, w Europie 5 mln. Skala zaka¿eñ jest zró¿nicowana;
w Polsce zaka¿enia dotycz¹ ok. 1% populacji. Od kilku lat liczba nowych zaka¿eñ
HBV nie przekracza 2 tys. rocznie; 60% z HBV to osoby powy¿ej 60 r.¿., u których
chorobê wywo³a³y zaka¿enia szpitalne. Osoby m³ode (18-25 lat) zara¿aj¹ siê najczê-
�ciej przez kontakty seksualne oraz przez do¿ylne pobieranie narkotyków zaka¿onym
sprzêtem. Okres wylêgania wynosi 1-6 miesiêcy, najczê�ciej � 2 miesi¹ce. Czêsto brak
jest ¿ó³taczki czy innych objawów wskazuj¹cych na zapalenie w¹troby. Takie bezob-
jawowe zaka¿enia mog¹ przej�æ w przewlek³e zapalenie w¹troby, które wystêpuje
u ok. 5% pacjentów.

W Polsce liczba osób przewlekle zaka¿onych HBV wynosi ok. 300 tys. Replika-
cja wirusa HBV przebiega g³ównie w komórkach w¹troby i wywo³uje ró¿ne postacie
zapalenia w¹troby. U chorych mo¿na rozpoznaæ tzw. bezobjawowe nosicielstwo
HBsAg, przewlek³e zapalenie w¹troby, pozapaln¹ marsko�æ w¹troby, pierwotnego raka
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w¹trobowo-komórkowego, a tak¿e inne patologie pozaw¹trobowe. Wykrywanie za-
ka¿eñ HBV opiera siê na szeregu badañ specjalistycznych: serologicznych, bioche-
micznych, histopatologicznych. Najwcze�niej mo¿liwym do wykrycia w surowicy krwi
markerem zaka¿enia jest antygen powierzchniowy HBV � HBsAg, pojawiaj¹cy siê
w momencie replikacji wirusa. W okresie choroby we krwi obecne s¹ antygeny HBe-
Ag i przeciwcia³a anty-HBe. Innym wyznacznikiem wirusa we krwi jest materia³ ge-
netyczny � DNA. Po zaniku antygenu HBsAg we krwi pojawiaj¹ siê przeciwcia³a �
anty-HBs. Ich obecno�æ wskazuje na przebyte zaka¿enie HBV lub potwierdza sku-
teczno�æ szczepienia przeciw HBV (je�li wystêpuj¹ w odpowiednim stê¿eniu). U osób
z zaka¿eniem HBV mog¹ wspó³wystêpowaæ: koinfekcja HCV (w Polsce u 10-15%
chorych), nadka¿enie wirusem D (2%), autoimmunologiczne zapalenie w¹troby typu
I i II, niealkoholowe st³uszczenie i zapalenie w¹troby (NASH), zespó³ metaboliczny,
polekowe zapalenie w¹troby.

Leczenie przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B ma na celu zahamowanie replika-
cji wirusa, regresjê w³óknienia zmian zapalnych w w¹trobie, zmniejszenie ryzyka roz-
woju marsko�ci i pierwotnego raka w¹trobowo-komórkowego. Obecnie w leczeniu wzw
HBV stosuje siê IFN alfa, a lamiwudynê w przypadku przeciwwskazañ, nietolerancji
lub nieskuteczno�ci terapii (Zeffix). Oporno�æ na leczenie z u¿yciem lamiwudyny stwier-
dzono u ok. 20% chorych. W takich przypadkach oraz w nawrotach zapalenia HBV po
przeszczepie dobr¹ skuteczno�æ wykazuje tak¿e adefovir dipivoxil (Hepsera). Optymalny
czas leczenia nie jest okre�lony, proponuje siê roczn¹ terapiê. Nowym lekiem jest En-
tecavir (Baraclude) � analog deoksyguaniny, który nie daje istotnych objawów ubocz-
nych. Hamuje replikacjê opornych na lamiwudynê mutantów wirusa (CYMDD).

Dzia³aniem profilaktycznym oraz zabezpieczaj¹cym s¹ szczepienia przeciwko
wzw B. Szczepienie chroni nie tylko przed zaka¿eniem HBV, ale równie¿ przed jego
pó�niejszymi nastêpstwami, tj. marsko�ci¹ w¹troby oraz pierwotnym rakiem w¹tro-
bowo-komórkowym.

Dane dotycz¹ce zapalenia w¹troby typu C przedstawi³ zebranym dr W. Kryczka.
Wirusowe zapalenie w¹troby stanowi powa¿ny problem w skali �wiatowej. Na cho-
robê cierpi bowiem kilkaset milionów ludzi (ok. 185 mln).

