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Styl życia i czynniki środowiskowe a zachorowania na choroby
nowotworowe
Lifestyle and environmental factors and the incidence of cancer
Rafał Agatowski*
Agatowski Rafał, Lublin, Polska

Abstrakt
Funkcjonowanie organizmu ludzkiego to nieustanny, dynamiczny proces,
w którym komórki dzielą się i obumierają, a w ich miejsce powstają nowe.
W prawidłowym cyklu obumarła komórka jest zastępowana nową komórką tego
samego rodzaju. Pełni ona tą samą funkcję. Jednak zachowanie wspomnianej
równowagi może być zaburzone poprzez szereg różnych czynników zewnętrznych
działających na ludzki organizm. Są to czynniki środowiskowe. Zaliczyć do nich
można różnego rodzaju promieniowanie, zakażenie określonym wirusem, czy np.
rakotwórcze substancje chemiczne. Do zachwiania procesu komórkowego może
przyczynić się również nieodpowiedni styl życia w postaci nieodpowiedniej diety,
różnego rodzaju nałogów czy braku aktywności fizycznej. Zaburzenie równowagi
komórkowej trwającej najczęściej kilka lat prowadzi do nieograniczonego
podziału komórek, który nie podlega kontroli co powoduje powstanie masy
tkankowej zwanej nowotworem. Niniejszy artykuł przedstawia istotę wpływu
czynników środowiskowych na rozwój chorób nowotworowych oraz wskazuje jak
duży wpływ na rozwój kancerogenezy ma styl życia. Wnioski i zalecenia w nim
zawarte zostały sformułowane i przedstawione na podstawie wyników badania
empirycznego

Słowa kluczowe: Czynniki środowiskowe, Styl życia, Choroby nowotworowe
JEL: I12, I14, K32
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Styl życia jako element zarządzania treścią reklamową
Lifestyle as an element of adhering the management of advertising
Marzena Barańska
Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ Kraków

Abstrakt
Zarządzanie treścią reklamy wymaga doboru odpowiednich narzędzi
perswazyjnego oddziaływania. Szczegółowo prowadzona analiza zachowań
konsumenckich i preferencji w zakresie kreatorów procesów decyzyjnych
wskazuje, że istotne znaczenie mają wartości społecznie cenione. Styl życia
pozostający w korelacji z pojęciem zdrowia, stał się istotnym elementem treści
przekazów reklamowych. Analiza zawartości treści reklam potwierdza, że
determinanty pojęcia styl życia znajdują odzwierciedlenie w przekazach
reklamowych. Dla potrzeb prowadzanej analizy zastosowano metodę triangulacji.

Słowa kluczowe: Reklama, styl życia, wartości,
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Spóźniona i przedłużona dorosłość - nowe modele życia z perspektywy
psychologicznej
Delayed and prolonged adulthood - new life models from
a psychological perspective
Bogna Bartosz
Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski, ul Dawida 1, 50-527 Wrocław,
Polska

Abstrakt
Poza opóźnieniem podejmowania roli osoby dorosłej i wydłużaniem przejściowej
fazy okresu wczesnej dorosłości, charakterystyczne jest także dla współczesności
zobowiązanie osób w wieku późnej dorosłości do podejmowania
zadań
związanych ze sprawowaniem opieki nad starzejącymi się rodzicami i aktywnym
zaangażowaniem w życie dorosłych dzieci (Beck-Gernsheim, 2002; Giddens;
2012; Janicka, Liberska, 2014). Rodzice mają poświęcić się dla dzieci a dzieci
poświecić dla rodziców – współcześnie egzemplifikacją tego projektu jest model
życia określony jako „gniazdowanie” młodych dorosłych oraz zobowiązania
podejmowane przez przedstawicieli pokolenia 60+ zaliczanych do generacji
„sandwich generation” (inaczej określanego jako pokolenie „przegubowe").
Jak podaje Szukalski odwołując się do danych Journal of Financial Service
Professionals na początku XX wieku zaledwie „od 4 do 7% osób w wieku 60+
osiadało przynamniej jednego żyjącego rodzica, dziś to niemal 50%”, co skutkuje
zobowiązaniami różnego typu (emocjonalnymi, psychologicznymi, finansowymi,
zdrowotnymi). Jednocześnie coraz większa liczba młodych ludzi jest zależna ciągle
od swoich rodziców - wśród trzydziestolatków aż co siódmy otrzymuje w różnej
formie pomoc finansową z domu rodzinnego (www.forbes.pl/finanse/mlodzipolacy-do-30-stki-na-utrzymaniu-rodzicow/h9fss81).
Celem prezentowanych analiz w oparciu o dane zastane - wyniki badań
psychologicznych i psychospołecznych - jest określenie czynników warunkujących
wymienione zjawiska także w kontekście międzykulturowym (zarówno
demograficznych jak i społecznych a przede wszystkim psychologicznych) oraz
ich polskiej specyfiki.
Wnioski wyprowadzone na podstawie danych wskazują, że kulturowe

i demograficzne przeobrażenia
prowadzą do zmiany „typowej biografii”
w „biografię zobowiązań”, czego rezultatem są nowe style życia, problemy osób
podejmujących zobowiązania wobec dzieci i rodziców.

Słowa kluczowe: Gniazdujące pokolenie, „Sandwich generation”,biografia
zobowiązań.
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Prawo do życia w czystym środowisku w świetle zasady
zrównoważonego rozwoju
Right to clean environment in the light of sustainable development
principle
Justyna Bazylińska-Nagler*
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław

Abstrakt
Czy prawo do życia w czystym środowisku jest prawem człowieka?
Celem pracy jest analiza wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości UE głównie na gruncie Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencji z Aarhus.
Wyniki badań skłaniają do refleksji, że nie potrafimy określić materialnego zakresu
prawa do życia w czystym środowisku. Prawo to samo w sobie nie jest zaskarżalne
zatem, z punktu widzenia prawnika, nie istnieje (?) W prawie UE ochronie
podlegają prawa pochodne: prawo do informacji o środowisku, prawo do udziału
w procesach decyzyjnych dotyczących środowiska i prawo dostępu do środków
zaskarżenia w przypadku pogwałcenia tych dwóch pierwszych, ale tylko pod
warunkiem wykazania interesu w sprawie, nie w tzw. interesie publicznym.
Jesteśmy zatem świadkami nierozwiązywalnego (na ten moment)
paradoksu, z jednej strony afirmujemy zasadę zrównoważonego rozwoju, której
ekologiczny wymiar jest bezdyskusyjny, z drugiej strony odmawiamy prawu do
życia w czystym środowisku konkretnych środków zaskarżenia.
Słowa kluczowe: Prawo do życia w czystym środowisku, prawa człowieka III
generacji, Konwencja z Aarhus, zasada zrównoważonego rozwoju
Keywords: Right to clean environment, 3rd generation human rights, Aarhus
convention, sustainable development principle
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Analiza żywienia, nawyków żywieniowych
oraz aktywności ruchowej u dzieci we wczesnym
wieku szkolnym
Analysis of nutrition, eating habits
and motor activity in early children
school age
Wiktoria Bielecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 26 – 020 Chmielnik, ul. Mickiewicza 24 a,
Polska

Abstrakt
Wstęp: Choroby cywilizacyjne, związane z negatywnymi skutkami życia
w wysoko rozwiniętej cywilizacji, biorą swój początek w okresie wczesnego
dzieciństwa.
Cel: Celem pracy była ocena żywienia, nawyków i preferencji żywieniowych oraz
sposobu spędzania czasu wolnego (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności
ruchowej) u dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej (także
w okresie niemowlęcym).
Metodyka badań: Badaniami objęto 40 dzieci, w tym 23 dziewcząt i 17 chłopców
w wieku od 8 do 10 lat.
Ankieta uwzględniała:
– sposób żywienia w okresie niemowlęcym,
– częstość spożywania podstawowych produktów
żywieniowych,
– nawyki i preferencje żywieniowe,
– korzystanie z barów typu fast-food,
– formy spędzania wolnego czasu (także z udziałem
rodziców).
Wyniki: Analiza sposobu karmienia w okresie niemowlęcym wykazała, że niemal
50% dzieci karmionych było naturalnie co najmniej do 6 miesiąca życia. 23%
dzieci otrzymywało od urodzenia mieszanki mleczne. Z badań wynika, że 75%
dzieci spożywa słodycze częściej niż co drugi dzień (27% – codziennie). Tylko
35% dzieci nigdy nie korzystało z barów z żywnością typu fast-food, natomiast

30% robi to regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Znaczną część zabaw
domowych stanowi oglądanie telewizji lub granie na komputerze – prawie 50%
dzieci spędza więcej niż 3 godziny dziennie przed ekranem telewizora lub
monitorem komputera.
Wnioski:
1. Złe nawyki i preferencje żywieniowe są często obserwowane w grupie dzieci
rozpoczynających edukację.
2. Pomimo zadowalającej aktywności fizycznej w tej grupie wiekowej (często
wynikającej z naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu) pojawiają
się bardziej „atrakcyjne”, bierne formy spędzania czasu, które z czasem mogą
stanowić istotną konkurencję dla aktywności ruchowej.
3. Edukacja zdrowotna dotycząca prawidłowego żywienia oraz promowanie
aktywnego stylu życia powinny objąć nie tylko dzieci, ale także ich rodziców.

Słowa kluczowe: odżywianie, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, dzieci
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Zadowolenie z życia seksualnego oraz częstość występowania dysfunkcji
seksualnych w badanej grupie kobiet
Satisfaction with sex life and incidence of sexual dysfunctions in the
studied group of women
Maciej Bienkiewicz *, Karolina Łoźna, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, Polska

Abstrakt
Trudność inicjowania lub odbycia stosunku płciowego może powodować
niezadowolenie, frustrację i poczucie nieadekwatności seksualnej w związkach
intymnych, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Może to podważać zaufanie do
siebie i powodować trudności w kontaktach z innymi ludźmi, tym samym
wpływając na jakość życia pacjenta, a także jego partnera i rodziny.
W badania epidemiologicznych wykazano, że częstość występowania
dysfunkcji seksualnych zwiększa się wprost proporcjonalnie do wieku populacji.
Istotny wpływ ma także diagnozowanie czynników ryzyka, będących
konsekwencją starzenia się organizmu, które mogą sprzyjać powstawaniu zaburzeń
seksualnych. Zalicza się do nich, m. in.: choroby układu sercowo-naczyniowego,
zaburzenia przemiany materii oraz choroby układu moczowo-płciowego. Istotny
wpływ mają także: styl życia i czynniki psychologiczne. Częstość występowania
różnego rodzaju dysfunkcji seksualnych wynosi 40% wśród osób w wieku 40 lat
lub więcej i aż 70% wśród osób w wieku 70 lat lub powyżej. Najczęściej
występującą dysfunkcją jest utrata libido u kobiet i przedwczesny wytrysk
u mężczyzn.
Celem badania było stworzenie grupy pilotażowej, wśród której oceniono
zadowolenie z życia seksualnego oraz zdiagnozowano częstość występowania
dysfunkcji seksualnych po to, aby w późniejszym etapie możliwe było
wprowadzenie interwencji żywieniowej mogącej wpłynąć na poprawę jakości
życia seksualnego.
W pierwszym etapie, do udziału w projekcie zaproszone zostały kobiety
*
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w wieku od 18 roku życia. Łącznie, w badaniu wzięło udział 40 osób w wieku od
20 do 38 lat. Kwalifikacja do badań odbywała się na podstawie oceny wyników
uzyskanych przy pomocy zwalidowanego kwestionariusza FSFI (Female Sexual
Function Index).
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że w grupie kobiet aż
56,7% respondentek jest zaniepokojona jakimś aspektem życia seksualnego. Wśród
osób wypełniających ankietę jedynie 16,7% jednoznacznie określiło swoje życie
seksualne jako zdecydowanie udane.
Dodatkowo, na podstawie kwestionariusza, oceniono 6 aspektów życia
seksualnego badanych kobiet, tj.: poziom pożądania, stopień podniecenia,
satysfakcję, poziom nawilżenia, zdolność do osiągania orgazmu oraz
występowanie bólu podczas stosunku. Wyniki uzyskane w ocenie wymienionych
kryteriów pozwoliły zdiagnozować lub wykluczyć występowanie dysfunkcji
seksualnych.
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że ponad 50% badanych
kobiet nie jest zadowolona ze swojego życia seksualnego. Dodatkowo, wśród
niespełna 60% uczestniczek badania zdiagnozowano występowanie czynników
świadczących o występowaniu dysfunkcji seksualnych, co pozwoliło na
zakwalifikowanie ich do dalszych etapów badania.
Słowa kluczowe: kobiety, dysfunkcje seksualne, zadowolenie z życia seksualnego,
życie seksualne
JEL: I12, I14
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Aktywność fizyczna osób po przeszczepieniu narządu
Physical activity of people after transplantation
Iwona Bonikowska*, Justyna Jasik-Pyzdrowska, Ewa Nowacka-Chiari
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu, ul. Zyty 28,
65-046 Zielona Góra, Polska

Abstrakt
Cele:
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: czy i ewentualnie w jakim zakresie osoby
po przeszczepieniu narządu podejmują aktywność fizyczną.
Metody badawcze:
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu
techniki ankietowej. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety
zaproponowany w oparciu o literaturę przedmiotu. Badania przeprowadzono
w okresie wrzesień 2016- luty 2017 roku. Udział w badaniu był anonimowy
i dobrowolny. Zbadaną grupę reprezentuje 50 pacjentów (34 mężczyzn i 16 kobiet)
po przeszczepieniu narządu (w tym serca - 28 osób, nerki – 21 osób i rogówki 1 osoba). Wiek respondentów mieści się w granicach 20-76 lat. Zebrane informacje
dotyczyły czasu jaki upłynął od przeszczepu, samooceny zdrowia i własnego
zaangażowania w aktywność fizyczną oraz rozumienia pojęć związanych ze
zdrowym stylem życia.
Analizę statystyczną charakteryzowanej grupy przeprowadzono w oparciu program
STATISTICA v.13 PL.
Wyniki:
Wśród respondentów najliczniejszą grupę reprezentowali pacjenci powyżej 61 r.ż.
Większość zbadanych pochodziła z dużego miasta (48%), zaś najmniej (16%)
reprezentowało środowisko wiejskie. Najczęściej były to osoby z wykształceniem
średnim (56%). W całej grupie średni czas od dokonanego przeszczepu wyniósł
9 lat, a najliczniejszą grupę stanowili pacjenci, których okres po przeszczepie nie
przekroczył 5 lat (32%).
Tylko 25% zbadanych uznało aktywność fizyczną jako jeden z elementów
zdrowego stylu życia. W charakteryzowanej grupie były osoby uznające siebie
* E-mail: i.bonikowska@wlnz.uz.zgora.pl

w przeszłości za osoby aktywne (34%) oraz bardzo aktywne (29%). W okresie po
przeszczepie zdecydowana większość (76%) uznała, że jest aktywna fizycznie.
Nieco mniej respondentów (niespełna 50%) zadeklarowało spędzanie czasu
wolnego „aktywnie i raczej aktywnie”, w tym w grupie po przeszczepie serca 48%, a nerki - 52% pacjentów. Najczęściej wskazywanym czynnikiem
motywującym do podejmowania aktywności fizycznej była poprawa sprawności
funkcjonalnej organizmu (38%). Równie często wskazywano także na poprawę
samopoczucia (32%). Niewiele, bo 8% pacjentów deklarowało motywację
związaną z zaleceniem lekarza. W grupie pacjentów nie podejmujących aktywność
fizyczną jako główną barierę wskazano problemy zdrowotne (12%). Respondenci
zarówno po przeszczepieniu nerki (62%) jaki i serca (57%) preferują indywidualne
zajęcia fizyczne. W wymiarze tygodniowym więcej czasu na aktywność fizyczną
poświęcają pacjenci po przeszczepie serca (średnio 2-4 h) niż po przeszczepie
nerki (1-2 h).
Wnioski:
Nie wszystkie osoby po przeszczepie narządu podejmują warunkującą zdrowie
aktywność fizyczną. Zazwyczaj są to osoby, które w przeszłości również
prowadziły aktywny tryb życia oraz, które uważają systematyczną aktywność
fizyczną jako element zdrowego stylu życia. Większość z nich preferuje
indywidualne zajęcia fizyczne.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, przeszczep, zdrowy styl życia
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Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości
życia mieszkańców miast – wybrane przykłady rozwiązań w polskich
start-upach
The importance of technological innovations in raising the quality
of life of city’s inhabitants - selected examples of solutions in Polish
start-ups
Anna Brdulak*
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609, Wrocław,
Polska

Abstrakt
Głównym celem opracowania jest analiza rozwiązań technologicznych,
oferowanych przez innowacyjne przedsięwzięcia – start-upy, zaprojektowanych
z myślą o podnoszeniu poziomu życia mieszkańców miast. Tekst składa się
z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. W teoretycznych rozważaniach autorka
opiera się na wybranych pozycjach literaturowych. Przegląd źródeł wtórnych
w pierwszej kolejności służy do określenia pojęcia start-up, w dalszej zaś do
poszerzenia i wzbogacenia części praktycznej o dodatkowe rozwiązania
technologiczne innowacyjnych przedsięwzięć, których rola jest bezpośrednio
związana z celem prezentowanego artykułu. W części praktycznej opisane
i przeanalizowane zostały wybrane studia przypadków innowacyjnych
przedsięwzięć, z nawiązaniem do wyników badań własnych. Projekt badawczy
realizowany był przez autorkę w latach 2016-2017 we współpracy z Agencją
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Jego celem była analiza ekosystemu
start-upów we Wrocławiu oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie
o znaczenie start-upów dla jakości życia mieszkańców miast. Dodatkową wartość
stanowiły rekomendacje dla włodarzy miasta Wrocław w zakresie wsparcia
innowacyjnych przedsięwzięć w wejściu i późniejszym utrzymaniu na rynku. Na
projekt składały się trzy podstawowe części: analiza źródeł wtórnych, w oparciu
o którą zebrano niezbędne informacje związane z definicją przedsiębiorstwa start-upowego, jak również z aktualną sytuacją innowacyjnych przedsiębiorstw
* E-mail: anna.brdulak@wsb.wroclaw.pl

w Polsce i Wrocławiu; badań ilościowych, w postaci samowypełnialnej ankiety online, w których udział wzięło 108 start-upów. Ostatnim etapem projektu
badawczego była część jakościowa, która miała formę wywiadów indywidualnych
ze start-upowcami oraz ekspertami branży. W tej części wzięło udział siedmiu
respondentów. Wynik badań stanowiła charakterystyka środowiska start-upowego
we Wrocławiu. Odpowiedzi na zadane w ankiecie ilościowej pytania, uzupełnione
wywiadami eksperckimi, pozwoliły na określenie m.in. branż, w jakich
funkcjonują wrocławskie start-upy oraz zidentyfikowanie oferowanych przez nie
produktów. Na podstawie uzyskanej wiedzy, możliwe było przedstawienie
znaczenia technologicznych rozwiązań poszczególnych start-upów dla jakości
życia mieszkańców miast. W oparciu o wyniki badań stwierdzić można, iż
obecność start-upów w przestrzeni miejskiej poprawia jakość życia mieszkańców
miast, wspierając jednocześnie budowę kapitału społecznego.