Ostre zapalenie w¹troby typu C u ponad po³owy chorych prowadzi do stanu prze-
wlek³ego, który od momentu zaka¿enia do wyst¹pienia objawów choroby mo¿e trwaæ
nawet 20-30 lat. Skutkiem d³ugotrwa³ego procesu chorobowego mo¿e byæ marsko�æ
w¹troby oraz rak w¹trobowo-komórkowy (HCC). W roku 2002 na �wiecie odnoto-
wano 211 tys. zgonów, których przyczyn¹ by³a marsko�æ w¹troby, oraz 155 tys. zgo-
nów spowodowanych przez HCC. W Europie HCV jest przyczyn¹ 34% marsko�ci
w¹troby oraz 15% HCC. Szacuje siê, ¿e w Polsce ¿yje ok. 730 tys. zara¿onych wiru-
sem HCV, co stanowi 1,9% populacji. Zazwyczaj zaka¿enie jest bezobjawowe. Okres
wylêgania choroby wynosi 30-150 dni (�rednio 8 tygodni). W surowicy krwi wystê-
puje wówczas podwy¿szenie aminotransferazy alaninowej � ALAT oraz obecno�æ
materia³u genetycznego wirusa HCV � RNA. Przeciwcia³a anty-HCV pojawiaj¹ siê
po 20-150 dniach (�rednio po 60). Zaka¿enie mo¿e nast¹piæ przez kontakty seksual-
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ne, ekspozycjê zawodow¹, procedury medyczne (24-32%) i inne zdarzenia, przy któ-
rych dochodzi do kontaktu z krwi¹ osoby zaka¿onej (17-44%). �wiatowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) na podstawie badañ przeprowadzonych w 2000 r. poda³a szacun-
kow¹ roczn¹ liczbê nowych zaka¿eñ HCV na skutek niebezpiecznych iniekcji. Naj-
wiêksza liczba zaka¿eñ przypada na Chiny � 1137 tys. (dla porównania na Europê �
61 tys.). Oprócz wspomnianych zapaleñ w¹trobowych, HCV mo¿e manifestowaæ siê
pozaw¹trobowo: ocznie (wrzodem rogówki, zapaleniem têczówki); hematologicznie
(krioglobulinemi¹, anemi¹ plastyczn¹, ma³op³ytkowo�ci¹); dermatologicznie (porfi-
ri¹ skórn¹ pó�n¹, liszajem p³askim, zapaleniem naczyñ, ziarniniakiem obr¹czkowa-
tym); nerkowo (k³êbuszkowym zapaleniem nerek � MPGN, zespo³em nerczycowym);
endokrynologicznie (autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, cukrzyc¹ typu II);
naczyniowo (zapaleniem naczyñ, guzkowym zapaleniem têtnic); zjawiskami autoim-
munologicznymi (zespo³em CREST, autoprzeciwcia³ami); limfocytarnym zapaleniem
�linianek oraz w uk³adzie nerwowo-miê�niowym (os³abieniem, bólami miê�niowy-
mi, OUN-zaburzeniami nastroju i funkcji poznawczych, neuropati¹ obwodow¹, za-
paleniem stawów, bólami stawów).

Niestety, obecnie nie ma szczepionki przeciw zaka¿eniu wirusem zapalenia w¹-
troby typu C. Istnieje zapotrzebowanie na nowe strategie terapeutyczne, które umo¿-
liwi¹ uzyskanie trwa³ej odpowiedzi przeciwwirusowej u wiêkszej liczby pacjentów.
Szczególnie wa¿ne jest to w przypadku tych pacjentów, którzy nie reaguj¹ na terapiê
skojarzon¹ PEG-IFN + RB lub jej nie toleruj¹.