Słowa kluczowe: start-up, innowacyjny biznes, miasto, jakość życia, technologie
JEL: M13
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Neofobia żywieniowa – czynnik kształtujący postawy prozdrowotne
różnych grup populacyjnych
Food neophobia - a factor shaping pro-healthy attitudes of various
population groups
Monika Bronkowska*
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Żywienia Człowieka,
ul. Chełmońskiego 37, Wrocław

Abstrakt
Wstęp: Neofobia żywieniowa należy do czynników psychologicznych (stany
emocjonalne, uprzedzenia, poglądy), kształtujących postawy i zachowania
w stosunku do żywności.
Cele: Celem pracy była ocena określenie poziomu neofobii wśród osób dorosłych
i możliwości przeniesienia ich ewentualnych lęków w sposób mniej lub bardziej
świadomy na dzieci na zachowania prozdrowotne.
Metody badawcze: Badania przeprowadzono wśród osób dorosłych obu płci. Do
badania wykorzystano skalę neofobii (Pilner, Hobden, 1992). Narzędzie badań
FNS (Food Neophobia Scale), pozwala na stwierdzenie ogólnych predyspozycji
danej osoby w zakresie neofobii. Każdy z respondentów miał za zadanie określić
swój stosunek do powyższych stwierdzeń wg 5-stopniowej skali Likerta
z oznaczeniami brzegowymi. Średnia z odpowiedzi stanowiła podstawę do
określenia poziomu neofobii wśród badanych. Zbadano także korelację pomiędzy
odpowiedziami na poszczególne stwierdzenia, a wiekiem, miejscem zamieszkania,
liczbą osób w gospodarstwie domowym i poziomem dochodu brutto.
Wyniki: Na podstawie średnich z odpowiedzi udzielonych na poszczególne
stwierdzenia przyjęto podział na 3 poziomy neofobii, występujące wśród
respondentów: niski, średni i wysoki.
Wnioski: Neofobia żywieniowa może doprowadzić do niedoboru niektórych
kluczowych substancji odżywczych, szczególnie witamin i składników
mineralnych. Klasyczna Food Neophobia Scale (FNS) wraz z oceną
indywidualnego nastawienia do produktów zaklasyfikowanych jako nowe lub mało
znane może być wykorzystana jako narzędzie także do oceny postaw
prozdrowotnych.
Słowa kluczowe: neofobia żywieniowa, postawy prozdrowotne, grupy populacyjne
* E-mail: monika.bronkowska@upwr.edu.pl
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Afryka i Europa jako beneficjenci celów zrównoważonego rozwoju
Africa and Europe as beneficiaries of the sustainable development goals
Dr Leszek Cybulski*
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

Abstrakt
Idea zrównoważonego rozwoju powstała w Europie i do jej zasad została
dostosowana unijna polityka spójności i odzwierciedlające ją wieloletnie ramy
finansowe. Stanowiło to zmianę w stosunku do tradycyjnego podejścia widocznego
w dawnej polityce strukturalnej. Unia Europejska oraz OECD były głównymi
instytucjami zaangażowanymi w przeniesienie zasad zrównoważonego na poziom
światowy przez przyjęcie przez ONZ we wrześniu 2015 r. Agendy 2030. Zestaw
ujętych w niej 17 celów (SDGs) oraz 169 wskaźników został dostoswany do
realiów najbiedniejszego kontynentu – Afryki. Celem referatu jest wskazanie
podstawowych współzależności związanych z realizacją zasad zrównoważonego
rozwoju w Europie i w Afryce. Dystans rozwojowy obu kontynentów jest
olbrzymi, chociaż w ujęciu względnym powoli maleje. Główną tezą wystąpienia
jest wskazanie, że wszelkie wysiłki na rzecz sukcesu realizacji SDGs w Afryce
leżą w żywotnym interesie Europy. Kryzys migracyjny z ostatnich lat stanowił
tylko małą forpocztę tego, co może stać się wkrótce, jeśli w ciągu najbliższych
dekad nie zapewnimy temu kontynentowi zrównoważonego rozwoju.
Unaocznieniu skali narastającej potencjalnej presji migracyjnej służy omówienie
prognozy demograficznej ONZ. W jej umiarkowanym wariancie populacja Afryki
zwiększy się z obecnych 1225 milionów do 2528 milionów w 2050 r. (sto lat
wcześniej, w 1950 r. było to zaledwie 229 milionów osób). Liczby dla Europy
(zachodniej i wschodniej) kształtowały się odpowiednio: 742 mln i 716 mln (oraz
549 mln w 1950 r.). Na świecie istnieją 44 państwa (pomijając mikropaństwa),
które w ciągu jednego stulecia zwiększą swoją populację co najmniej
dziesięciokrotnie. W regionie Półwyspu Arabskiego leży 11 z nich, a pozostałe 33
znajdują się na obszarze Afryki Subsaharyjskiej (niemal komplet). Tym samym nie
tylko SDGs odnoszące się do stabilności politycznej, praw człowieka (kwestia
uchodźców) i ładu instytucjonalnego, ale przede wszystkim związane z ładem
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (m.in. postępy deforestacji
* E-mail:L.Cybulski@stat.gov.pl

i pustynnienia) mogą osłabić (ale nie powstrzymać) tę presję, służąc zarówno
Afryce, jak i Europie. W badaniach zastosowano metody krytycznej analizy
dokumentów pierwotnych, głównie o charakterze programowym oraz finansowym,
uzupełnione studiami porównawczymi opracowań wtórnych oraz własnymi
przeliczeniami danych statystycznych i prognostycznych.
Słowa kluczowe: cele zrównoważonego rozwoju, Agenda 2030, Europejski Fundusz
Rozwoju, Europa, Afryka, OECD, presja migracyjna, prognoza ONZ
JEL: Q010; J110; I380; F350; F550; F220; J610; O 200; E010.
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Koncepcja CSR w kontekście rozwoju polskich firm
The concept of CSR in the context of the development of Polish
companies
Iwona Czerska, Tetiana Korpak*
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345,
Wrocław, Polska

Abstrakt
Celem głównym opracowania jest analiza dobrych praktyk polskich firm
w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju. Celami szczegółowymi są:
wskazanie obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, w których działają
wybrane firmy oraz omówienie konkretnych przykładów działania w tych
obszarach. Skupiono się między innymi na następujących obszarach CSR-owych:
zaangażowaniu i wsparciu dla społeczności lokalnych, zagadnieniach
konsumenckich, wolontariacie pracowniczym, ochronie środowiska oraz
sprawiedliwym handlu (Fair Trade). Rodzajem wykorzystanej metodologii
badawczej jest analiza literatury przedmiotu oraz stron internetowych
prezentujących dobre praktyki w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Dokonano analizy porównawczej działań CSR-owych wybranych firm,
zestawiając tabelarycznie zebrane informacje z ostatnich kilku lat. Dla badanego
okresu policzono średniookresowy indeks łańcuchowy – na podstawie wartości
rzeczywistych, indeksów prostych i łańcuchowych. Wyznaczono i zinterpretowano
średniookresowe tempo zmian liczby zrealizowanych działań w ramach koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu przez wybrane firmy. Analiza dynamiki
pokazała wyraźną tendencję wzrostową w obszarze działań CSR-owych polskich
firm. Ponadto uwypukliła obszary o największej aktywności i zaangażowaniu firm
w tym zakresie. W roku 2015 ponad 130 firm zgłosiło inicjatywy swoich
społecznie odpowiedzialnych praktyk, których liczba przekroczyła 800 – dla
porównania w roku poprzednim odnotowano 684 praktyki. W roku 2016 liczba
firm wzrosła o około jedną czwartą (180 firm), realizując około 880 praktyk. Tak
rosnące zainteresowanie firm dobrymi praktykami pokazuje, że coraz więcej firm
zaczyna postrzegać biznes nie tylko w kategoriach zysku, lecz również
* Iwona Czerska. E-mail: iwona.czerska@ue.wroc.pl

w kategoriach wartości firmy. Można oczekiwać dalszego systematycznego
wzrostu, zarówno liczby firm włączających się do działań CSR-owych, jak
i kolejnych obszarów w obrębie firm funkcjonujących już CSR-owo.
Wzrasta diametralnie reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw,
a także liczba zakwalifikowanych praktyk do raportów CSR-owych, stanowiących
sumę praktyk nowych i długoletnich. Bowiem w roku 2015 w porównaniu do
poprzedniego roku liczba firm reprezentujących sektor MŚP wzrosła o 13%,
a w roku 2016 - o 37%. Bardzo ważnym obszarem zainteresowania są praktyki
ciągłe, które przyczyniają się nie tylko do zmiany strategii firmy, ale i do zmian
świadomości pracowników. W porównaniu z rokiem 2014, w roku 2015 liczba
inicjatyw długoletnich wzrosła do liczby 359 (w roku poprzednim 264), a w roku
2016 liczba ta zwiększyła się do 419. Biznes odpowiedzialny z roku na rok
profesjonalizuje się i rozpowszechnia, a firmy szukają korzyści związanych ze
strategią CSR w perspektywie długofalowej.
Opracowanie traktuje o praktycznym wymiarze działań CSR-wych,
wskazując na dobre praktyki coraz większej liczby firm w Polsce w kontekście ich
rozwoju.
Słowa kluczowe: CSR, rozwój, Fair Trade, dobre praktyki
JEL: C43, L21, Q01
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Suplementy diety a prawa konsumentów
Dietary supplements and consumer rights
Anna Dąbrowska*, Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa, Polska

Abstrakt
Na rynku jest coraz więcej produktów żywnościowych będących suplementami
diety. Jest to olbrzymi rosnący, ale i lukratywny rynek. Podstawowym celem
stosowania suplementów diety jest uzupełnianie normalnej diety, ewentualnych
niedoborów w diecie, ale powinno to się odbywać pod kontrolą lekarza. Niestety
Polacy rzadko konsultują się z lekarzem, preferując samoleczenie. Jak wynika
z przeprowadzonych kontroli nie wszystkie produkty są bezpieczne, mają
właściwy skład i jakość. W artykule rozważania o suplementach diety odniesiono
do praw konsumentów. Jednym z nich jest edukacja konsumentów, która jest
podstawą podejmowania racjonalnych decyzji i nienarażania się na niepożądane
skutki stosowania, często nadmiernego, suplementów diety. W artykule
wykorzystana została literatura przedmiotu oraz badania desk research.

Słowa kluczowe: suplementy diety, prawa konsumentów
JEL: 1.12

* E-mail: adabro3@sgh.waw.pl
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Wpływ stanu zdrowia osób niepełnosprawnych na ich styl życia
Impact of health on disabled lifestyle
Joanna Dębicka1, Edyta Mazurek1, Katarzyna Szalonka2
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120,
53-345 Wrocław, Polska
2
Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, Polska
1

Abstrakt
Zdrowie jest najwyższą wartością człowieka. W literaturze przedmiotu
pojęcie definiuje się, zgodnie z założeniami WHO, jako odczuwany dobry stan
samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznym. Zaś styl życia
można określić jako specyficzny zespół zachowań, odróżniający funkcjonowanie
gospodarstw domowych, czy ludzi. Celem niniejszego opracowania jest próba
odpowiedzi na pytania: na ile stan zdrowia wpływa na styl życia oraz czy styl życia
osób niepełnosprawnych zależy od rodzaju dysfunkcji.
W pracy zastosowano metodę badań pierwotnych z zastosowaniem
techniki kwestionariusza ankietowego face to face, które zostało przeprowadzone
w latach 2014 – 2016 na Dolnym Śląsku.
Wykorzystując metody statystyczne oparte na analizie zróżnicowania
i podobieństwa struktur oraz ocenie zależności korelacyjnej wywnioskowano, że
dysfunkcje fizyczne, wzrokowe i psychiczne w pewnym stopniu determinują styl
życia w sposobach spędzania wolnego czasu (sport, kultura) i stosunkach
międzyludzkich.

Słowa kluczowe: zdrowie, styl życia, dysfunkcje, podobieństwo struktur, korelacja
JEL: I 10, I19, M30
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Porady medyczne w prasie kobiecej jako źródło wiedzy
Medical advices in women's press as a source of knowledge
Adam Dombrowski*
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,
pl. Nankiera 1b ,50-140, Wrocław, Polska

Abstrakt
Tło badań: W badaniach nad medycznym dyskursem poradnikowym ważną
kwestią stała się potrzeba uwzględnienia rad i porad jako jednego z typów tekstów
użytkowych, które są obecne w codziennej komunikacji międzyludzkiej. Pomagają
one w wyborze spośród dostępnych możliwości działania najkorzystniejszego dla
odbiorcy. Obserwuje się duże zapotrzebowanie na teksty o charakterze
poradnikowym. Są one reakcją na potrzeby uzyskania specjalistycznej pomocy bez
konieczności wychodzenia z domu, czy wizyty u lekarza czytelniczek oraz
aktualne potrzeby jego użytkowników. Jest to związane z przemianami
codziennego życia i funkcjonowania w nim. Determinuje to również sam temat
porady, czyli zdrowie – jeden z najczęściej eksponowanych tematów
w czasopismach kobiecych, obok takich jak moda, kulinaria, uroda czy dom.
Cel i korpus: Celem posteru jest przedstawienie osobliwości gatunkowostylistycznych oraz uwarunkowań kulturowych porad medycznych. Korpus
stanowią porady zamieszczone w prasie kobiecej ukazującej się w ostatnich kilku
latach.
Metodyka: W części teoretycznej omówione zostały podstawowe pojęcia
przydatne w badaniach nad dyskursem oraz najważniejsze metody badawcze
dotyczące jakościowej analizy zawartości czasopism i charakterystyki dyskursu
z punktu widzenia teorii TG-R. W części analitycznej dokonano analizy zebranego
materiału, biorąc pod uwagę wzorzec gatunkowy, relacje nadawczo-odbiorcze

oraz rejestry stylistyczne.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieje wiele
wariantów wzorca kanonicznego porady medycznej będącej odpowiedzią na list do
redakcji, zachodzą w nich specyficzne relacje nadawczo-odbiorcze oraz widoczne
* E-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl

jest bogactwo rejestrów stylistycznych (potoczny, medyczny, farmaceutyczny,
medialny itd.). Teksty porad medycznych są zdeterminowane płciowo. Odbiorcami
tego typu tekstów są przede wszystkim kobiety, dużo rzadziej mężczyźni.
Słowa kluczowe: prasa kobieca, list do redakcji, poradnictwo medyczne, media
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Wpływ aktywności fizycznej na styl życia
The impact of physical activity on lifestyle
Anna Felińczak1 *; Aureliusz Kosendiak2
Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Zdrowia Publicznego, Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Pasteura 1
2
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, ul. Pasteura 1
1

Abstrakt
Choroby cywilizacyjne, to choroby o złożonej, wieloczynnikowej
etiopatogenezie. Uwarunkowane szkodliwymi dla zdrowia zachowaniami takimi
jak: złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej, stosowanie używek czy
też brak umiejętności radzenia sobie ze stresem. W modyfikowaniu stylu życia
bardzo ważne jest odpowiednia motywacja do zmian.
Cel pracy: Porównanie motywacji i nastawienia do zmiany stylu życia
wśród uczestników programu „I Ty możesz zostać maratończykiem” w latach
2012-2013 przed I po zakończonym programie.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono dwukrotnie tj. na początku
trwania programu w kwietniu oraz we wrześniu po zakończonym maratonie- dwie
edycje 2012 i 2013 roku. Łącznie zbadano w ciągu 2 lat 367 osób w momencie
rozpoczęcia programu i 356 po zakończeniu programu. W badaniach dotyczących
zmiany stylu życia w realizacji celów i założeń związanych z programem „I Ty
możesz zostać maratończykiem”, wykorzystano kwestionariusz ankietowy własnej
konstrukcji.
Wyniki: Zmiana stylu życia jest pożądanym efektem każdych działań
edukacyjnych. Rozkład wyników wskazuje, ze udział w programie znacznie
zmienił poziom oceny możliwości zmiany stylu życia . Zmniejszyła się liczba osób
oceniających ten efekt nisko z 50 (13,62%) przed rozpoczęciem do 6 (1,69%) po
zakończeniu, oraz wzrosła liczba osób oceniających ten efekt średnio i wysoko.
W zakresie możliwości redukcji stresu zdecydowana większość respondentów
zarówno przed, jak i po zakończonym programie, zaznaczała wysoką ocenę dla
tego efektu. Różnice w ilości odpowiedzi przed i po zakończeniu programu są
* E-mail: annafelinczak@gmail.com

istotne statystycznie (p=0,00004). Po zakończeniu programu znacząco zmniejszyła
się liczba osób oceniających nisko ten efekt z 32 (8,72%) do 5 (1,40%), a wzrosła
liczba osób oceniających średnio ze 120 (32,70%) do 134 (37,64%) i wysoko z 215
(58,58%) do 217 (60,96%).
Wnioski: Podejmowanie regularnej aktywności ruchowej w ramach
programu biegowego „I Ty możesz zostać maratończykiem” przyczynia się do
korzystnych zmian stylu życia wśród jego uczestników, a co za tym idzie,
umożliwia rozwój potencjału zdrowotnego.
Słowa kluczowe: choroby cywilizacyjne, styl życia, aktywność ruchowa, zdrowie
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Aktywność fizyczna a jakość diety dziewcząt z Wrocławia
Physical activity and diet quality in the girls form Wroclaw
dr inż. Danuta Figurska-Ciura *, dr inż. Ewa Piotrowska, inż. Agnieszka Krajka,
inż. Alekandra Horożaniecka, dr hab. inż. Monika Bronkowska prof. nadzwycz.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
Żywienia Człowieka, ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław, Wrocław, Polska

Abstrakt
Cel:
Zbadanie związku zróżnicowanej aktywności fizycznej dziewcząt z jakością ich
diety oszacowaną na podstawie kwestionariusza do badania poglądów i zwyczajów
żywieniowych KomPAN.
Materiał i metody badawcze:
Grupę badawczą stanowiły dziewczęta w wieku 16-18 lat (n=118) uczęszczające
do dwóch szkół we Wrocławiu: Zespołu Szkół nr 1 (ZS1, n=66) oraz Szkoły
Mistrzostwa Sportowego
Junior (SMS, n=52). Do oceny jakości diety
zastosowano zwalidowany kwestionariusz KomPAN, w wersji do samodzielnego
wypełnienia przez respondenta. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dotyczących
częstotliwości spożycia różnych produktów, obliczono „indeks prozdrowotnej
diety”, który odpowiada sumie częstotliwości spożycia 10-ciu grup żywności
o potencjalnie korzystnym wpływie na zdrowie. Obliczono również „indeks
niezdrowej diety” związany z częstotliwością spożywania 14 grup żywności
o potencjalnie niekorzystnym wpływie na zdrowie (nHDI - not healthy diet index).
Indeksy pHDI i nHDI wyrażono w punktach i zależnie od częstotliwości
spożywania grup produktów sklasyfikowano jako odpowiadające małemu (0-33
pkt), umiarkowanemu (34-66 pkt) lub dużemu (66-100 pkt) natężeniu
prozdrowotnych lub niezdrowych cech odżywiania. Otrzymane wyniki poddano
analizie statystycznej w celu oceny wpływu aktywności fizycznej na „indeksy
diety”.
Wyniki:
Dziewczęta z SMS istotnie częściej deklarowały (83,3%) wysoką aktywność
fizyczną niż dziewczęta z ZS1 (16,7%).
Diety dziewcząt z ZS1 charakteryzowały się niskim (93,9 % diet) lub średnim
* E-mail: danuta.figurska-ciura@upwr.edu.pl

(6,1% diet) natężeniem cech prozdrowotnych. U żadnej z badanych uczennic
w obu szkołach nie stwierdzono pHDI powyżej 66. W SMS niski pHDI
występował w dietach 80,8%, a średni w dietach 19,2% dziewcząt. Jednocześnie
niskie natężenie cech niezdrowej diety (nHDI) wykazano u odpowiednio 93 i 98 %
dziewcząt z ZS1 i SMS.
Wykazano statystycznie istotną korelację dodatnią aktywności fizycznej z pHDI
(r=0,3), oraz brak wpływu aktywności fizycznej na nHDI.
Wnioski:
Diety badanych dziewcząt charakteryzowały się niskim i średnim natężeniem cech
prozdrowotnych, a ich nasilenie zależało od aktywności fizycznej. Jednocześnie
stwierdzono niskie natężenie cech niezdrowej diety, przy czym nie wykazano
istotnych różnic natężenia tych cech zależnie od aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe: dziewczęta, aktywność fizyczna, jakość diety
JEL: I12
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Uwarunkowania otyłości wśród dzieci szkół podstawowych
Obesity determinants among primary school children
Kamila Fortunka*
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wielkopole 5, 28-350 Słupia,
Polska

Abstrakt
Wstęp. W roku 1998 WHO uznała otyłość za chorobę przewlekłą stającą się
epidemią. Problem nadwagi i otyłości dotyczy również w znacznym stopniu dzieci
i młodzieży. Prawdopodobieństwo, że osoba otyła jako dziecko będzie również
otyła po osiągnięciu dorosłości wynosi 25% dla sześciolatka i 75% dla dziecka
12-letniego.
Cel. Celem głównym pracy było dokonanie próby oceny zjawiska zagrożenia
nadwagą i otyłością dzieci kończących szkołę podstawową.
Metodyka. Badania przeprowadzono we Wrocławiu i objęto nimi 47 dzieci oraz
ich rodziców. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, natomiast
wykorzystanymi narzędziami były dwa kwestionariusze ankiety. Badanie właściwe
poprzedzono pilotażem.
Wyniki. Wśród badanej populacji dzieci, otyłość stwierdzono u 13% dziewczynek
i 10% chłopców, nadwagę natomiast zarówno u 5% dziewcząt, jak i chłopców.
Analizując rodzinne problemy z nadwagą, 32% respondentów rodziców akcentuje
ten problem w swojej rodzinie.
Wnioski:
1. Nieprawidłowości związane z odżywianiem dzieci mają charakter ilościowy
– z tendencją do podjadania oraz jakościowy.
2. Niepokojącym zjawiskiem jest funkcjonowanie sklepików szkolnych, będących
nośnikiem niezdrowego asortymentu. Wskazana byłaby dodatkowa kontrola
sprzedawanych produktów i stała edukacja dzieci dotycząca zagrożeń związanych
z ich spożywaniem.
3. Należy zwrócić większą uwagę na duży udział procentowy dzieci, które swój
wolny czas spędzają tylko oglądając telewizję lub przy komputerze. Zalecany
byłby zatem czynny odpoczynek rodzin, tak aby dzieci mogły zaobserwować
* E-mail: kamilafortunka@gmail.com

związek między informacją dotyczącą zdrowego stylu życia, a postawą nadawcy
tego przekazu.
Słowa kluczowe: styl życia, dzieci, nadwaga, otyłość
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Wyzwania statystyki publicznej wobec monitorowania zachorowalności
Challenges of public statistics in monitoring of morbidity
Katarzyna Gadocha*
Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia,
ul. Wyki 3, 31-223 Kraków, Polska

Abstrakt
Monitorowanie zachorowalności pozwala na przedstawienie stanu zdrowia
populacji, co może przyczynić się do polepszenia skuteczności działań
prewencyjnych oraz leczenia chorób.
Statystyki zachorowań potwierdzonych diagnozą medyczną dostarczają
danych o występowaniu chorób zdiagnozowanych przez lekarzy na poziomie
populacji.
W zależności od jednostek chorobowych do pomiaru zachorowań stosowane są
dwie miary: zachorowalność (zapadalność) i chorobowość. Zachorowalność
obliczana jest dla epizodu choroby lub dla osoby, natomiast chorobowość można
podzielić na okresową i punktową.
Statystyka publiczna gromadzi podstawowe dane charakteryzujące zdrowie
społeczeństwa, pochodzące ze sprawozdawczości i rejestrów Ministerstwa Zdrowia
oraz badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki badań
resortu zdrowia obejmują głównie zachorowalność (nowe przypadki zachorowań)
na wybrane choroby (choroby zakaźne i pasożytnicze, w tym gruźlica i choroby
weneryczne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne oraz
uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych) oraz przyczyny
hospitalizacji. Statystyki te opracowywane są przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – PZH, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie (dane z Krajowego Rejestru Nowotworów), Instytut
Gruźlicy i Chorób Płuc (dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę).
Badania statystyczne realizowane w tym obszarze tematycznym przez Główny
Urząd Statystyczny obejmują badanie umieralności (zgony według przyczyn) oraz
reprezentacyjne, ankietowe badania ludności (Europejskie Ankietowe Badanie
Zdrowia).
* E-mail: k.gadocha@stat.gov.pl

Z uwagi na rosnące zainteresowanie organizacji międzynarodowych
statystykami zachorowalności Eurostat podjął w ostatnich latach szereg inicjatyw
mających na celu rozwój i zapewnienie międzynarodowej porównywalności
statystyk zachorowań potwierdzonych diagnozą medyczną. Działania te obejmują
przede wszystkim funkcjonowanie grup roboczych i zadaniowych oraz projekty
dedykowane krajom członkowskim. W pracach i projektach Eurostatu biorą udział
pracownicy Ośrodka Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia Urzędu
Statystycznego w Krakowie wspierani merytorycznie przez ekspertów
zewnętrznych. Celem przeprowadzonych projektów było wspieranie statystyki
publicznej w identyfikacji źródeł danych i metod dostarczania najlepszych
szacunków
dla
współczynników
zachorowalności
wyszczególnionych
w Priorytetowym Skróconym Wykazie Zachorowalności Eurostatu. Kolejne
działania planowane w tym obszarze na lata następne będą obejmowały pilotażowe
zbieranie danych dla wybranych chorób, oraz weryfikację i rozbudowanie
wytycznych metodologicznych Eurostatu, które posłużą w przyszłości do
regularnego opracowywania statystyk porównywalnych na poziomie
międzynarodowym.
Słowa kluczowe: zachorowalność, monitorowanie zachorowalności, statystyka
zachorowalności.
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Funkcjonowanie współczesnej rodziny wobec zagrożeń zdrowotnych
dziecka
Functioning of the modern family in the face of health threats of the
child
Izabela Gątarek*
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5,
Polska

Abstrakt
Obszar teoretycznych rozważań w zakresie zagrożeń zdrowotnych dziecka
w XXI wieku zdaje się być trudnym do sztywnego wyznaczenia. W zakresie tym
mamy bowiem do czynienia zarówno z potencjalnymi niebezpieczeństwami dla
funkcjonowania czysto somatycznego, biologicznego, jak szeroką perspektywę
zaburzeń psychicznych i nerwicowych. Przystępując do analizy zaproponowanego
tematu skupiono się zatem na wyłonieniu interesujących badacza kontekstów
zdrowotnych, a wśród nich na problematyce podejmowania zachowań ryzykownych
dla życia i zdrowia przez coraz młodsze dzieci. Wybrany problem starano się poddać
oglądowi z perspektywy szerokorozumianego funkcjonowania rodziny. Zarówno
w zakresie wypełniania jej zadań i funkcji, jak codzienności budowanej przez układ
wzajemnych relacji. Szczególnemu oglądowi poddano znaczenie oddziaływań
wewnątrzrodzinnych w profilaktyce i wczesnym diagnozowaniu wystąpienia
problemu podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.
Zaprezentowana perspektywa oparta została o badanie przeprowadzone
w grupie 347 rodziców dzieci z przedziału wiekowego 8-15 lat. W zrealizowanym
procesie badawczym wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego
z zastosowaniem techniki badania ankietowego.
Wyniki i analiza uzyskanego materiału badawczego wskazują na
niepokojąco niską świadomość rodziców zarówno w zakresie występowania
zaburzeń depresyjnych, zachowań ze spektrum autoagresji, jak występowania myśli
i tendencji samobójczych u dzieci i młodzieży. Pomimo deklarowanej świadomości
wagi oddziaływań rodzinnych, wydaje się również iż poziom świadomości realnych
zagrożeń wynikających z narastającego osamotnienia współczesnego dziecka, jest
* E-mail: izagatarek@wp.pl

niepokojąco niski, podobnie jak sam fakt istnienia zjawiska wspomnianego odczucia
osamotnienia i zagubienia diagnozowanego u coraz wyższego odsetka dzieci
i młodzieży.
Słowa kluczowe: dziecko, zagrożenia zdrowotne, depresja, samookaleczenia,
rodzina
Keywords: child, health risks, depression, self-injury, family
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Zastosowanie analizy korespondencji do oceny
aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych
Application of correspondence analysis to evaluate the economic
activity of disabled persons
Agata Girul1, Edyta Mazurek2
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, Polska
Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345
Wrocław, Polska

1
2

Abstrakt
Wzrost liczby osób niepełnosprawnych zarówno w Polsce jaki i w innych
krajach Europy stanowi podstawę do wielu dyskusji politycznych. Zgromadzenie
Parlamentarne Rady Europy oceniając „plan działań Rady Europy w celu promocji
praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie:
podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015” uznało,
że pełne korzystanie ze swoich praw przez osoby niepełnosprawne nie zostało
osiągnięte w żadnym państwie członkowskim Rady Europy. Jednym z celów
nowego planu działania na okres 2016-2020 jest zagwarantowanie godności
i pełnego włączenia do społeczeństwa osób niepełnosprawnych. Stopień realizacji
postawionego celu wymaga wnikliwej oceny sytuacji osób niepełnosprawnych.
Skupiając się na problemie zatrudniania osób niepełnosprawnych dokonano
identyfikacji czynników różnicujących osoby niepełnosprawne ze względu na
aktywność ekonomiczną. W tym celu zastosowano wielowymiarową analizę
korespondencji oraz wykorzystano dane pochodzące z Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, aktywność ekonomiczna, analiza
korespondencji
JEL: J15, J18, J71
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Projekty współfinasnsowane z EFS w procesie aktywizacji zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projects co-financed from the ESF in the process of vocational
activation of people at risk of social exclusion
mgr Katarzyna Godek*
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul.
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
Spośród najważniejszych współczesnych problemów społecznych można
wskazać zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jedną z głównych
przyczyn tych zjawisk jest brak pracy. Prowadzi on do braku zaspokojenia
podstawowych potrzeb człowieka. Brak pracy związany jest często z problemami
zdrowotnymi oraz niepełnosprawnością. Wsparcie lub wyeliminowanie przeszkód
stanowiących bariery w skutecznej aktywizacji zawodowej stanowi istotny element
w zmianie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Jednym z narzędzi wspomagających aktywizację zawodową osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym jest realizacji projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy artykuł przedstawia
podstawowe zagadnienia związane z jakością życia osób wykluczonych
społecznie, ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i możliwościami na rynku
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów EFS skierowanych do
osób wykluczonych społecznie.
Głównym celem artykułu było przedstawienie możliwości aktywizacji
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację
projektów współfinansowanych z EFS oraz ukazanie aktualnej pozycji i roli jaką
odgrywają te osoby w życiu społecznym i zawodowym.
Celami dodatkowymi było określenie roli aktywności zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i jej oddziaływania na ich życie oraz
identyfikacja czynników, które utrudniają dostęp osobom wykluczonym społecznie
do możliwości korzystania w pełni z życia społecznego, w tym kulturalnego,
edukacyjnego i sportowego, a także wskazanie jak na poprawę jakości życia tych
* E-mail: europrosum@interia.pl i katarzyna.godek@uwr.edu.pl

osób wpływa realizacja projektów EFS.
Omówiono
m.in.
zagadnienia
efektywności
zatrudnieniowej,
wykorzystywane usługi i instrumenty rynku pracy skierowane do osób
wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów
współfinansowanych z EFS. Wskazano na czynniki, które wpływają na wzrastającą
aktywność osób wykluczonych społecznie w szeroko pojętym życiu społecznym.
W artykule wykorzystano takie metody badawcze jak analiza literatury,
metodę opisowo-analityczną i analizę krytyczną.
Odniesiono się również do własnego doświadczenia zawodowego
w zakresie współpracy z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z uczestnikami
projektów współfinansowanych z EFS. Dokonano analizy wniosków własnych na
gruncie realizacji programów aktywizujących te osoby, w tym przedstawiono
wyniki ewaluacji projektów dedykowanych osobom z określonymi problemami
i wpływ uczestnictwa w danym projekcie osób wykluczonych społecznie, na ich
życie zawodowe i społeczne.
Artykuł zawiera wyniki badań prezentujące osoby wykluczone społecznie
jako aktywnych uczestników życia społecznego i zawodowego a także roli
projektów współfinansowanych z EFS w procesie ich aktywizacji zawodowej.
Przedstawiono także badania polskich i zagranicznych autorów w zakresie
aktywności osób wykluczonych społecznie w różnych obszarach życia
społecznego.
Zaprezentowano również wnioski z przeprowadzonej analizy.
Społeczeństwo, w którym egzystuje współczesny człowiek jest bardzo złożone.
Dlatego też wiele ludzi nie radzi sobie z różnymi trudnościami natury osobistej
i społecznej. Wielu z nich doświadcza wykluczenia społecznego definiowanego
jako efekt różnego rodzaju upośledzeń społecznych, wskutek których jednostka lub
grupa nie może w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym, społecznym,
ekonomicznym
i politycznym społeczeństwa, do którego należy. Do najważniejszych problemów
lokujących się w obrębie wykluczenia można zaliczyć niepełnosprawność,
bezrobocie, bezdomność, uzależnienia, samotność i ubóstwo.
Obecnie osoby wykluczone społecznie starają się być aktywne zarówno na
rynku pracy, jak i w uczestniczeniu w życiu społecznym. Biorąc pod uwagę
współczesne możliwości mają coraz większą szansę rozwoju. Dzięki
odpowiedniemu wsparciu i pomocy ukierunkowanej na
rozwiązywania
indywidualnych problemów i potrzeb tych osób możemy przyczynić się do ich
lepszego funkcjonowania na wielu płaszczyznach życia.
Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, jakość życia, sens życia, życie społeczne,
praca, instytucje rynku pracy
JEL: I10, I31, J15, J17, J24, J71, Z13
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„Rozpoznanie i monitorowanie powiązań między celami
zrównoważonego rozwoju. Obszary synergii i kompromisu
w Agendzie 2030 na przykładzie Celu 3. Dobre zdrowie i jakość życia”
“Identification and monitoring of interlinkages among SDGs.
Synergies and trade-offs in the 2030 Agenda based on the example of
Goal 3. Good health and well-being”
Monika Gorzelak*
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, Polska

Abstrakt
Celem niniejszego referatu jest zobrazowanie zintegrowanego charakteru Agendy
2030 poprzez wskazanie obszarów synergii, jak i kompromisu między 17 Celami
Zrównoważonego Rozwoju na przykładzie Celu 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
Rozpoznanie i monitorowanie ww. powiązań jest kluczowe dla pełnej realizacji
Agendy, w tym wielowymiarowej poprawy stanu zdrowia oraz jakości życia
społeczeństwa.
Punktem wyjścia dla referatu będzie analiza stopnia realizacji Celu 3
na poziomach: Unii Europejskiej, kraju oraz województw w oparciu o działania
ewaluacyjne Eurostatu (Sustainable Development in the European Union –
Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context), OECD
(The 2030 Sustainable Development Agenda: Towards a Successful Implementaion
by Poland) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
(EU Regional Social Progress Index).
W części głównej referatu zostaną zaprezentowane obszary synergii i kompromisu
między Celem 3 (i jego zadaniami) a pozostałymi celami zrównoważonego
rozwoju. Analiza ww. współzależności zostanie przeprowadzona w oparciu
o narzędzie do wizualizacji udostępnione przez Wspólne Centrum Badawcze
Komisji Europejskiej (Joint Research Centre JRC D6) na platformie KE
dedykowanej 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju pn. KnowSDGs platform.
Ostatnia część referatu będzie poświęcona pomiarowi Dobrego zdrowia
i jakości życia na poziomie kraju przez polską statystykę publiczną. Monitorowanie
Celu 3 Agendy oraz jego powiązań z pozostałymi celami zrównoważonego
* E-mail: m.gorzelak@stat.gov.pl

rozwoju w Polsce umożliwia zestaw wskaźników SDG zawartych w MODULE
AGENDA 2030 w aplikacji dostępnej na Portalu Informacyjnym Głównego
Urzędu Statystycznego. Zestaw zawiera 169 mierników z listy ONZ
pogrupowanych według 17 Celów, w tym 25 wskaźników monitorujących 13
zadań w ramach Celu 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Agenda 2030, wskaźniki SDG, zdrowie,
synergia
JEL: Q01, I10
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Prawo a kulturowe wzorce ryzykownych zachowań
Law and cultural patterns of risky behaviours
Katarzyna Grotkowska*
Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
W kulturze europejsko-amerykańskiej pewne zachowania – pomimo tego, że są
ryzykowne dla zdrowia – są akceptowalne, np. spożywanie alkoholu, udział
w grach hazardowych. Można powiedzieć nawet więcej, odstępstwo od tych
wzorców jest traktowane jako coś wręcz nienaturalnego np. dobrowolna
abstynencja.
Zjawisko społecznej akceptacji określonych zachowań jest o tyle zastanawiające,
że preferencje społeczeństwa nie są uszeregowane względem szkodliwości tych
działań. Tytułem przykładu: bardziej prawdopodobne jest, że człowiek będzie
agresywny po alkoholu niż po marihuanie, jednakże alkohol jest kulturowo
dopuszczalny, a marihuana nie.
Prawo również nie pozwala na odwzorowanie z treści norm jednolitego systemu
wartościowania w zakresie uzależnień. W uzasadnieniach do ustaw bardzo często
powoływana jest chęć prewencji uzależnieniom, ochrona uzależnionego, ochrona
rodziny. Niestety, poszczególne rozwiązania legislacyjne przeczą tezom
z uzasadnienia.
Celem referatu jest próba wskazania prawdopodobnych przyczyn nieskuteczności
niektórych rozwiązań legislacyjnych w oparciu o metodę badawczą ekonomii
behawioralnej w wariancie opisanym przez Prof. P. Chmielnickiego w książce pod
jego redakcją pt.: „Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa”. Metoda zakłada
ustalenie jakie korzyści i koszty wiążą się z poszczególnymi rozwiązaniami
prawnymi, jakie dylematy stoją przed poszczególnymi użytkownikami reguł
prawnych.
Badania prowadzą do kilku wniosków. Po pierwsze, w niektórych wypadkach
ustawodawca przedkłada uzyskanie pewnych wpływów do budżetu niejako
kosztem wzrostu wydatków z innej kategorii. Tytułem przykładu: dla ustawodawcy
ważniejsze było uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój sportu od browarników
niż utrzymanie bezwzględnego zakazu reklam napojów alkoholowych.
* E-mail: katarzyna_grotkowska@wp.pl

Po drugie, w niektórych przypadkach np. brak deklarowanej ochrony rodziny
uzależnionego wynika z przyjętej powszechnie przez sądy i doktrynę interpretacji
prawa. Tytułem przykładu: jeśli małżonkowie mają od początku małżeństwa ustrój
rozdzielności majątkowej, a w trakcie małżeństwa jedno z małżonków popadnie
w uzależnienie od hazardu i zaciągnie wysokie zobowiązania finansowe, to drugi
małżonek w wielu wypadkach nie może się powoływać na rozdzielność (gdyż
raczej należy wątpić aby uzależniony od hazardu małżonek poinformował
o rozdzielności wierzyciela). Nie jest też możliwe ustanowienie sądowej
rozdzielności, której ogromnym dobrodziejstwem jest skuteczność erga omnes
– a nie jest to możliwe nie dlatego, że tak expressis verbis stanowi ustawa ale
dlatego, że taką interpretację przyjęły sądy i doktryna.
Słowa kluczowe: uzależnienia, hazard, narkomania
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Internet, dyskurs terapeutyczny i medykalizacja życia
The Internet, therapeutic discourse and the medicalization of life
Marcin Hylewski
Zakład Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii WNS UŚ
ul. Sobieskiego 90, 42-580 Wojkowice, Polska
Abstrakt
Celem referatu jest charakterystyka internetowych (jako jednych z wielu)
źródeł postępujących procesów medykalizacji życia i związanej z nią ekspansji
dyskursu terapeutycznego. Wystąpienie bazować będzie na wielowymiarowej
analizie treści zamieszczanych na witrynach - kluczowych w aspekcie zasięgu
wpływu społecznego - polskich portali internetowych. Dwa podstawowe źródła to
sekcje medyczne największych krajowych portali informacyjnych (Onet /
Wirtualna Polska), a także szereg witryn popularyzujących wiedzę medyczną
(wylecz.to / portal.abczdrowie.pl / poradnikzdrowie.pl) stanowiących stosunkowo
nowy produkt. Niezbadaną formą obiegu informacji medycznych pozostają
również prężnie działające fora internetowe (np. Forum Onkologiczne Dum SpiroSpero). Przestawione zostaną zmiany częstotliwości pojawiania się w przestrzeni
internetowej contentu medycznego i terapeutycznego na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat, a także najważniejsze typy oraz tematyka takich publikacji.
W kolejnej części będę dowodził, że wskazane dodatnie zmiany w natężeniu
recepcji treści medycznych mają ambiwalentny walor: z jednej strony prowadzą do
pogłębienia świadomości medycznej, co implikuje korzystne zmiany stylu życia
(przykład kampanii antynikotynowych i ich szerokiego oddźwięku w sieci, co –
jako jedna z wiodących przyczyn – przekłada się na systematyczny spadek liczby
konsumentów wyrobów tytoniowych), z drugiej jednak stymulują wulgaryzację
wiedzy medycznej prowadząc m.in. do stanów permanentnej auto-diagnozy, autoterapii i swoistej „profilaktycznej obsesji”, co rodzi przewlekły stres, stany lękowe
i inne aberracje psychiczne. Szczególnie interesujący wydaje się przykład
kancerofobii (lęk przed chorobą nowotworową) - wzrost zapadalności konweniuje
tu z rosnącą liczbą informacji oraz wzrastającym czytelnictwem artykułów
poświęconych chorobom nowotworowym pojawiających się w badanych źródłach.
Na koniec umieszczę omawiane zjawiska w szerszym planie procesu
medykalizacji, którego wpływy odnotować można w wielu sferach życia
społecznego.