Prof. M. Krawczyk przedstawi³ kwestie dotycz¹ce transplantacji w¹troby w Pol-
sce na tle osi¹gniêæ europejskich, historiê transplantacji, jej wskazania oraz wyniki.
Transplantacja w¹troby jest postêpowaniem z wyboru w leczeniu chorych z przewle-
k³¹ krañcow¹ niewydolno�ci¹ w¹troby. Pierwsza próba przeszczepienia w¹troby od-
by³a siê w 1963 r. Zabieg, który przeprowadzi³ prof. Thomas Starzl z Denver, nieste-
ty zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Pierwszym udanym na �wiecie przeszczepem by³
ósmy z kolei zabieg � chory prze¿y³ 400 dni. Poprawê wyników przeszczepów w¹-
troby osi¹gniêto poprzez leczenie immunosupresyjne, w szczególno�ci dziêki wpro-
wadzeniu do praktyki klinicznej w 1978 r. cyklosporyny. W Polsce pierwszego uda-
nego przeszczepu dokonali 30.12.1994 r. prof. B. Micha³owicz, doc. J. Pawlak
i K. Zieniewicz. Obecnie mamy 6 o�rodków, gdzie przeszczepia siê w¹trobê, w tym
3 o�rodki poza Warszaw¹: Zespó³ Transplantacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w Szczecinie, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Akademii Medycznej we Wroc³awiu, Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Trans-
plantacyjnej �l¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, oraz 3 o�rodki
w Warszawie � Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W¹troby Akademii
Medycznej, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej,
Centrum Zdrowia Dziecka.

W Europie od maja 1968 r. do czerwca 2006 r. wykonano 70 862 transplantacji
w¹troby u 63 584 pacjentów. Zabiegów dokonano w 131 o�rodkach 23 krajów Euro-
py. W Polsce przeprowadzono w tym okresie 954 przeszczepy. Pomimo wzrostu licz-
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by zabiegów nie zapewniaj¹ one rzeczywistego zapotrzebowania, rocznie z powodu
niewydolno�ci w¹troby umiera ok. 1 tys. chorych. W roku 2005 wykonano 211 trans-
plantacji, tj. ok. 5 na 1 mln mieszkañców. O�rodkiem o najwiêkszej liczbie przepro-
wadzonych transplantacji (542 zabiegi do koñca 2006 r.) jest Klinika Chirurgii Ogól-
nej Transplantacyjnej i W¹troby Akademii Medycznej w Warszawie. W ci¹gu ostat-
nich lat wskazania do przeszczepu w¹troby uleg³y zmianie. Spowodowa³y to m.in.
nowe techniki operacyjne i mo¿liwo�æ leczenia immunosupresyjnego. W Polsce naj-
czêstszymi wskazaniami do przeszczepienia w¹troby u osób doros³ych s¹: marsko�æ
pozapalna (HCV, HBV � 27,8%), choroby cholestatyczne (23,2%), marsko�æ poal-
koholowa (14,5%), choroba Wilsona (5,3%), marsko�æ autoimmunologiczna (4,7%),
nowotwory w¹troby (8,2%), zespó³ Budda i Chiariego (2,9%). W Europie s¹ one
podobne: marsko�æ w¹troby (58%), nowotwory (13%), hepatitis fulminans (10%),
choroby cholestatyczne (11%), choroby metaboliczne (6%), inne (np. zespó³ Budda
i Chiariego czy choroby paso¿ytnicze � 3%).

Przy kwalifikacji chorych do przeszczepu stosuje siê w zale¿no�ci od rodzaju scho-
rzenia ró¿ne kryteria. W przypadku nowotworu w¹troby stosuje siê tzw. kryteria
Milano � okre�laj¹ce wielko�æ ogniska. W przypadku pojedynczego ogniska raka
w¹troby wielko�ci¹ kwalifikuj¹c¹ jest �rednica mniejsza lub równa 5 cm (83% prze-
¿yæ 4-letnich). W przypadku wiêkszej liczby zmian, nie przekraczaj¹cej 3 � �rednica
ka¿dej z nich nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3 cm (75% prze¿yæ bez nawrotu choroby).
Zazwyczaj przeszczepianiu ulega ca³a w¹troba, pobrana od zmar³ej osoby, a czasami
przeszczepia siê jedynie fragment narz¹du. Ze wzglêdu na niedobór zmar³ych daw-
ców rozwinê³a siê transplantologia w¹troby od dawców ¿ywych. W Polsce pierwszy
udany przeszczep prawego p³ata mia³ miejsce w 2002 r. W latach 1999-2006 liczba
pobrañ od ¿ywych dawców wynios³a 1049, w tym 4 od doros³ych dawców. Obecnie
na przeszczep w¹troby oczekuj¹ 184 osoby. Wyniki transplantacji w¹troby s¹ dobre,
niemniej nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia liczby pobrañ, przeszczepiania w¹troby od
dawcy ¿ywego, podzia³u w¹troby oraz zwiêkszenia przeszczepów typu domino.

Problematyka poruszana na sesji jest dla wspó³czesnej medycyny bardzo istotna.
Wywo³a³a du¿e zainteresowanie s³uchaczy, lekarzy, pracowników naukowo-dydak-
tycznych oraz studentów.
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