Słowa kluczowe: medykalizacja, Internet, dyskurs terapeutyczny, dyskurs medyczny
JEL: I
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The Importance of Technologies for Sustainable Development in
Emerging Economies
Tsotne Iashvili *
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, University str. #2, 0177, Tbilisi,
Georgia
University of Wrocław, pl. Uniwersytecki, #1, 50-137, Wrocław, Poland

Abstract
In order to reach a stable economic growth and sustainable development, it
is significantly important not only to be concentrated on short-run economic
growth but also to take into consideration the long-run growth drivers. Regarding
this, one of the main determinants of growth and sustainable development are the
technologies. New technologies, the increase in A t (Macroeconomist tend to call
increases in A t “technological progress”), according to Solow growth model, can
shift the output curve and economy can postpone reaching the steady state level.
This issue is more important for the emerging economies and countries who have
recently experienced sharp changes in their economic systems.
The aim of the article is to emphasize the importance of technologies.
Especially for the emerging economies and markets. The usage of the new
technologies is one of the most important tools to catch-up with the developed
countries. This paper shows the aim to examine significant threats to the
development of technologies - the technological trap and its possible impact on the
growth. The most important question is: How the technological trap can be a
burden for the development, especially for the emerging economies and how it
appears. What are the possible causes of it and how that can be solved.
The article provides the definition of the technological trap, emphasizes its
negative significance, explains one of the causing reason for this phenomenon – the
Necroeconomy. Explains how the Necroeconomy can be a significant burden for
the growth in emerging economies.
The main goal of the research was to provide some theoretical and
practical examinations from above mentioned economic issues. The article offers
theoretical estimations and mathematical calculations that explain the causes of the
* E-mail: tsotneiashvili@yahoo.com

technological trap. Namely, as it happens in emerging market countries. Some
recommendations are offered on how this can be resolved.
As for the conclusion, the technological trap has microeconomic as well as
the macroeconomic reasons of causing. The first one is connected with the
entrepreneurial decision, which is respectively connected to the macroeconomic
situation and stabilized economy. On the macro level, there can be named the key
role of the education and its close connection the labor market requirements.
Accordingly, the tools of solution differ of the level of the country’s economy has
reached. In the emerging economies, there is an excess of the macroeconomic
causing reasons.

Keywords: Sustainable Developments, Emerging Economies, Technologies,
Technological Trap, Countries in transition, Transition economies, Necroeconomy.
JEL Classification: O100, O110, O300
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Consumer basket of a Ukrainian: life on the brink of poverty or
behind it?
Elena Isaikina, Alla Zlenko
State Pedagogical University «Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical
University named after Gregory Skovoroda»,
Pereyaslav-Khmelnitsky, 08400, Ukraine

Abstract
The article analyzes the cost and norms of the consumer basket of modern
Ukrainian, examines the general level of purchasing power of the population and
the size of the minimum wage for the last five years (2013 − beginning of 2018).
The purpose of the study is to analyze the living standards of the working
population of Ukraine on the basis of a comprehensive analysis of published
normative documents and scientific literature.
The methodological basis of the research is based on a scientific and
objective approach to highlighting the tasks set in conjunction with scientific and
analytical research methods.
The basis for calculating the subsistence minimum of key social and
demographic groups is the cost of the minimum sets of food, services and non-food
items that are commonly referred to as a consumer basket.
An analysis of the level of purchasing power of the population of Ukraine at
the present stage of development of the state (2013 - early 2018) made it possible
to determine the peculiarities of the standard of living of people and may be useful
in shaping socioeconomic policy.
During a certain period there is a rapid general trend of rising prices for all
socially significant goods without exception. An average Ukrainian family has to
spend more than half of its income on food. Moreover, if the average wage
increased by almost 41% from 2013 to 2018, compared to January 2013, by the
beginning of 2018, the cost of a set of key products in Ukraine increased by 126%.
It should be noted that it is a question of calculating for one person only the most
necessary minimum of food.
According to the UN, the average cost of a consumer basket for one ablebodied person should be $ 17 per day, while if a person receives wages of about $
510 a month (17 $ * 30 days), then she is on the verge of poverty. That is, based on

the size of the average salary of a citizen in Ukraine in 2018 ($ 262.2 (on January
1, 2018, the hryvnia exchange rate to the dollar amounted to 28.062), on the
average, Ukrainian could spend only $ 8.7, which is almost half that of the United
Nations.
If we take into account that about half of the population is receiving average
wages, even this statistics show that the working population is no longer on the
brink of poverty, but far beyond its borders.
The conclusions and generalizations of the research carried out show that,
despite its great potential and resources, Ukraine remains one of the poorest
countries in the world at the 27th year of independence, and the majority of
Ukrainians are below the poverty line.

Keywords: consumer basket, food, poverty, minimum income, purchasing power,
price, salary.
JEL Classification: А 13
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Koszty społeczno-ekonomiczne leczenia i prewencji cukrzycy
Socio-economic costs of diabetes treatment and prevention
Justyna Jasik-Pyzdrowska *, Iwona Bonikowska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład
Pielęgniarstwa, Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra

Abstrakt
Cele. Co kilka sekund umiera człowiek z powodu powikłań cukrzycy, co dziesięć
sekund rozpoznaje się nowe zachorowania na cukrzycę a co pół minuty następuje
amputacja nogi chorego, jako powikłanie stopy cukrzycowej. To jedne z niewielu
konsekwencji tego podstępnego schorzenia. Cukrzyca jako problem cywilizacyjny
XXI wieku od kilku już lat stała się przedmiotem badań i analiz wielu naukowców
reprezentujących liczne dziedziny naukowe. Problematyka cukrzycy jest
interdyscyplinarna ze względu na zasięg jej kosztów, w wymiarze indywidualnym,
społecznym oraz globalnym, konsekwencji psychologicznych, biologicznych,
ekonomicznych itp. Szacuje się, że na świecie koszty leczenia cukrzycy i jej
powikłań pochłaniają średnio 15 proc. nakładów na służbę zdrowia. Celem pracy
jest próba rozpoznania kosztów ekonomicznych leczenia oraz prewencji cukrzycy
w Polsce.
Metody badawcze. Stale i błyskawicznie rosnące zasoby informacyjne pozwalają
na pozyskanie, przeanalizowanie i przetworzenie danych na użytek nowych badań.
Metody badawcze wykorzystane w niniejszej pracy to analiza raportów
badawczych dotyczących kosztów społeczno-ekonomicznych cukrzycy oraz
cenników usług medycznych wybranych placówek ochrony zdrowia.
Wyniki. Według aktualnych danych w Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 mln
osób, przy czym ponad 800 tys. nie ma świadomości choroby. Wydatki na
hospitalizację, opiekę ambulatoryjną i świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej
związane z tą chorobą przekroczyły w 2012 roku wartość 430 mln zł. W tym
samym okresie ZUS zarejestrował ponad 890 tys. dni absencji chorobowej
spowodowanej cukrzycą. Świadczenia, poniesione przez Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych, budżet państwa oraz pracodawców, z tytułu czasowej niezdolności
do pracy wyniosły 438 mln zł. Dodatkowo na renty przeznaczono 367 mln zł.
* E-mail: jasikjus@wp.pl

Chorzy na cukrzycę generują koszty opieki medycznej, które są przeciętnie dwa do
trzech razy większe niż u pacjentów bez cukrzycy dobranych pod względem
wieku i płci. Głównym czynnikiem generującym duże koszty leczenia cukrzycy
pozostają powikłania. Dysproporcja pomiędzy bezpośrednimi kosztami
ekonomicznymi leczenia cukrzycy a kosztami prewencji jest ogromna.
Uwzględniając do tego straty osobiste, rodzinne, społeczne oraz wydatki pośrednie,
nakłady te wzrastają kilkakrotnie. Mimo to w perspektywie medycznej
i społecznej, profilaktyka jest obszarem zaniedbanym, gałęzią, w której łatwo
wdrożyć system oszczędności.
Wnioski. Inwestycja w programy profilaktyczne mające na celu eliminowanie
bądź ograniczanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy to wyzwanie globalne dla
władz publicznych, administracji rządowej i samorządowej. Rozpoznanie stanu
przedcukrzycowego, zapobieganie rozwojowi cukrzycy oraz skutecznie
wyedukowany pacjent z ustabilizowaną cukrzycą to najwłaściwsza strategia
oszczędności w państwie. Skutkiem takiej strategii byłoby także ograniczenie
dramatów i cierpienia w wymiarze indywidualnym oraz rodzinnym.
Słowa kluczowe: cukrzyca, koszty ekonomiczne, prewencja, leczenie
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Problem wykluczenia społecznego na tle regulacji polskiego prawa
pomocy społecznej
The problem of social exclusion against the regulation of the Polish
social assistance law
Bartłomiej Jaworski*
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul.
Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
Wykluczenie społeczne jest pojęciem z dziedziny nauk społecznych
i charakteryzowanym poprzez opis struktury społecznej, na którą składają się mniej
lub bardziej ekskluzywne grupy, zamykające się przed jednostkami w celu
utrwalania własnej tożsamości i zachowania uprzywilejowanego dostępu do tego,
co uznają za wartościowe. Niezależnie od wszelkiego rodzaju istniejących
dotychczas narzędzi ekonomicznych, bardzo ważnym instrumentem
przeciwdziałania przejawom wykluczenia społecznego są odpowiednio
kształtowane instytucje prawne. Ich zasadniczą rolą powinno być tworzenie
warunków koniecznej inkluzji osób/grup zagrożonych wykluczeniem,
urzeczywistniających podstawowe cele instytucji prawa pomocy społecznej. Prawo
jest zatem podstawowym instrumentem przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu. Celem prezentacji będzie po pierwsze próba ustalenia rozumienia
wykluczenia społecznego i obszarów, w których ono występuje w polskim prawie
pomocy społecznej. Drugim, równie ważnym celem, jest dokonanie analizy
wykorzystywanych w polskim prawie pomocy społecznej instytucji pod kątem
próby wykazania regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Z uwagi na fakt, że prezentowany referat jest wynikiem
prowadzonych badań wyłącznie o charakterze prawnym, w pełni uzasadnione jest
przyjęcie metod badawczych, właściwych dla nauk prawnych. Formułowanie
odpowiedzi będzie wymagało rozważań stricte teoretycznych, dla których
podstawowe znaczenie będzie miała metoda dogmatyczno-prawna (metoda
analityczno-dogmatyczna badań prawnych). Badane instytucje poddane zostaną
interpretacji przy pomocy wykładni językowej, a w razie braku jasnego wyniku,
* E-mail: bartlomiej.jaworski@uwr.edu.pl

także za pomocą wykładni systemowej oraz celowościowej. Zaprezentowane
wyniki badań mają w zamierzeniu odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie
polskie regulacje prawa pomocy społecznej dostrzegają problem wykluczenia
społecznego i czy są w stanie realnie mu przeciwdziałać. Wystąpienie ma
doprowadzić do wniosków co do odpowiedniości stosowanych obecnie prawnych
form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w polskim prawie pomocy
społecznej. Zamierzona prezentacja ma także odpowiedzieć na pytanie, czy polskie
regulacje prawa pomocy społecznej zapewniają pluralizm usług społecznych,
rozumiany jako mnogość i różnorodność stosowanych świadczeń i środków w celu
realizacji celów pomocy społecznej, będący niewątpliwie istotnym narzędziem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami wstępnymi stwierdzić należy, że polski ustawodawca w zupełnie
marginalnym stopniu posługuje się pojęciem wykluczenia społecznego,
a instytucje mające przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego nie
wypełniają stawianego przed nimi postulatu pluralizmu usług społecznych.
Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, social exclusion, pomoc społeczna, prawo
pomocy społecznej, regulacje polskiego prawa pomocy społecznej
JEL: K39
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Ograniczenia w dostępie do świadczeń ochrony zdrowia w krajach Unii
Europejskiej
Limited Access to Healthcare Services in the European Union
Krzysztof Kaczmarek*
Zakład Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-709 Bytom, Polska

Abstrakt
Wprowadzenie: Grupy osób wykluczonych społecznie stanowią heterogeniczną
populację, której przedstawiciele różnią się nie tylko pod względem swojej sytuacji
życiowej, ale także w odniesieniu do zakresu potrzeb zdrowotnych lub motywacji
do korzystania z usług opieki zdrowotnej. Liczne badania dowodzą istnienia
związku między warunkami życia jednostek a ich ogólnym stanem zdrowia
i możliwością korzystania z usług oferowanych przez system ochrony zdrowia.
Cele: Celem badania było porównanie dostępu do usług opieki zdrowotnej
w państwach członkowskich UE oraz określenie istniejących barier dostępu dla
grup marginalizowanych społecznie.
Metody: Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano przeglądu 27 raportów
krajowych Health System in Transitions, opracowanych przez Europejskie
Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowia. W badaniu wykorzystano także dane
EUROSTAT.
Wyniki: Badania pokazują, że istnieją zaskakująco liczne naruszenia zasady
powszechnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, ze względu na brak
odpowiednich przepisów prawnych lub w wyniku praktyk stosowanych
w systemie, które skutecznie ograniczają zdolność niektórych obywateli do
korzystania z ich praw socjalnych. Czynniki ekonomiczne silnie wpływają na
dostępność usług, jednak nie należy ignorować pozostałych uwarunkowań. Na
poziomie europejskim jedną z najważniejszych determinant jest dostępność
interpretowana w kategoriach rozkładu terytorialnego zasobów opieki zdrowotnej.
Wnioski: Sytuacja finansowa gospodarstw domowych była czynnikiem
decydującym o ograniczeniu korzystania z usług. Inne często zgłaszane
ograniczenia wynikają z: niskiego poziomu wykształcenia, życia na obszarach
* E-mail: kkaczmarek@sum.edu.pl

peryferyjnych i wiejskich lub przynależności do mniejszości etnicznych. Zakres
przyczyn skutkujących ograniczeniami w dostępie do ochrony zdrowia w dużej
mierze pokrywa się z przyczynami wykluczenia społecznego.
Słowa kluczowe: świadczenia zdrowotne, system ochrony zdrowia, wykluczenie
społeczne, Unia Europejska.
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Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce jako jedno
z kluczowych wyzwań zdrowia publicznego
Oral health improvement of children and adolescents one of the key
challenge of public health in Poland
Joanna Kobza*
Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Publicznego, w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Piekarska 18, 41-902 Bytom, Polska

Abstrakt
Wstęp: Liczne, od lat prowadzone badania stanu zdrowia jamy ustnej Polaków,
wskazują, iż opieka stomatologiczna w Polsce jest na nie dostatecznym poziomie
i wymaga znaczących zmian organizacyjnych i finansowych. Wskaźnik próchnicy
zębów w Polsce, we wszystkich grupach wiekowych dzieci i młodzieży jest od lat
najwyższy w Europie.
Cele: Celem pracy była analiza funkcjonowania sektora opieki stomatologicznej
w Polsce w oparciu o badanie przeprowadzone w grupie podmiotów medycznych.
Podjęta została próba identyfikacji przyczyn, które warunkują istniejącą złą
sytuację epidemiologiczną. Szczególną uwagę poświęcono organizacji
i efektywności opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Metody badawcze: Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione
zostały wyniki przeglądu literatury naukowej, raportów, dokumentów, danych
statystycznych, rekomendacji eksperckich. W drugiej przedstawiono wyniki badań
które objęły 610 podmiotów, reprezentujących różne formy organizacyjne.
Kwestionariusz ankiety zawierał 32 pytania, dotyczące wszystkich istotnych
aspektów działalności gabinetów dentystycznych w Polsce. Analizy statystyczne
przeprowadzono w pakiecie statystycznym SAS wersja 9.4
Wyniki: Zasoby kadrowe dentystów utrzymują się na jednym z najwyższych
poziomów w Europie, gabinety dentystyczne są bardzo dobrze wyposażone,
stosowane są najnowocześniejsze technologie, lekarze podnoszą swoje
umiejętności i wdrażają standardy jakości. Z leczenia w ramach systemu
publicznego korzysta niska liczba pacjentów, ograniczona jest liczba procedur
refundowanych, średni czas oczekiwania na wizytę w ramach środków publicznych
* E-mail: koga1@poczta.onet.pl

jest ponad trzykrotnie dłuższy, niż do gabinetów leczących w ramach środków
prywatnych, pacjenci ponoszą bardzo wysokie koszty leczenia w ramach środków
własnych. Lekarze dentyści realizują opiekę nad dziećmi i młodzieżą głównie
w zakresie stomatologii naprawczej. Wysoce nieskuteczna jest opieka nad dziećmi
i młodzieżą w monitorowaniu i profilaktyce chorób jamy ustnej realizowana przez
POZ i pielęgniarki szkolne.
Wnioski
Władze publiczne w Polsce, w bardzo ograniczonym zakresie uczestniczą
w organizacji, finansowaniu, zabezpieczaniu oraz nadzorowaniu opieki
dentystycznej. Brak jest nadzoru nad dziećmi i młodzieżą, programy publiczne
mają niską skuteczność, system leczenia w ramach środków publicznych jest mało
efektywny, nie przeprowadza się analiz potrzeb zdrowotnych, brak jest polityki
w odniesieniu do zasobów kadrowych oraz koordynacji i współdziałania
kluczowych instytucji.
Słowa kluczowe: opieka dentystyczna, zdrowie jamy ustnej, zdrowie publiczne,
dzieci i młodzież
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Wpływ wybranych czynników na sposób żywienia w Polsce
The infuence of selected factors on the nutrition intake in Poland
Anna Kołlajtis-Dołowy1, Marta Jeruszka-Bielak1
Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
SGGW, Warszawa
1
Departament of Human Nutrition, Division of Human Nutrition and Consuption,
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
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Abstrakt
Wstęp/Bacground: Sposób żywienia, podstawowy element stylu życia, ma silny
i bezpośredni związek ze zdrowiem. Uwarunkowany jest bardzo licznymi
czynnikami, z których do najważniejszych należą preferencje żywieniowe, ale
również rodzina i znajomi, wiedza żywieniowa, aktywność fizyczna czy środki
masowego przekazu, z reklamą żywności, a także od stanu zdrowia oraz stylu życia.
Nutrition intake - basic element of lifestyle has a strong and direct relationship with
health. It is conditioned by numerous factors, the most important of which are dietary
preferences, but also family and friends, nutritional knowledge, physical activity or
mass media, food advertising, as well as health and lifestyle.
Cel/ Aim: Zbadanie, które spośród ponad 80 potencjalnych, mają znaczący wpływ
na zachowania żywieniowe młodych osób.
The aim of this study was to select factors, from more than 80, influencing nutritional
behaviours of adolescents (16-24 years of age).
Metody/Methods: badania ankietowe za pomocą kwestionariusza ankiety
i częstości spożywania produktów oraz bieżącego notowania przeprowadzone były
w grupie 1696 osób w wieku 16 -24 lata
The study using questionnaires survey and the frequency of consumption of products
as well as current quotations were carried out in a group of 1,696 people aged
between 16 and 24.
Wyniki/ Results: Na zachowania żywieniowe (wybór żywności, regularność
posiłków, pojadanie, częstotliwość spożywania produktów, ilościowe spożycie)
wpływało wiele różnych czynników, z różną siłą. Oprócz takich jak płeć
i preferencje żywieniowe, należały do nich czynniki marketingowe, szczególnie
reklama żywności i promocja sprzedaży, a także cena żywności.

Food choice, regularity of meals, snacking, food product consumption etc. depended
on different determinats acting with different strength. Apart from gender or
nutritional preferences, there were others like marketing factors (food advertisement
and sale promotion).
Wnioski/Conclusions: Powszechne błędy żywieniowe zależały głównie od płci,
szkoły, stosowania diet alternatywnych, reklamy żywności i jej
pamiętania. Common dietary mistakes depend mainly on gender, schools, alternative
diets, food advertising and its remembrance
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Finansowanie systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie
Financing the health care system in Ukraine
Oleksandr Kundytskyy*
Ivan Franko National University of Lviv,
Svobody Av., 18, Department of Management, 79008, Lviv, Ukraine

Abstrakt
Problem statement. Today, state-owned health care institutions are mostly based on
budgets allocated at all levels of health care spending. The share of public financing
in the total amount of financial resources is almost 90 %.
The main task of the article is to characterize the health care system in Ukraine, to
provide suggestions for its improvement. The experience of financing governmentguaranteed health rights in the countries of the world shows that even high-income
countries with a sustainable economy use several sources of funding to finance this
industry. Comparisons of different countries indicate a close correlation between the
level of economic development of the country and the extent of state obligations to
provide free medical care. According to the recommendations of WHO experts,
effective financing of health care can be achieved at the expense of four main
sources: the first two – state (compulsory insurance and financing from national
funds); two others – private (medical fees and voluntary insurance). This practice of
financing extends to almost all countries of the European region, where the ratio of
public and private financing sectors is determined by the level of economic
development of the country. In the countries of the world in recent years, there are
processes of reforming the health financing system. Among the main areas of
implementation are the following changes: the relative role of the government, health
workers and patients in the organization and provision of medical care; changes in
the ratios of sources of the health industry financing; changing of wage methods.
However, during the period of social and economic transformation in Ukraine, the
system of medical care and its financing mechanisms should undergo fundamental
and adequate changes. It is obvious that keeping in the new financial and economic
conditions the principles of financing medical care, mainly at the expense of the state
budget for free for the population, are drawbacks on creating effective mechanisms
for mobilizing financial resources.
* E-mail: skund@ukr.net

Results and conclusions. The organization of the health care system of Ukraine,
while preserving the principles of the administrative approach to the formation of
expenditures on health care, doesn’t fully take into account the effect of economic
laws on the production of medical services. The current healthcare system
doesn’t follow the market requirements imposed by a modern, effective health
system, indicating the objective need of reforming the healthcare sector. In our
opinion, financing of health care system should be carried out at the expense of two
main sources: budget system and insurance premiums, where the state retains the
main role. The financial basis of the system should be the funds of insurance funds
– the fund of compulsory state social medical insurance and other social insurance
funds, which carry out accumulation and redistribution of funds in favor of
the certain categories of population.

Keywords: financing, the health care system, state financing, health insurance,
medical services.
JEL Classification: J18, I15.
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Rozpoznawalność produktów funkcjonalnych i znajomość definicji
żywności prozdrowotnej w grupie studentów w wieku 22-26 lat.
Recognition of functional products and knowledge of the definition of
pro-health food in the group of students aged 22-26 years.
Magdalena Luboińska*
Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska

Abstrakt
Coraz wyższa świadomość konsumenta dotycząca bezpieczeństwa
i zdrowotności żywności spowodowała dynamiczny rozwój rynku żywności
prozdrowotnej. Jednakże wciąż jest zauważalna wysoka nieświadomość
konsumenta o wartości produktów funkcjonalnych. Konsumenci nie zauważają
w cenie żywności prozdrowotnej prewencji chorób cywilizacyjnych, a wartość
prozdrowotna żywności ma mniejsze znaczenie niż walory sensoryczne produktu.
Termin żywności funkcjonalnej został opracowany i przyjęty w dokumencie
wydanym przez FUFOSE - Functional Food Science in Europe w roku 1999.
Celem rozważań było pozyskanie informacji i ocena stanu wiedzy
o segmencie żywności funkcjonalnej wśród grupy studentów wieku 22-26 lat,
a także weryfikacja problematyczności definicji żywności prozdrowotnej wśród
wybranej grupy badanych. Analiza ma także propagować świadomość trendów
żywieniowych wśród studentów.
Zebrano pilotażową opinię o żywności prozdrowotnej wśród wybranej
grupy studentów (N= 229), wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego.
Badanie przeprowadzono na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
w styczniu 2018 roku, poprzez kwestionariusz ankiety, w której zawarto między
innymi dwa pytania otwarte o rodzaje produktów funkcjonalnych i definicję
żywności prozdrowotnej.
Otrzymane wyniki wykazują, iż w wybranej grupie na temat znajomości
* E-mail:magdalena.luboinska@ue.wroc.pl

definicji 15% studentów w ogóle nie udzieliło odpowiedzi, 48% wykazało
absolutny brak znajomości tematu, a 37% wykazuje się znajomością definicji
żywności prozdrowotnej - jednakże tylko w minimalnym stopniu wie o ustaleniach
i wytycznych organizacji FUFOSE. Wśród najbardziej rozpoznawalnych
produktów zaliczanych do żywności funkcjonalnej wg badanych są produkty
o zredukowanej zawartości cholesterolu i obniżające poziom cholesterolu w osoczu
krwi - margaryny i oleje roślinne, jogurt zawierający żywe kultury bakterii, a także
przetwory zbożowe bogate w błonnik - płatki owsiane i musli, oraz napoje
owocowe i energetyczne. Aż 43% badanych podała jako rozpoznawalny produkt
funkcjonalny wypowiedź, iż jest to produkt wpływający korzystnie na zdrowie.
Przeprowadzone badania pokazują iż studenci kojarzą żywność
funkcjonalną z produktami wzbogaconymi o dodatkowe substancje korzystnie
wpływające na organizm. Procent znajomości terminu – żywność funkcjonalna nie
oznacza jednak znajomości poprawnej definicji żywności prozdrowotnej przyjętej
przez FUFOSE. Ankietowani nie znając odpowiedzi, podawali ogólne twierdzenia
polegając na intuicyjnym rozumieniu pojęcia żywności prozdrowotnej. Powyższe
badanie stanowi wskazówkę iż istnieje potrzeba szerzenia informacji na temat
żywności prozdrowotnej oraz o wartości poza odżywczej produktów
funkcjonalnych.
Słowa kluczowe: żywność prozdrowotna, produkty funkcjonalne, studenci,
FUFOSE.
JEL: A22, D01,D83, I12

The growing awareness of the consumer regarding the safety and health
of food has resulted in the dynamic development of the functional food market.
However, there is still a high consumer unawareness about the value of functional
products. Consumers do not notice in the price of pro-health food prevention of
civilization diseases, and the pro-health value of food is less important than the
sensory values of the product. The term functional food was developed and
adopted in a document issued by FUFOSE - Functional Food Science in Europe in
1999.
The aim of the study was to obtain information and assess the state of
knowledge about the functional food segment among a group of students aged 2226, and verification of the problematic definition of pro-health food among
a selected group of respondents. The study is also to promote awareness of dietary
trends among students.
A pilot opinion on pro -health food among a selected group of students
(N = 229) was collected using the diagnostic survey method. The study was
conducted at the University of Economics in Wroclaw in January 2018, through
a questionnaire, which included two open questions about the types of functional
products and the definition of pro-health food.

The results shows that in the selected group on the knowledge of the
definition, 15% of students did not answer, 48% showed lack of knowledge of the
subject, and 37% demonstrate had basic knowledge of term - however, they know
the findings of the FUFOSE organization to a minimum extent. The most
recognizable functional products are reduced cholesterol and blood cholesterol
lowering levels - margarine and vegetable oils, yogurt containing live bacterial
cultures, as well as high fiber cereal preparations - oatmeal and muesli, beverages
fruit and energy. 43% of respondents reported as a recognizable product
a statement that it is a product that positively influences health.
The studies show that students associate functional food with products
enriched with additional substances beneficial to the body. Percentage of
knowledge of the term - functional food does not mean the knowledge of the
correct definition of pro-health food accepted by FUFOSE. The respondents, not
knowing the answer, gave general claims based on an intuitive understanding of
the term. The study provides an indication that there is a need to disseminate
information on pro-health food and about beyond adequate nutritional effects of
functional products.

Key words: pro-healthy food, functional products, students, FUFOSE
JEL: A22, D01,D83, I12,
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Produkty bezglutenowe a zdrowie człowieka
Gluten-free products and human health
Karolina Łoźna, Monika Łuczak, Marzena Styczyńska, Maciej Bienkiewicz,
Monika Bronkowska*
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska

Abstrakt
Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się spadek spożycia wyrobów zbożowych,
mimo to wciąż są one dobrym źródłem energii, węglowodanów, włókna
pokarmowego, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i składników
mineralnych niezbędnych w zbilansowanej diecie. Wartość odżywcza wyrobów
zbożowych i pieczywa uzależniona jest od odmiany zboża będącego głównym
surowcem do otrzymania gotowego produktu, a także sposobu przygotowywania,
czasu i warunków przechowywania.
Zwiększone zainteresowanie wśród populacji dietą bez glutenu nie tylko wśród
osób chorych, ale także kierującymi się panującą modą i trendami żywieniowymi
spowodowało, iż sprzedaż produktów bezglutenowych cechuje w ostatnich latach
tendencja wzrostowa.
Cel: Celem pracy było oznaczenie potencjalnej biodostępności składników
mineralnych: wapnia, magnezu oraz żelaza z bezglutenowych produktów
zbożowych.
Materiał i metody badawcze: Materiał stanowiły produkty zbożowe
bezglutenowe, zostały one podzielone ze względu na rodzaj mąki (jasna oraz
pełnoziarnista), z której zostały wytworzone. Oznaczenia potencjalnej
biodostępności dokonano w warunkach in vitro, w których próbki zostały poddane
trawieniu, analogicznie do zachodzącego w organizmie człowieka. Zawartość
składników mineralnych oznaczono za pomocą atomowej spektometrii
absorpcyjnej (ASA), natomiast glutenu metodą immunoenzymatyczną ELISA.
Wyniki: Zawartość glutenu w czterech badanych produktach przekraczała
dopuszczalną dla produktów bezglutenowych: pieczywo chrupkie (95,9 ppm),
krakersy (62,1 ppm), ciastka (98,8 ppm) oraz makaron (94,2 ppm). Istotnie
* E-mail: karolina.lozna@upwr.edu.pl

statystycznie najwyższe zawartości glutenu oznaczono w produktach zaliczonych
do kategorii przekąsek.
Biologiczna dostępność wapnia nie zależała istotnie od rodzaju mąki, z której
wytworzone zostały produkty. W przypadku magnezu różnice istotne statystycznie
wyznaczono w fazie żołądkowej, jelitowej oraz końcowej. Większą dostępnością
charakteryzowały się przetwory z mąki jasnej.
Potencjalna biodostępność żelaza w fazie żołądkowej nie zależała od rodzaju mąki,
wpływ ten uwidocznił się w fazie jelitowej oraz końcowej. Różnice istotne
statystycznie wyznaczono między mąką jasną bezglutenową (faza jelitowa 0,998
mg/100g, faza końcowa 1,457 mg/100g) a ciemną pełnoziarnistą bezglutenową
(faza jelitowa 0,997 mg/100g, faza końcowa 4,70 mg/100g)
Wnioski: Rodzaj przemiału mąki nie wpływa na zawartość glutenu w produktach
zbożowych. Rodzaj mąki wpływały na zawartość żelaza i magnezu, ale nie na ilość
wapnia w badanych produktach. Wyznaczone wartości potencjalnej biodostępności
w badanych produktach zarówno dla wapnia, magnezu jak i żelaza były do siebie
zbliżone. Zawartość błonnika pokarmowego w produktach determinowała
biodostępność żelaza.
Słowa kluczowe: biodostępność, składniki mineralne, produkty bezglutenowe
JEL: I12
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Dodatkowe zabezpieczenie finansowe emerytów – wybrane produkty
finansowo-ubezpieczeniowe
Pensioners’ additional financial protection – selected financialinsurance products
Agnieszka Marciniuk, Beata Zmyślona*
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345,
Wrocław, Polska

Abstrakt
W wielu europejskich krajach obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa.
Osoby starsze są szczególnie zagrożone ryzykiem ubóstwa, zwłaszcza w krajach
postkomunistycznych. Ponadto, osoby starsze częściej niż inni zapadają na
choroby przewlekłe, w tym na różnego rodzaju nowotwory. Te zjawiska znacząco
pogarszają jakość życia seniorów. W artykule przedstawione zostaną dane
statystyczne związane z problemem starzenia się społeczeństwa, oceną sytuacji
materialnej oraz zdrowotnej emerytów. Przedstawione zostaną propozycje
dodatkowych produktów finansowo-ubezpieczeniowych, które mogą zapewnić
dodatkowe środki finansowe w okresie emerytalnym, w którym samodzielność
finansowa jest znacznie ograniczona. Środki finansowe uzyskane dzięki
wykorzystaniu omawianych produktów mogą również umożliwić poprawę jakości
leczenia w przypadku zachorowania na przewlekłą chorobę poprzez udział
pacjenta we współfinansowaniu usług medycznych.
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, współpłacenie za usługi medyczne,
finansowe bezpieczeństwo emerytów
JEL: C60, G22, J1.

* E-mail: agnieszka.marciniuk@ue.wroc.pl, beata.zmyslona@ue.wroc.pl
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Wpływ konsumpcji kolaboratywnej na jakość życia mieszkańców
regionów turystycznych
The influence of collaborative consumption on life quality of the residents
tourist areas
Ewa Markiewicz, Agnieszka Niezgoda *
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska

Abstrakt
Jedną z form innowacji społecznych jest konsumpcja kolaboratywna. Koncepcja ta
wkomponowuje się w idee przedsiębiorczości społecznej, która odnosi się „do
działalności, głównie gospodarczej, podejmowanej w perspektywie i dla korzyści
społecznej, zakładającej dominację efektów społecznych nad dążeniem do
maksymalizacji zysku” (Skalska, Markiewicz i Pędzierski, 2016), a istotnym jej
celem jest „aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie szans na rozwiązywanie
problemów społecznych” (Glinka, Gudkova, 2011). Celem artykułu jest wykazanie
roli konsumpcji kolaboratywnej w podnoszeniu jakości życia na podstawie rynku
turystycznego. Autorki stawiają tezę, że konsumpcja kolaboratywna w turystyce
wpływa na jakość życia nie tylko osób korzystających (m. in. wysoki stopień
zaspokojenia potrzeb związanych z poczuciem indywidualności, autentyczności
i wpólnotowości) , ale również świadczących usługi (m. in. optymalizacja
wykorzystania posiadanego majątku, niezależność od wpływów zewnętrznych,
uzyskiwanie przez miejscową ludność bezpośrednich korzyści finansowych,
utożsamianie się z własną kulturą, spójność społeczności lokalnej, zwiększenie
zdolności człowieka do działania służące przeciwdziałaniu problemowi
wykluczenia społecznego i zwiększeniu kreatywności jednostki). W części
teoretycznej artykułu przedstawione zostały zależności pomiędzy zjawiskiem
konsumpcji kolaboratywnej, innowacjami społecznymi, do których można ją
zaklasyfikować oraz jakością życia. Efektem analiz tych zagadnień jest
przedstawienie korzyści społeczności lokalnych w sferze ekonomicznej,
psychologicznej, społecznej i politycznej w ujęciu D. J. Timmothy’ego (2002),
* E-mail: Agnieszka Niezgoda, agnieszka.niezgoda@ue.poznan.pl
Ewa Markiewicz, ewa.markiewicz@ue.poznan.pl

czyli tzw. emancypacji ludności lokalnej. Dla empirycznego zilustrowania
analizowanego zjawiska zostaną przedstawione wyniki badań na podstawie danych
zastanych w portalu Airbnb. Przeanalizowano ponad 60 historii gospodarzy,
uczestników konsumcji kolaboratywnej po stronie podaży. Autorki wykorzystując
badania typu desk reserach dokonały analizy korzyści, jakie konsumpcja
kolaboratywna przynosi gospodarzom w sferach, społecznej, ekonomicznej
i psychologicznej, realizuje wiele celów rozwoju zrównoważonego, takich jak
harmonia, sprawiedliwość, równowaga, integralność kulturowa i konserwacja
przyrody. Na podstawie rozważań zauważono, że w turystyce zależność pomiędzy
konsumpcją kolaboratywną a jakością życia ma charakter dwustronny. Po
pierwsze, konsumpcja kolaboratywna wpływa na kształt i jakość produktu
turystycznego oferowanego turystom. Nie dotyczy to tylko pobytu w konkretnym
miejscu, ale również tworzenia ogólnie rozumianej „atmosfery miejsca”. Z drugiej
strony, konsumpcja kolaboratywna, przyczynia się do zadowolenia mieszkańców
poprzez efekty ekonomiczne, społeczne (w sensie nawiązania głębokich relacji
międzyludzkich i zyskania przyjaciół oraz dotyczące związku z miejscem
zamieszkania) oraz indywidualne związane m. in. z rozwojem kreatywności
i zyskaniem nowych umiejętności.
Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna, region turystyczny, społeczność
lokalna, turysta
JEL: O 35, Q56, R21, E7
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Strategie cenowe na rynku farmaceutycznym krajów rozwijających się
Pricing strategies on pharmaceutical market of developing countries
Julia Matsuieva*
University of Wroclaw, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
The aim of this article is to provide an overview of the strategies, implemented by
pharmaceutical company Gilead Sciences Inc., which operates on both developed
and developing markets.
The research methodology includes the literature and legal practice overview, the
data analyses of the statistical reports and financial statements of Gilead Sciences
Inc., case study.
The author reviews the pharmaceutical markets of developing countries as
Malaysia, Belarus, Thailand, but the most attention is concentrated on Ukrainian
pharmaceutical market.
In the year 2017 Ukraine has signed an agreement with Gilead Sciences Inc., which
created a precedent and implemented a good practice on the Ukrainian
pharmaceutical market.
Definitely, the main role in pricing strategy belongs to the manufacturer, and
establishing a price will enable to recover research and development costs, to get
revenue, to invest in future research.
Nevertheless, it was found, that a crucial role plays also the government of the
developing country, the internal policy of public health, implemented in the
country and mutual agreements between Ministry of Health and pharmaceutical
company.
As a result of such cooperation, there can be achieved positive trends in public
health condition: the country's mortality rate will be reduced, the cost of
hospitalization become lower, reduced the level of illegal copies of the drug and
the negative consequences associated with them as well. Therefore, the recognition
of the original drug on the pharmaceutical market of developing country will be
increased, as well as the brand recognition and brand credibility. Moreover, our
* E-mail: iuliia.matsuieva@uwr.edu.pl

results indicate, that such practice shows a way how the foreign investments and
the intellectual property can be protected on the pharmaceutical market of
developing country.
Słowa kluczowe: pricing strategies, pharmaceutical market, developing countries,
market access.
JEL: I110, I120
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Zawartość wybranych pierwiastków w tkance łożyska w aspekcie
zachowań żywieniowych i stylu życia kobiety w okresie ciąży
The content of selected elements in placental tissue in the aspect of
nutritional behaviors and lifestyle of a woman during pregnancy
Dominika Mazurek*, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, Polska

Abstrakt
Styl życia i sposób żywienia kobiety w okresie ciąży mają istotny wpływ na
prawidłowy wzrost i rozwój płodu oraz stan zdrowia matki i dziecka. Zachowania
żywieniowe i zdrowotne kobiety ciężarnej oddziałują także na odpowiednie
ukształtowanie łożyska, które jest ważnym organem łączącym matkę i płód. Za
jego pośrednictwem następuje transport składników odżywczych od matki oraz
produktów przemiany materii od płodu. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz
zachowania zdrowotne mogą powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju płodu oraz
występowanie chorób u dziecka w wieku późniejszym.
Cel: Celem pracy była ocena zawartości wybranych pierwiastków w tkance
łożyska w zależności od jej sposobu żywienia i wybranych elementów stylu życia.
Metody badawcze: W badaniach wzięło udział 100 kobiet ciężarnych w III
trymestrze ciąży. Wśród badanych przeprowadzono autorską ankietę dotyczącą
nawyków żywieniowych oraz stylu życia w okresie ciąży. W tkance łożyska
oznaczono zawartość wybranych pierwiastków (Ca, P, K, Mg, Fe, Zn, Cu) metodą
Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej. Analizy statystyczne przeprowadzono
z wykorzystaniem programu komputerowego STATISTICA 12.5 PL firmy
StatSoft.
Wyniki: Sposób żywienia badanych kobiet miał wpływ jedynie na zawartość
fosforu, magnezu i żelaza w tkance łożyska. W badaniach wykazano, że stężenie
wszystkich oznaczonych pierwiastków w łożysku poza cynkiem istotnie różniło się
w zależności od palenia tytoniu przez kobiety ciężarne. Stwierdzono również
istotną dodatnią korelację między spożyciem alkoholu w czasie ciąży a zawartością
* Autor do korespondencji. E-mail: dominika.mazurek@upwr.edu.pl

fosforu w tkance łożyska. Stosowane suplementy diety przez kobiety ciężarne,
ilość snu oraz aktywność fizyczna w okresie ciąży nie miały wpływu na stężenie
pierwiastków w łożysku.
Wnioski: Nawyki żywieniowe oraz palenie tytoniu w okresie ciąży mają istotny
wpływ na zawartość wybranych pierwiastków w tkance łożyska. Występowanie
palenia papierosów oraz spożycia alkoholu wśród badanych ciężarnych wskazuje
na potrzebę edukacji w tym zakresie.
Słowa kluczowe: ciąża, łożysko, pierwiastki, żywienie

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2018
Geny, osobowość oraz aktywność fizyczna i intelektualna jako czynniki
wpływające na dobre funkcjonowanie poznawcze osób w wieku 65+
Monika Mazurek*
Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Abstrakt
Starzejące się społeczeństwo w krajach Zachodu to ogromne wyzwanie dla
rozwoju współczesnej medycyny i nauk społecznych. Dotyczy to również Polski:
wydłużający się stale średni wiek życia, wynoszący obecnie ponad 70 lat dla
mężczyzn i prawie 80 lat dla kobiet (Kaczmarczyk, Trafiałek, 2007) oraz
powiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym to istotne zmiany
w społeczeństwie kraju na przestrzeni ostatnich lat. Celem obecnej polityki
społecznej jest nie tylko troska o wydłużenie życia, ale również ulepszenie jakości
funkcjonowania obywateli. W procesie starzenia istotna jest bowiem jakość życia
towarzysząca temu naturalnemu etapowi w rozwoju człowieka.
Od czasu odkrycia mechanizmów neuroplastyczności mózgu oraz tego, że
neurogeneza zachodzi również w mózgach osób dorosłych, stało się wiadomym, iż
dbanie o prawidłowy stan umysłu jest kwestią niezwykle ważną: zmiany
neuroanatomiczne u ośrodkowym układzie nerwowym, polegające między innymi
na stopniowym ubytku istoty szarej oraz zmniejszającej się reaktywności układu
nerwowego, mogą bowiem zostać przynajmniej częściowo wyrównane przez
tworzenie się nowych połączeń synaptycznych, umożliwiających sprawne
przesyłanie informacji. Istotnym pytaniem jest więc, jakie czynniki usprawniają
synaptogenezę dorosłego mózgu i jak można ją stymulować w codziennym życiu.
Wśród wymienionych przez specjalistów czynników protekcyjnych pozwalających
zachować dobre zdrowie i umiejętności poznawcze w późnym wieku, należą
zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Dobra opieka medyczna i system
socjalny ułatwiają znacząco funkcjonowanie osób przebywających na emeryturze.
Istotne znaczenie ma jednak również osobowość człowieka, jego aktywność
fizyczna i intelektualna, a także uwarunkowania genetyczne. Jak się okazuje,
czynniki te są najważniejszymi predykatorami konkretnego profilu funkcjonowania
w późnym wieku.
* E-mail: mazurek.mon@gmail.com

Wystąpienie i artykuł, w przekrojowej formie, stara się podsumować główne
przyczyny dobrego i efektywnego radzenia sobie z procesem starzenia się
w przypadku osób w wieku 65+, wysoko funkcjonujących poznawczo. Obejmuje
także najważniejsze zasady profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych, będących
dużym problemem starzejącego się społeczeństwa i generujących olbrzymie koszty
ochrony zdrowia, pacjentów oraz ich rodzin. Praca obejmuje omówienie
najważniejszych badań z dziedziny fizjologii i psychologii starzenia się oraz
najnowszych doniesień z tego tematu.
Słowa kluczowe: starzenie się, neuroplastyczność, rezerwa poznawcza
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Abstract
What obstacles prevent the economies of the world from developing in a
sustainable way?
This article seeks to shed light on this question adopting a broad
theoretical framework which explores the barriers to sustainable development and
one central tool in order to find a key that leads to a better world. Above all, a deep
knowledge about these problems may be a very crucial factor to promote radical
changes towards the domain of economic development. By studying two main
types of obstacles, ordinary and extraordinary, the article reveals different issues
and how ignorance is the fundamental one that should be solved to achieve the
sustainable development. Particular attention is given to these critical issues that
are examined in the following way, first of all (1) ignorance, secondly (2)
unemployment, thirdly (3) corruption, and last but not least (4) war and natural
disasters.
On one hand, by examples from the real world the analysis shows the
relationship between the obstacles and the change in sustainable development, on
the other hand through a closer look to developmental data, the article provides a
description of those phenomena in a more detailed way. Furthermore, it provides
an analysis of these negative barriers that appear to hamper sustainable
development in a geometric way, using a pyramidal shape that shows the
hierarchical relationship between the variables.
All things considered, on the bottom of this pyramid one such obstacle is
the ignorance, seen as the main evil among the others. On the second level,
unemployment as a significant challenge in developing progress, following on the
third level corruption seen as a disease for many countries and finally on the top of
the pyramid, war and natural disasters viewed as the most dangerous events for the
economies and the people that are living and working in them. Based on these

* E-mail: nic.mongi@stud.uniroma3.it

findings the article suggests a principal tool that it’s not only essential but also
fruitful to find a good policy to neutralize these obstacles.
The article concludes with a specific suggestion for the study of
sustainable development indicating the key to solve its obstacles. Given the
centrality of the issues to ignorance, the key that it has been found it’s the culture.
In other words, a higher quality of the education system would reduce the general
level of ignorance, shattering the pyramid and contrasting all the other obstacles in
order to lead the economy to the next level.

Keywords: Developing Economies, Developmental Data, Developmental State,
Economic Development, LDCs, National Income and Product Accounts,
Washington Consensus, Wealth Data
JEL Classification: O100 Economic Development General.
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Apteki w procesie wzmacniania zdrowia pacjentów
prof. dr hab. Henryk Mruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt
Celem pracy jest krytyczne spojrzenie na możliwość wykorzystania potencjału
farmaceutów i aptek w procesie wspomagania pacjentów w zachowaniu dobrego
zdrowia i osiągania długiego życia bez bólu. Rozważania opierają się na analizie
literatury przedmiotu, informacjach ze źródeł wtórnych, obserwacjach rynku,
doświadczeniach własnych, rozmowach z pracownikami sfery zdrowia oraz
metodach wnioskowania logicznego. Starzenie się społeczeństw Europy, wysokie
koszty nowych technologii medycznych i leków, ograniczone możliwości
zwiększania składek na ubezpieczenia zdrowotne będą zmniejszały dostępność do
lekarzy. Nawet zwiększenie wydatków na zdrowie do poziomu 6 % PKB nie
rozwiąże problemów wydłużania się kolejek do lekarzy. Wymienione oraz inne
czynniki zachęcają do szerszego wykorzystania wiedzy i kwalifikacji magistrów
farmacji do wspomagania pacjentów w ich działaniach na rzecz zachowania
zdrowia. W różnych krajach świata rządy oraz ubezpieczyciele wprowadzają
innowacyjne rozwiązania w celu włączenia aptek w proces doradzania pacjentom.
Dość powszechne jest wdrażanie opieki farmaceutycznej w aptekach. Stosowane jest
także szczepienie pacjentów w aptekach, aby wzmacniać ochronę układu
odpornościowego. Rodzice są zachęcani do konsultowania drobnych dolegliwości
dzieci w aptekach, z magistrami farmacji, aby zmniejszyć kolejki do lekarzy
i ograniczyć zwolnienia lekarskie dla rodziców. Za właściwe należy też uznać
poszukiwanie nowych, innowacyjnych sposobów korzystania z kwalifikacji
farmaceutów oraz gęstej sieci aptek, łatwo dostępnych dla pacjentów. Włączenie
aptek oraz farmaceutów do takich działań wymaga odpowiednich kwalifikacji po
stronie personelu. Wymaga to również działań zmieniających nawyki postępowania
pacjentów, ich modele mentalne i stereotypy. W procesie planowania tego typu
działań przydatna może być wiedza na temat uwarunkowań zachowania pacjentów,
wynikająca z rozwoju ekonomii behawioralnej.
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Instrumenty polityki społecznej wobec młodego i starego pokolenia w
Polsce – porównanie wybranych problemów
Instruments of social policy towards the young and old generation in
Poland - comparison of selected problems
dr Beata Mucha, mgr Monika Mucha*
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu,
Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt
W Polsce można dostrzec wyraźne różnice w udzielaniu świadczeń socjalnych
różnym pokoleniom, które mają wpływ na rosnące ubóstwo i rozwarstwienie
społeczne. Prowadzona przez władzę polityka wsparcia w dużym stopniu
determinuje jakość życia poszczególnych zbiorowości, prowadząc tym samym do
aktywniejszej egzystencji osób młodszych niż starszych. Celem artykułu była
ocena związku pomiędzy działaniami stosowanymi w polityce społecznej, a stanem
zdrowia i jakością życia młodego pokolenia między 18 a 35 rokiem życia oraz
starszego pokolenia w wieku emerytalnym (powyżej 65 lat). Na podstawie badań
przeprowadzonych w marcu 2018 roku na grupie losowo wybranych osób,
zweryfikowano sposoby pomocy socjalnej dla młodego i starego pokolenia oraz
skuteczność i efektywność ich realizacji. W dalszej części dokonano analizy stanu
i perspektywy demograficznej omawianych grup oraz zidentyfikowano
i porównano wybrane problemy, dylematy i wyzwania w zakresie udzielania
pomocy społecznej.
Wnioski: Pomoc socjalna w Polsce jest dedykowana w głównej mierze osobom
młodym, zakładającym rodziny, co powoduje wykluczenie innych grup
społecznych, w tym seniorów, w planowanych strategiach wsparcia społecznego
i ekonomicznego. Rozwój polityki społecznej w Polsce powinien być bardziej
zrównoważony.
Słowa kluczowe: polityka społeczna, młode pokolenie, stare pokolenie, pomoc
społeczna
JEL: P36, I18, E61, H75, J14
* E-mail: mucha.monika.1987@o2.pl
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Kompleks uzdrowiskowy w Ukrainie: podstawowe przyczyny zmian
Health-resort industry in Ukraine: the underlying causes of changes
Tetyana Nestorenko*, Olena Tokarenko, Oleksandr Nestorenko
Berdyansk State Pedagogical University, Shmidta St. 4, 71112, Berdyansk, Ukraine
Berdyansk Institute of State and Municipal Management of the Classic Private
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Abstrakt
Ukraine has a great potential for the development of the health-resort industry, as
there are rich natural complexes on the coast of the Black and Azov Seas, as well
as the mountainous massifs of the Carpathians and the Crimea.
However, in recent years, the health-resort industry of Ukraine has been influenced
by factors that negatively affected its development.
The purpose of the research is to investigate the consequences for the health-resort
complex of Ukraine as a result of the annexation of the Crimea and as the conduct
of an anti-terrorist operation in the east of the country.
The paper analyses current state of health-resort industry of Ukraine. Also we
consider their distribution on the territory of Ukraine. We consider how changes in
the state financing of health-resort treatment have affected the condition of the
health-resort industry.
Special attention is paid to the studying of state of the health-resort complex of
Donetsk and Lugansk regions, parts of the territory of which are the territories
beyond the control of the Ukrainian authorities. Based on data from open sources
of information, the structure of the health-resort complex has been studied for
2013-2016.
We define possibilities for health-resort complex development on the uncontrolled
territories by the Ukrainian authorities according to the experience of other former
Soviet republics – Georgia and Moldova.

Keywords: health-resort industry, temporarily occupied territories, Ukraine.
JEL: H51, I18, L83.
* E-mail: tetyana.nestorenko@gmail.com.
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Medycyna pracy w prewencji chorób wywoływanych wysokim
stężeniem cholesterolu
Occupational medicine in the prevention of high cholesterol-induced
diseases
Dominik Olejniczak *
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Zdrowia Publicznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Polska

Abstrakt
Choroby układu krążenia stanowią obecnie najczęstszą przyczynę zgonów
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wśród modyfikowalnych czynników ryzyka
ich występowania najczęściej wymienia się zaburzenia lipidowe, w tym wysokie
stężenie cholesterolu we krwi. Warto podkreślić, że problem ten dotyka coraz
młodszej części populacji. W reakcji na ten stan rzeczy należy podjąć próbę
wskazania przyczyn oraz zaproponowania kierunku zmian, by powstrzymać tę
tendencję. Dużą szansę na podniesienie efektywności postępowania w profilaktyce
zarówno pierwszo-, jak i drugorzędowej chorób układu krążenia stanowi medycyna
pracy. Warto w tym miejscu przywołać fragment ustawy o służbie medycyny pracy
dotyczący „sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
w tym kontroli zdrowia pracujących”. Staje się zatem jasne, że badania z zakresu
medycyny pracy to naturalne środowisko interwencji i oddziaływania na stan
zdrowia pracującej części populacji. W dobie intensywnego rozwoju dziedziny,
jaką jest zdrowie publiczne, a szczególnie jego integralnej części, jaką jest
promocja zdrowia, działania nakierowane na zapobieganie i wczesne wykrywanie
chorób na poziomie populacji powinny stanowić fundament aktywności nie tylko
systemów ochrony zdrowia, lecz także środowisk medycznych. Odwołując się do
wspomnianych już chorób układu krążenia, zasadne jest rozpoczęcie
ogólnopolskiej debaty nad włączeniem w poczet obowiązkowych badań z zakresu
medycyny pracy określania stężenia cholesterolu we krwi, a być może także
wykonywania pełnego lipidogramu. Może stanowić to proste oraz efektywne
* E-mail: dominikolejniczak@op.pl

narzędzie postępowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które nosi wszelkie
znamiona tzw. dobrej praktyki.
Wciąż jeszcze stosunkowo niska świadomość społeczna oraz
niedocenianie roli profilaktyki – w tym badań profilaktycznych – w budowaniu
i umacnianiu zdrowia nakazują poszukiwać nowych metod interwencji. Jedną
z metod działania wydaje się być zwiększenie roli medycyny pracy. Badania
wstępne, okresowe lub kontrolne mają duży potencjał w kontekście wczesnego
wykrywania chorób układu krążenia. Ponadto wobec wspomnianej niskiej
świadomości i aktywności społeczeństwa pod względem wykonywania badań
profilaktycznych włączenie badania stężenia cholesterolu we krwi do pakietu
obowiązkowych badań w ramach medyny pracy wydaje się być jedyną szansą na
dotarcie do tak dużej grupy populacji – w tym przypadku populacji osób
aktywnych zawodowo. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania chorób
układu krążenia, powiązanych z wysokim stężeniem cholesterolu we krwi, ma to
szczególne znaczenie nie tylko z punktu widzenia pojedynczego pacjenta, lecz
także zdrowia publicznego.
Należy ponadto podkreślić, iż z tym czynnikiem, poza chorobami układu
krążenia, często powiązane są również niektóre choroby metaboliczne, takie jak
cukrzyca czy otyłość. Warto też wspomnieć o możliwości potencjalnego obniżenia
kosztów leczenia tych chorób i ich powikłań,
Słowa kluczowe: medycyna pracy, choroby układu krążenia, cholesterol, promocja
zdrowia, profilaktyka,
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Ocena aktywności fizycznej oraz siły osób starszych z zespołem słabości
Weronika Pawlaczyk1, Joanna Waligóra2, Maria Bujnowska-Fedak2,
Wioletta Dziubek1
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Abstrakt
Wprowadzenie: Większość starszych osób prowadzi siedzący tryb życia i jest
funkcjonalnie ograniczona z powodu ciągle pogarszającego się stanu zdrowia.
Najczęściej przyczyną osłabienia mięśni może być utrata masy mięśniowej
(atrofia), zmniejszenie zdolności do generowania siły na jednostkę masy
i wytrzymałości (miopatia) oraz zmniejszenie zdolności ośrodkowego układu
nerwowego do wygenerowania odpowiedniej siły. Celem pracy było określenie
zależności pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a siłą osób starszych
z zespołem słabości.
Materiał i metody: Zbadano 25 osób z zespołem słabości, grupę kontrolną
w liczbie 35 stanowiły osoby starsze bez zespołu słabości. Badanie siły kończyn
dolnych zostało przeprowadzone w Pracowni Badań Czynnościowych na Wydziale
Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badanie siły
kończyn dolnych (mięśni zginaczy i prostowników) zostało wykonane na
stanowisku do badań izokinetycznych Multi Joint 3 firmy Biodex. U wszystkich
badanych dokonano oceny czynnościowej mięśni zginaczy i prostowników
działających na stawy kolanowe. Poziom aktywności fizycznej pacjentów oceniano
przy pomocy Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ.
Wyniki: Wstępne wyniki pozwalają nam zakładać, że ogólny poziom aktywności
fizycznej ściśle łączy się ze szczytowym momentem siły oraz mocą. Aktywność
fizyczna koreluje z czasem spędzonym siedząc w trakcie tygodnia oraz z wiekiem
pacjenta. Osoby starsze z zespołem słabości mają niższy poziom aktywności
fizycznej, charakteryzują się również niższy szczytowym momentem siły.
Wnioski: Codzienna aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem utrzymania
odpowiedniej czynności mięśni, tym samym wpływa na stan funkcjonowania osób
starszych.
Introduction: Most older people lead sedentary lifestyles and are functionally
limited due to their constantly deteriorating health. In general, muscle loss may be

atrophy, reduced the ability to generate strength per unit mass and endurance
(myopathy), and reduced central nervous system capacity to generate sufficient
force. The aim of the study was to determine the relationship between the level of
physical activity and strength the elderly with frailty syndrome.
Material and methods: We studied 25 people with a frailty syndrome, the control
group was created by older people without a frailty syndrome 35. The strength of
the lower limbs was performed at the Laboratory of Functional Research at the
Department of Physiotherapy, University School of Physical Education in
Wroclaw. The strength of the lower limbs (flexors and extensors) has been done on
isokinetic test Multi-Joint Biodex 3 company. All patients were assessed functional
flexors and extensors on the knee joint. The level of physical activity of patients
was assessed using the International Physical Activity Questionnaire IPAQ
Results: The preliminary results allow us to assume that the overall level of
physical activity is closely linked to the peak torque and average power. Physical
activity correlates with the time spent sitting during the week and the patient's age.
Older people with frailty syndrome have lower levels of physical activity and are
also characterized by lower peak torque.
Conclusions: Daily physical activity is an essential part of maintaining proper
muscle function, thereby affecting the functioning of the elderly.
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Korelacja wybranych czynników psychologicznych ze wskaźnikami
jakości diety dziewcząt o zróżnicowanej aktywności fizycznej
z Wrocławia
Coherence of selected psychological factors with Diet quality indices in
girls with different physical activity from Wroclaw
Dr inż. Ewa Piotrowska *, dr inż. Danuta Figurska- Ciura, inż. Agnieszka Krajka,
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Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra
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Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników psychologicznych na
wskaźnik jakości diety u dziewcząt o zróżnicowanej aktywności fizycznej.
Materiał i metody badawcze: Grupę badawczą stanowiły dziewczęta w wieku
16-18 lat (n=118) z dwóch szkół we Wrocławiu: Zespołu Szkół nr 1 (ZS1, n=66)
oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior (SMS, n=52). W badaniach jakości
diety zastosowano zwalidowany kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów
żywieniowych KomPAN, w wersji do samodzielnego wypełnienia przez
respondenta. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dotyczących częstotliwości
spożycia różnych produktów, obliczono „indeks prozdrowotnej diety” (pHDI – pro
healthy diet index), który odpowiada sumie częstotliwości spożycia 10-ciu grup
żywności o potencjalnie korzystnym wpływie na zdrowie. Indeks wyrażono
w punktach, zależnie od częstotliwości spożywania grup produktów pHDI
sklasyfikowano jako odpowiadające małemu (0-33 pkt), umiarkowanemu (34-66
pkt) lub dużemu (66-100 pkt) natężeniu korzystnych cech odżywiania. Przy
pomocy autorskiego kwestionariusza do badania poczucia dobrostanu
psychicznego oceniono min sposób postrzegania własnej osoby oraz jakość relacji
badanych dziewcząt z rodziną i otoczeniem. Otrzymane wyniki poddano analizie
statystycznej w celu stwierdzenia czy samoocena oraz relacje z rodziną
i otoczeniem, mają związek z jakością diety u dziewcząt o zróżnicowanej
aktywności fizycznej.
* E-mail: ewa.piotrowska@upwr.edu.pl

Wyniki: Wysoka aktywność fizyczna była deklarowana istotnie częściej przez
dziewczęta z SMS niż z ZS1 (83,3% vs.16,7%). Uczennice, które deklarowały
wysoką i średnią aktywność istotnie częściej pozytywnie postrzegały swój wygląd.
(79,6% vs.20,4%). Dobre relacje w rodzinie deklarowały istotnie częściej
dziewczęta z wysoką i średnią aktywnością fizyczną (74,5% vs.25,5%).
U żadnej z badanych dziewcząt o dobrych relacjach z rodziną nie wykazano
dużego pHDI. W grupie dziewcząt o pozytywnych relacjach z rodziną średni pHDI
odnotowano u 19,2% dziewcząt z SMS i 6,4% dziewcząt z ZS1.
Wykazano, statystycznie istotne korelacje (r= 0,4) jakości relacji z rodziną
i rówieśnikami z postrzeganiem własnej osoby. W ZS1 korelacje te były słabsze
(r= 0,3), niż w SMS (r= 0,42). Wykazano statystycznie istotną ujemną korelację
(r = -0,4) pomiędzy relacjami z rodziną i rówieśnikami a pHDI.
Wnioski: Relacje z rodziną i rówieśnikami wpływały na sposób w jaki dziewczęta
postrzegają własną osobę, na stopień odczuwanego przez nie stresu i spożywanie
pokarmów jako wypełnienie pustki mentalnej. U dziewcząt o wyższej aktywności
fizycznej akceptacja rodziny i grupy rówieśniczej ma większe znaczenie.
Słowa kluczowe: poczucie koherencji, czynniki psychologiczne, relacje, jakość
diety
JEL: I12
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Nutrition behaviours of a selected group of students at risk of
orthorexia nervosa
Marta Plichta*, Marzena Jeżewska-Zychowicz
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa, Polska

Abstrakt
Współcześnie obserwuje się zwiększenie zainteresowania tematyką dotyczącą prawidłowego odżywiania oraz wzrost liczby osób zwracających uwagę na
jakość spożywanych posiłków. Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia może
jednak przybierać skrajne formy m.in. takie, jak ortoreksja psychiczna, czyli
patologiczna obsesja na punkcie prawidłowego żywienia.
Celem badania była ocena zachowań żywieniowych studentów zagrożonych
ortoreksją psychiczną.
Badanie ankietowe przeprowadzono w latach 2015-2017. W badaniu wzięło
udział 1120 studentów kierunków żywieniowych i pozażywieniowych w wieku
18-35 lat (789 kobiet i 331 mężczyzn). Do zdiagnozowania zagrożenia ortoreksją
psychiczną wykorzystano test ORTO-15, natomiast do pomiaru nasilenia zaburzeń
odżywiania użyto kwestionariusz EDE-Q 6.0. Na podstawie kwestionariusza
częstotliwości spożycia żywności FFQ-6 wyodrębniono osiem wzorów zachowań
żywieniowych (‘Słodycze i przekąski’, ‘Rośliny strączkowe i orzechy’, ‘Warzywa
i owoce’, ‘Pieczywo rafinowane i tłuszcze zwierzęce’, ‘Nabiał i jaja’, ‘Ryby’,
‘Mięso’, ‘Soki owocowe i warzywne’). Analizę statystyczną przeprowadzono
w programie Statistica 13.1 pakietu StatSoft z wykorzystaniem testu Chi2, korelacji
rang Spearmana oraz analizy składowych głównych (PCA). Za poziom istotny
statystycznie przyjęto p ≤ 0,05.
Zagrożenie ortoreksją psychiczną stwierdzono u 75,0% respondentów.
Większe ryzyko występowania ortoreksji psychicznej odnotowano wśród studentów kierunków związanych ze zdrowiem i żywieniem niż studentów pozostałych
* E-mail: marta_plichta@sggw.pl

kierunków (p = 0,001). Studenci I roku charakteryzowali się większym ryzykiem
związanym z ortoreksją psychiczną niż studenci kolejnych lat studiów
(p = 0,049). Wraz z nasilaniem się zachowań ortorektycznych zwiększała się:
częstość ograniczania lub kontrolowania ilości spożywanej żywności (p < 0,001);
częstość występowania obaw związanych z utratą kontroli nad jedzeniem
(p < 0,001); częstość stosowania sztywnych reguł żywieniowych (p < 0,001).
Zdiagnozowane zagrożenie ortoreksją psychiczną różnicowało istotnie niektóre
zachowania żywieniowe badanych osób. Istotnie więcej osób zagrożonych
ortoreksją (p < 0,001) charakteryzowało się małą częstością spożywania produktów
w ramach wzoru ‘Słodycze i przekąski’ w porównaniu do pozostałych osób –
dolny tercyl tego wzoru (38,8% vs 16,8%), a także większą częstością spożywania
produktów tworzących wzory: ‘Rośliny strączkowe i orzechy’ (p = 0,019) oraz
‘Warzywa i owoce’ (p < 0,001) – górny tercyl tych wzorów (odpowiednio: 35,1%
vs 27,9% oraz 36,7% vs 23,2%).
Poziom zagrożenia ortoreksją psychiczną w badanej próbie należy uznać za
wysoki. Studenci kierunków żywieniowych wykazywali większe skłonności do
ortoreksji psychicznej. Większe nasilenie zachowań ortorektycznych stwierdzono
wśród studentów będących w początkowych etapie kształcenia. Występowanie
skłonności do ortoreksji wykazywało związek z częstością spożywania produktów
znajdujących się we wzorach: ‘Słodycze i przekąski’, ‘Rośliny strączkowe i orzechy’ oraz ‘Warzywa i owoce’. Większe zagrożenie ortoreksją psychiczną łączyło
się z częstszą konsumpcją orzechów, roślin strączkowych, warzyw i owoców oraz
rzadszym spożywaniem słodyczy i przekąsek.
Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, zaburzenia odżywiania, ortoreksja
psychiczna
JEL: I12

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2018
Ekonomia zadrowia – ujęcie instytucjonalne
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Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ochrony zdrowia przy
wykorzystaniu podejścia instytucjonalnego. W ten sposób ukazany zostanie wpływ
instytucji („reguł gry”) i - szerzej – otoczenia instytucjonalnego na koszty
funkcjonowania systemu usług zdrowotnych, jak i możliwości jego transformacji.
Określone zadanie badawcze zrealizowano za pośrednictwem metody krytycznej
analizy literatury przedmiotu. Przeprowadzone rozwiązania pozwolą ukazać
użyteczność stosowania interdyscyplinarnej perspektywy instytucjonalnej przy
reformowaniu systemu opieki zdrowotnej, rolę rynku i państwa w tym zakresie
oraz źródła ograniczeń transformacji systemu w realizacji wyzwań
zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: ekonomia zdrowia, ekonomia neoklasyczna, ekonomia
instytucjonalna, zrównoważony rozwój, rynek vs państwo
JEL: B52, D02, D80, I10, Q01
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Abstrakt
Przemiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w zakresie sytuacji
ekonomicznej państw, statusu socjalnego jednostek i rodzin, sposobu
wykonywania pracy zawodowej i spędzania wolnego czasu, a także dostępu do
informacji i rynkowej dostępności produktów służących zaspokajaniu potrzeb, tak
podstawowych, jak i wyższego rzędu, spowodował szereg zmian
w indywidualnych zachowaniach zdrowotnych osób, związanych z wykonywaniem
codziennych czynności życiowych, spędzaniem czasu wolnego czy też pracą
zawodową. Kwestie te rzutują bezpośrednio na problemy zdrowotne dotykające
populacji państw współczesnych, rodząc konieczność stałego dostosowywania
publicznej polityki zdrowotnej do zmieniających się okoliczności i opracowywania
nowych, skutecznych metod interwencji stanowiących efektywne narzędzie
eliminowania rozwijających się wskutek wspomnianych procesów nowych
problemów zdrowotnych. Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów
rosnącej odpowiedzialności państwa jest aktywność służąca modyfikowaniu
zachowań zdrowotnych i kreowaniu potencjału zdrowotnego jednostek
objawiającego się m.in. w różnych aspektach stylu życia, tak, by ograniczać ryzyka
występowania chorób będących pochodną niewłaściwych nawyków i zachowań.
Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie podstawowych perspektyw dla
rozwijania tego rodzaju obszaru aktywności w obrębie polityki publicznej oraz
barier mogących negatywnie wpłynąć na ich skuteczność w zakresie
modyfikowania jednostkowych zachowań zdrowotnych i wywoływania
ogólnopopulacyjnego pozytywnego efektu epidemiologicznego.
Opracowanie oparte zostało o przegląd funkcjonujących w przedmiotowym
* E-mail: promaniuk@sum.edu.pl

zakresie rozwiązań wraz z analizą praktycznych aspektów ich wdrażania i oceną
skuteczności w zakresie osiągania założonych celów. Analiza ujęta została w ramy
kontekstowe dotyczące kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych
uwarunkowań realizacji omawianych polityk, wraz z określeniem możliwego
wpływu tego kontekstu na przedmiotową politykę publiczną.
Realizacja polityk służących modyfikacji stylów życia i zachowań zdrowotnych
jest w ostatnich latach upowszechniającym się trendem w skali całego świata.
Jednocześnie wciąż brak jednoznacznych danych potwierdzających w sposób
jednoznaczny skuteczność realizowanych działań. Jest natomiast możliwe
wskazanie konkretnych barier mogących ograniczać możliwość skutecznego
oddziaływania na zachowania zdrowotne ze strony polityki publicznej. Wśród nich
należy podkreślić zarówno aspekty polityczno-ekonomiczne, związane
z ograniczoną wolą ośrodka decyzyjnego do inwestowania w zdrowie publiczne,
w związku z ograniczoną możliwością generowania tą drogą kapitału politycznego
oraz znaczne odsunięcie w czasie potencjalnego pozytywnego rezultatu, jak
i ynikające z przesłanek społecznych i kulturowych, takie jak ograniczone
zaufanie społeczne do państwa i podejmowanych przez nie działań
interwencyjnych w sferze życia społecznego. Nie bez znaczenia pozostają
zagadnienia związane z upowszechnianiem się i egalitaryzacją dostępu do
zasobnych i rozproszonych źródeł informacji, co powoduje konieczność
podejmowania wielokrotnie większego wysiłku w opracowywanie skutecznych
strategii komunikacyjnych i dynamiczną zmianę paradygmatu interakcji pomiędzy
podmiotami publicznymi a adresatami działań w obrębie polityk publicznych
dotyczących stylu życia.
Słowa kluczowe: polityka zdrowotna, zachowania zdrowotne, styl życia
JEL: I12; I18
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The changes of households’ behaviour as energy consumers
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Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w zachowaniu gospodarstw
domowych w obszarze oszczędzania energii. W pierwszej części artykułu zostanie
przedstawiony stosunek Polaków do możliwości rozwoju poszczególnych
rodzajów energetyki w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju OZE.
W drugiej części zostaną przedstawione zachowania gospodarstw domowych
w zakresie oszczędzania energii. Analizie będą poddane następujące zachowania
pro-oszczędnościowe: gaszenie światła w pustych pomieszczeniach, wyjmowanie
ładowarki po zakończeniu ładowania telefonu, używanie energooszczędnych
żarówek oraz całkowite wyłączanie nieużywanego sprzętu. Jako zmienne
różnicujące ww. zachowania zostaną wykorzystane: płeć, wiek, wykształcenie oraz
status na rynku pracy. Analiza zachowań gospodarstw domowych zostanie
uzupełniona analizą postaw pro-oszczędnościowych wśród studentów uczelni
wrocławskich. Prezentowane wyniki będą się opierać na danych pochodzących
z dwóch projektów:
1. Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym
uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku [1].
2. Opracowanie modelu zachowania prosumenta na rynku energii [2].
Słowa kluczowe: oszczędzanie energii, gospodarstwa domowe, badania ankietowe
JEL: D100
[1] A.Stanaszek, M. Tędziagolska. Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze
szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. Warszawa, The Institute
for Sustainable Development, 2011
[2] E. Ropuszyńska-Surma, M. Węglarz, The pro-economical behaviour of households and
their knowledge about changes in the energy market. E3S Web of Conferences Vol. 14,
2017, Energy and Fuels 2016, Kraków, DOI: 10.1051/e3sconf/20171401006
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development strategy as a basis for support of food safety in Ukraine
Wykorzystanie analizy SWOT do budowania strategii rozwoju
rolnictwa organicznego jako podstawy wsparcia bezpieczeństwa
żywności na Ukrainie
Oksana Senyshyn*
Ivan Franko National University of Lviv,
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Abstract
Problem statement. At present day stage of development of the globalization
processes organic farming is one of the important priorities in developing the food
producing complex in general. This kind of farming is a necessity that is dictated
and predetermined in the global context.
The main task of this article is analysis of development problems of organic
farming in Ukraine.
Methodology. Methodological basis of the study is using of SWOT-analysis
of the process of organic farming that identifies principal opportunities and threats,
strong and weak points of its functioning and development, chooses the strategy for
development of state organic farming.
Results and conclusions. Having analysed in detail the matrix of SWOTanalysis that shows relationship of external environment with the strong and weak
points of organic agriculture, that is, SO, ST, WO, WT-strategic directions, we
consider it to be expedient to choose not the strategy of growth but the strategy of
development of state organic farming that will permit put it into effect in the future
by way of the following directions:
1. Introduction of the procedure of organic products certification in
conformity with the EU standards, because there is no such procedure in Ukraine,
though the Ukrainian certification company “Organic Standard” certifies the
Ukrainian producers as prescribed by the “Standard for organic production and
processing for the third countries”, that is equal to the European Union standard.
* E-mail: Okssenyshyn@gmail.com

2. Formation of the legislative environment that regulates the system of
organic farming as the absence of appropriate legislative environment in Ukraine
makes it impossible to organize the system of accreditation and standardization of
functioning of the certification bodies and prevents positioning of Ukraine as an
exporter of organic products in the international market.
3. Development of cooperation of the household farms in rural areas through
the system of collaboration of agricultural service cooperatives (ASC) with the
higher educational establishments, research and development institutes, leading
agricultural firms, international organizations and other enterprises and institutions.
4. Development of the concept of sales promotion (of organic products) that will
envisage raising the consumers’ awareness of the harmful effects on health of
livestock and crop products produced with the use of the “traditional” technologies,
promotion of healthy lifestyles, developing effective ties with traditional
distribution channels of product sales, creating new channels for the sales of
organic products.

Keywords: organic farming, organic products, production of organic food
products, organic standards, SWOT-analysis, strategy of development.
JEL Classification: C13, L66, Q13.
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Examining the dimensions of leisure time, tourism and good life
Mariya Stankova, Georgi Mateev, Milena Filipova*
College of Tourism, 2 Bregalnitza str., Blagoevgrad 2700, Bulgaria

Abstract
Aristotle argues that happiness is found not in amusement but in leisure and that
the correct use of leisure is a principal characteristic of the civilized person. His
interpretation of leisure as a positive rather than a residual aspect of human
existence has become the basis of the concept of leisure in the industrialized world
(Aristotle, 2004, The Nicomachean Ethics, Penguin, London).
In the 21st century free time is an increasingly precious resource and at the same
time, leisure has become a social phenomenon. Considering one such starting point,
the present study aims to explore those dimensions and manifestations of leisure
time that are relevant to tourism and its associated consumption so as to improve
conditions and quality of life. Research methodology is based on a complex
approach, being however, consistent with the practice of quantitative and
qualitative research in measuring the leisure time. Providing the necessary
information is achieved by conducting literary review and selecting a variety of
data. The results obtained show a progressive trend of increase in leisure time,
active consumption of tourist services in connection with it, but also increased
levels of stress. The three examined categories are placed in a direct relationship
and are highly dependent. Which, in summary, leads to the conclusion that in terms
of leisure and tourism it is very important to adopt an effective approach to achieve
discharge of tension and to improve the quality of life of people.
Keywords: free time, leisure time, social and tourism dimensions, managerial
approaches
JEL Classification: L83, I31
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Czy biblijny post był również wyrazem zdrowego stylu życia?
Was the biblical fast an expression of a healthy lifestyle?
Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT *
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, Polska
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Abstrakt
Klasyczne spojrzenie na post miało konotację wyłącznie religijnoascetyczną. Post, czyli nieco uogólniając powściągliwość, był charakterystyczny
dla osoby dojrzałej nie tylko pod względem fizycznym, ale i duchowym. Czy
jednak w rzeczywistości nie był wyrazem również zdrowego stylu życia,
przejawiającym się w dbałości o powściągliwość w spożywaniu niektórych
potraw? Tym, co dzisiaj nazwalibyśmy spersonalizowaną dietą?
Pytanie te zadajemy sobie w kontekście tych fragmentów Starego
Testamentu, w których mowa jest na temat postu jako wyrazu nawrócenia (zob. np.
1Sm 31,13), jak i smutku po utracie kogoś bliskiego (zob. Np. 2Sm 2,12), albo
modlitwy o uzdrowienie (zob. np. Ps 35,13). Tam rzeczywiście, zwłaszcza
w starszych tekstach post miał wymiar religijno-ascetyczny. W późniejszych
jednak księgach (Księga Izajasza czy Zachariasza) nabiera znaczenia
symbolicznego i zaczyna wskazywać bardziej na ogólną postawę człowieka, niż na
jego pełną ascezy praktykę.
W Nowym Testamencie zadomowiła się już znaczenie postu, jako ogólnej
postawy człowieka, a nie tylko ćwiczenia ascetycznego, chociaż i to znaczenie
spotykamy (zob. np. 2Kor 6,5; 11,27). Właśnie dlatego Jezus przebywając na
pustyni pości przez czterdzieści dni i nocy (Mt 4,2), a od swoich wyznawców
oczekuje, aby na znak postu nie przyjmowali ponurej postawy, ale by zachowali
radość (Mt 6,16). Niewątpliwie szczególnym momentem dla chrześcijan będzie ten
czas, gdy „Pana Młodego” – Jezusa nie będzie z nimi (por. Mk 2,19-20; Mt 9,15;
Łk 5,34-35). W pierwotnym zaś Kościele praktyka postu stała się swoistym
narzędziem przygotowania do podejmowania decyzji ważnych dla Kościoła (zob.
np. Dz 13,2; 14,23). Wydaje się jednak, że za tą postawą chrześcijanina
naznaczoną postem stało pragnienie zyskania jasności umysłu i serca, które
* E-mail: gimel@poczta.onet.pl

charakteryzują człowieka dojrzałego i gotowego do służby wspólnocie, a zatem
zdrowego, odpowiedzialnego i pełnego mądrości stylu życia.
Słowa kluczowe: Stary Testament, Nowy Testament, post, dojrzałość, styl życia
JEL: I
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Innowacje technologiczne w promocji zdrowego stylu życia
Technological innovation in the promotion of a healthy lifestyle
Marta Stępień-Słodkowska1, Julita Graczyk1
1

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
al. Piastów 40b bl.6, 71-065 Szczecin, Polska

Abstrakt
Promocja zdrowia według definicji zawartej w Karcie Ottawskiej to
proces, który umożliwia zwiększenie kontroli nad zdrowiem. Wszelkie
przedsięwzięcia w tym zakresie, skierowane do społeczeństwa mają na celu zmianę
nawyków z negatywnych na pozytywne oraz dokonywanie prozdrowotnych
wyborów ukierunkowanych na zdrowie i jego ochronę.
Promocja zdrowia poparta jest edukacją i wychowaniem zdrowotnym
w przedszkolu, szkole i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także
w zakładach pracy, instytucjach leczniczych oraz wszystkich innych miejscach,
w których przebywają ludzie. Najważniejszymi elementami stylu życia jest
odżywianie, higiena snu i wypoczynku oraz dostosowana do fizjologicznych
potrzeb organizmu aktywność fizyczna.
Rynek podążając za trendami zdrowotnymi oferuje liczne produkty do
pomiaru i analizy mierników zdrowia. Dużą popularnością wśród osób
podejmujących aktywność fizyczną cieszą się różnorodne monitory aktywności
fizycznej. Określają one m.in. skład ciała, monitorują tętno, spalane kalorie,
rejestrują każdą aktywność fizyczną i sen. Znane od wielu lat typowe monitory
wykorzystujące pasy HRM na klatce piersiowej do pomiaru tętna odczytują
impulsy elektryczne z serca i przekazują je do odbiornika, który może mieć formę
np. zegarka na rękę.
Jednak w ostatnich latach coraz popularniejsze stają się pulsometry
nadgarstkowe, które wykorzystują i zliczają zmiany światła odbitego,
generowanego przez diodę LED, zmieniającego się w rytm przepływu krwi
w żyłach nadgarstkowych. W porównaniu z tradycyjnymi pulsometrami
wykorzystującymi do pomiaru pasy HRM, które zakłada się tylko na czas treningu,
opaski są zdecydowanie bardziej wygodne. Monitory nadgarstkowe optyczne ze
względu na swoją konstrukcję są także lżejsze i nieodczuwalne w trakcie

użytkowania. To czyni z nich użyteczne narzędzia do długofalowego
monitorowania aktywności fizycznej oraz snu. Nowoczesne opaski potrafią także
mierzyć podstawowe parametry składu ciała jak np. procentową ilość tłuszczu oraz
mięśni w organizmie badanego, co pozwala na śledzenie korzystnych zmian
wynikających z podjętej aktywności. Dodatkowo istnieją aplikacje internetowe,
które mają możliwość wygenerować osiągnięte rezultaty w odpowiednio zadanym
czasie w formie wykresów czy tabel.
Słowa kluczowe: promocja zdrowia, aktywność fizyczna, urządzenia do pomiaru
aktywności fizycznej
JEL: I12
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Rozwiązania w obszarze e-Zdrowia wspomagające działania na rzecz
zdrowego stylu życia
Solutions in the area of e-Health supporting actions for a healthy
lifestyle
Agnieszka Strzelecka *
Instytut Zdrowia Publicznego,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Aleja IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce, Polska

Abstrakt
Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie rozwiązań w obszarze e-Zdrowia,
które mogą być pomocne w działaniach na rzecz zdrowego stylu życia w opinii
badanych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
Metody badawcze: Badanie kwestionariuszowe o charakterze pilotażowym
zostało przeprowadzone wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na
terenie województwa świętokrzyskiego w grudniu 2017 roku. Dobór próby był
celowy. Przeprowadzono wstępną analizę statystyczną dla zmiennych
jakościowych i ilościowych wykorzystując oprogramowanie statystyczne
STATISTICA 12.
Wyniki: Badani pacjenci wskazali, że rozwiązania e-Zdrowia, które mogłyby
wspomagać zdrowy styl życia to: sieci informacji medycznej (zawierające
wiarygodne informacje o zdrowym stylu życia przygotowane przez lekarzy
specjalistów) (66,66 %), elektroniczna dokumentacja medyczna (w szczególności
dane o przyjmowanych lekach, informacje o chorobach przewlekłych oraz
o alergiach) (54,17 %), portale zdrowotne (w szczególności zawierające
wiarygodne informacje o: programach zdrowotnych, interakcjach pomiędzy
zażywanymi lekami, prawidłowym odżywianiu oraz formach aktywności
fizycznej) (25,00 %), przenośne urządzenia monitorujące podstawowe parametry
zdrowotne pacjentów (takie jak: ciśnienie krwi, puls i tętno, temperatura ciała czy
poziom cukru) (20,83 %) oraz usługi telemedyczne (stały kontakt lekarza lub
innych specjalistów z pacjentem) (16,67 %).
*

e-mail: a.strzelecka_prv@wp.pl, strzel@ujk.edu.pl

Wnioski: Według opinii badanych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
rozwiązania w obszarze e-Zdrowia takie jak: sieci informacji medycznej, portale
zdrowotne, przenośne urządzenia monitorujące podstawowe parametry zdrowotne
czy usługi telemedyczne mogą przyczynić się do wspierania działań na rzecz
zdrowego stylu życia. Należy jednak podkreślić, że omawiane rozwiązania są
w trakcie realizacji, a ich skuteczność będzie można ocenić w momencie pełnej
funkcjonalności tych narzędzi.
Słowa kluczowe: e-Zdrowie, POZ, zdrowy styl życia,, zdrowie publiczne
JEL: I1; O3
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E- marketing w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród
młodzieży ponadgimnazjalnej
E-marketing in promoting healthy lifestyle among upper-secondary
students
Magdalena Syrkiewicz-Świtała *
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, Polska
Abstrakt
Wstęp: Internet, jest najdynamiczniej rozwijającym się środkiem przekazu w XXI
wieku. Zasoby tego medium pozwalają nie tylko na rozrywkę ale i na zdobywanie
informacji. Pozyskana za jego pośrednictwem wiedza pozwala na ustawiczny
rozwój i kształtowanie postaw danej jednostki. Stwarza także możliwości do
kształtowania postaw prozdrowotnych co przyczynia się do modelowania
określonego stylu życia. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, uczęszczających do
szkół, gdzie wpływ otoczenia silnie kształtuje postawy młodych jednostek.
Dlatego wszechobecny Internet staje się coraz ważniejszym źródłem informacji
dotyczącym stylu życia, jak również wiedzy oraz kreowania postaw
prozdrowotnych. E-marketing może zatem przyczynić się do kształtowania
zachowań, które sprzyjają zdrowiu.
Cel pracy: Celem badań jest określenie znaczenia narzędzi e-marketingu
w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2018 r. na terenie
miasta Katowice wśród uczniów wybranych trzech szkół ponadgimnazjalnych.
Łączna liczba respondentów biorących udział w badaniu wynosiła 215 osób.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z metryczki i 12
pytań.
Wyniki: Młodzież ponadgimnazjalna, która została objęta badaniem w znaczącym
stopniu wykorzystuje Internet w poszerzaniu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu
życia (61,72%). Badani deklarują korzystanie z serwisów społecznościowych
(53,29%) a źródłem najbardziej wiarygodnym do pozyskiwania wiedzy
prozdrowotnej są dla nich internetowe serwisy informacyjne (32,67%).
*

E-mail: mswitala@sum.edu.pl

Wnioski: Najbardziej rozpowszechnionymi narzędziami e-marketingu wśród
badanych uczniów są strony www., aplikacje mobilne oraz media
społecznościowe. Respondenci w znaczącym stopniu wykorzystują Internet
w poszerzaniu swojej wiedzy na temat zdrowego stylu życia i uważają to medium
za wiarygodne źródło informacji dotyczące zdrowia. Badana młodzież, uważa że
wiedza zaczerpnięta z Internetu zachęca ich do zachowań prozdrowotnych np. do
używania sportowych aplikacji mobilnych. Narzędzia e-marketingu mają szanse
wspomagać propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży
ponadgimnazjalnej.
Słowa kluczowe: e- marketing, zdrowy styl życia, promocja zdrowia, zdrowie
publiczne
JEL: M3; I1
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Spożycie nasion roślin strączkowych a rozwój modelu zrównoważonej
konsumpcji żywności w Polsce
Consumption of pulses in the development of a sustainable food
consumption model in Poland
mgr inż. Agata Szczebyło*, dr inż. Ewa Halicka, mgr inż. Kinga Łuczyńska
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-776, Warszawa, Polska

Abstrakt
Celem pracy była analiza wielkości i uwarunkowania spożycia nasion roślin
strączkowych - jako elementu wspierającego model zrównoważonej konsumpcji w Polsce oraz innych krajach, w tym Indiach, Brazylii, Turcji, i we Włoszech.
Model zrównoważonej konsumpcji żywności zakłada zmniejszenie spożycia mięsa
na rzecz większego spożycia orzechów, nasion oraz roślin strączkowych jako
źródła białka roślinnego. Priorytetem modelu jest nie tylko utrzymanie dobrego

stanu zdrowia obecnych, ale i przyszłych pokoleń w kontekście ochrony
środowiska i redukcji wykorzystania zasobów naturalnych w produkcji
żywności.

Do analizy porównawczej wykorzystano dane bilansowe FAO oraz dane pierwotne
zebrane metodą ankietową CAWI (2016) wśród 151 polskich studentów. Jako
model zrównoważonej konsumpcji (diety) użyto zaleceń opublikowanych w 2017r.
przez WWF jako Livewell Plate 2030.
Wyniki: W świetle najnowszych danych FAO spożycie nasion roślin
strączkowych w Polsce wynosiło 1,84 kg/osobę/rok co stanowiło 1% całkowitej
dziennej racji spożywanego białka. Dla porównania, w Indiach rośliny strączkowe
były źródłem ponad 13% całodziennej porcji białka, a w Brazylii 10,4%.
Najwyższy poziom konsumpcji roślin strączkowych w Europie zanotowano we
Włoszech, jednak białko pochodzące z tych nasion dostarczało tylko 3%
całkowitego spożywanego dziennie białka. Średnie roczne spożycie roślin
strączkowych na świecie było na poziomie 7,21 kg/osobę/rok.
Zebrane dane wskazują, że obecnie większość krajów wysoko rozwiniętych
* E-mail: agata_szczebylo@sggw.pl

spożywa zbyt mało tych produktów aby spełnić założenia modelu zrównoważonej
konsumpcji. Przykładem krajów, gdzie znaczącym źródłem białka są rośliny to
Indie i Turcja, w których kulturze znaczącą rolę odgrywa dieta wegetariańska.
Wysokie spożycie i wykorzystanie roślin strączkowych jako źródła białka musi być
kulturowo akceptowalne. Dane zebrane w grupie studentów polskich wskazują, że
istnieje świadomość wysokiej zawartości białka w nasionach roślin strączkowych,
a głównym motywem do ich spożywania, jest akceptacja sensoryczna dań
przygotowanych z tych produktów. Większość młodych konsumentów nie zdaje
sobie sprawy z korzyści dla środowiska naturalnego płynących z większego
spożycia roślin strączkowych. Studenci potwierdzili, że czynnikiem mogącym
zwiększyć spożycie nasion roślin strączkowych jest pozyskanie umiejętności
przygotowania potraw, zdobycie większej wiedzy na temat wartości żywieniowych
a także przekonanie, że spożywając suche nasiona roślin strączkowych wspiera się
środowisko naturalne.
Wnioski: rola nasion roślin strączkowych w modelu zrównoważonej konsumpcji
jest kluczowa, jednak analiza danych FAO wskazuje, że spożycie nasion roślin
strączkowych w Polsce oraz innych krajach wysokorozwiniętych jest niewielkie
i nie spełnia założeń tego modelu. Aby zwiększyć ich spożycie potrzebna jest
kampania promująca rośliny strączkowe w odniesieniu do ich walorów
kulinarnych, wartości żywieniowej oraz wpływu na środowisko naturalne.
Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja, rośliny strączkowe, FAO
JEL: Q01, Q56, P36
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Występowanie pałeczek Legionella sp. w wodzie na pływalniach na
terenie województwa świętokrzyskiego
Occurrence of Legionella sp. bacilli in the water at the swimming pools
in the Świętokrzyskie Voivodeship
Andrzej Szczepanek *
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce,
Polska

Abstrakt
Cel pracy: Ocena częstotliwości występowania i poziomu skażenia pałeczkami
Legionella sp. wody w nieckach basenowych, systemach cyrkulacji oraz
natryskach na pływalniach z terenu województwa świętokrzyskiego.
Metody badawcze: Analizie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach poddano wyniki badania próbek wody pobranych w 2017 roku
z pływalni na terenie województwa świętokrzyskiego. Próbki wody zostały
pobrane w ramach: kontroli wewnętrznej przez zarządców obiektów oraz kontroli
urzędowej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badaniu poddano wodę
z: niecek basenowych, niecek basenowych udostępnianych do nauki pływania dla
niemowląt i dzieci do lat 3, niecek basenowych wyposażonych w urządzenia
wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, systemów cyrkulacji oraz natrysków.
Wyniki i wnioski: Ogółem pobrano 610 próbek wody z 49 pływalni. Obecność
bakterii Legionella sp. stwierdzono w 26,5% skontrolowanych pływalni. Skażenie
systemów cyrkulacji cechowało aż 26,7% przebadanych obiektów. W próbkach
wody pobranych z systemów cyrkulacji odnotowano również najwyższą ilość
bakterii tj. 1060 jtk/100 ml. Problem występowania pałeczek Legionella sp.
dotyczył również 18,2% obiektów posiadających niecki basenowe wyposażone
w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny oraz 12,9% niecek
basenowych. Skażenia nie odnotowywano w nieckach basenowych udostępnianych
do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3. Woda pobrana z natrysków
*

E-mail: andrzejszczepanek@op.pl

zawierała bakterie Legionella sp. w 47,0% obiektów w tym w 17,6% w ilości
większej niż 100 jtk/100 ml.
Uzyskane wyniki świadczą o powszechnym występowania pałeczek Legionella sp.
w instalacjach i nieckach basenowych pływalni na terenie województwa
świętokrzyskiego. Jako pozytywny należy odnotować fakt braku skażenia
w nieckach przeznaczonych dla dzieci do lat 3 i niemowląt.
Słowa kluczowe: Legionella sp., pływalnie, jakość wody, Legionelloza
JEL: 118

Abstract
Aim: Evaluation of the frequency of occurrence of Legionella sp. and the level of
contamination in pools, water circulation systems and showers at the swimming
pools in the Świętokrzyskie Voivodeship
Research methods:
In the analysis, pursuant with the Ordinance of the Minister of Health from 9. 11.
2015 on the requirements for water standards at swimming pools, samples of water
were collected in 2017 from swimming pools in the Świętokrzyskie Voivodeship.
The samples were taken as a part of internal control carried out by the facility
managers and institutional control by the State Sanitary Inspection authorities. The
samples were obtained from general access pools, pools for children under 3, pools
equipped with water-air sprays, water circulation systems and showers.
Results and conclusions: In general 610 samples of water were taken from 49
swimming pools. The presence of Legionella sp. bacteria was observed at 26,5%
of controlled facilities. Water circulation systems were contaminated at 26,7%
facilities. The samples of water obtained from circulation systems contained the
highest amount of bacteria, i.e. 1060 cfu/100 ml. The problem of the occurrence of
bacilli Legionella sp. was also observed at 18,2% facilities equipped with water-air
sprays and at 12,9% pools. Contamination was not observed at swimming pools for
children under 3. The samples of water from the showers contained Legionella sp.
bacteria at 47,0% facilities, including 17,6% in the amount above 100 cfu/100 ml.
The obtained results confirm a common occurrence of bacilli Legionella sp. in
water installations and swimming pools in the Świętokrzyskie Voivodeship.
However, it is a positive fact that there was no contamination in the swimming
pools for children under three and toddlers.

Key words: Legionella sp., swimming pools, water quality, Legionellosis
JEL: 118

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2018
Zdrowie publiczne wobec dylematów polityki senioralnej;
Polska - Europa
Janusz Szymborski
Rządowa Rada Ludnościowa,
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Abstrakt
Obserwujemy zniekształcanie obrazu starości w debatach naukowych i w mediach
z przedstawianiem tej kwestii wyłącznie w kategoriach negatywnych, niezależnie
czy chodzi o funkcjonowanie opieki zdrowotnej, wydolność opieki społecznej czy
stabilność ekonomiczną państwa. Taki wizerunek starości wywiera negatywny
wpływ na jakość debaty publicznej dotyczącej rozwiązań legislacyjnych
w obszarze polityki senioralnej. Z perspektywy zdrowia publicznego w krajach
UE, w tym w Polsce, można określić główne dylematy polityki senioralnej:
1/ czym jest a czym nie jest rosnąca populacja seniorów;
2/ jakie są główne przyczyny zróżnicowania kondycji zdrowotnej i stanu
funkcjonalnego osób starszych;
3/ jak sprostać potrzebom zdrowotnym seniorów ciężko i przewlekle chorych,
niepełnosprawnych, niesamodzielnych;
4/ czy procesowi starzenia się ludności można przypisać główną odpowiedzialność
za rosnące koszty opieki zdrowotnej oraz liczne dysfunkcje systemu opieki
zdrowotnej;
5/ czy istnieje realna potrzeba wszechstronnego monitorowania
sytuacji
zdrowotnej i społecznej seniorów.
Analiza literatury naukowej przedmiotu, rozwiązań legislacyjnych w krajach UE,
w tym w Polsce, a także dokumentów i debat Rządowej Rady Ludnościowej,
pozwala na merytoryczne odniesienie się do ww. kwestii i sformułowanie pewnych
konkluzywnych wniosków:
1/ postrzeganie długowieczności jako zjawiska pozytywnego stanowi szansę na
zakwestionowanie negatywnych stereotypów nt. starości oraz optymalny wybór
priorytetów w politykach publicznych uwzględniających potrzeby ludzi w każdym
wieku – starszych i młodszych;
2/ całościowe (vs redukcjonistyczne) podejście do zjawiska długowieczności
stwarza szansę na uzupełnienie dotychczasowych paradygmatów polityki

zdrowotnej i społecznej aby systemy te mogły działać bardziej efektywnie,
sprawiedliwie i długofalowo dla promocji zdrowia i prewencji chorób, a także
zaspokajania potrzeb ludzi cierpiących na choroby przewlekłe, niepełnosprawnych
i niesamodzielnych w każdym wieku – starszych i młodszych.

Wroclaw Annual International Conference on Health
and Lifestyle (WAICHL-2018)
Medical law in Ukraine in the context of healthcare system
transformation
Olena Vinglovska*
Professor of the Department of International and Constitutional Law at V.I.
Vernadsky Taurida National University of Ukraine, Chief Scientific Advisor to the
Institute of Legislation of the Parliament of Ukraine (Verkhovna Rada), 33 Ivana
Kudri St, Kiyiv, 01042, Ukraine

Abstract
Over the past four years, a Ukrainian healthcare system has been changed
dramatically as the result of healthcare reform implementation. The concept of
“Medical service” being the core of healthcare reform is entirely different from the
concept of “Medical aid” prevailed in Ukrainian healthcare in the past. The public
healthcare institutions, which were providing free medical aid are transformed into
enterprises providing the free-of-charge medical aid only in the minimum extent
but chargeable medical services at the most. The market of medical services is
shaping, requiring further legal regulation of medical services at the legislative
level, adoption of laws and regulations.
Professional education and training of the specialists in law as well as managers
specially trained for healthcare industry became another urgent need since the
medical services are closely related to the human life and health, which are the
objects of fundamental human rights.
There are two objectives of research, namely:
• development of legislation and regulation policies in field of healthcare
focused on protection of patients’ rights and based on observance of
fundamental human rights;
• elaboration of the principles for professional education programs for the
lawyers and managers of healthcare industry.
The main methods of research are the comparative analysis of healthcare
legislation in EU countries and Ukraine, especially, recently acceded EU countries,
as well as analysis of statistical data; research of educational programs in field of
healthcare management and medical law in universities.
* E-mail address: h.vinglovski@gmail.com

The anticipated results are the development of legislation proposals and
recommendations and elaboration of educational courses for lawyers and managers
of healthcare industry.
Conclusions: Public regulation of healthcare should be focused on development
of the healthcare market, but ensure the guaranteed access to healthcare affordable
for everyone in the country. This could be implemented through compulsory
medical insurance, partially funded by the state and government funding of
emergency healthcare.
Implementation of healthcare reform require investments in preparation of lawyers
and managers for healthcare industry. Development of training courses and
preparation of qualified managerial staff is the urgent need alongside with
preparation of doctors.
The exchange of practical and theoretic experience with the states having the
successfully operating medical services market and appropriate legal mechanisms
is important for Ukraine in the context of transforming of healthcare system and
approximation to legislation and standards of the European Union.
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Marketingowe aspekty organizacji biegów masowych w Polsce
The marketing aspects of mass runs organized in Poland
Paweł Waniowski*
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120; 53-345
Wrocław

Abstrakt
Biegi masowe są obecnie w Polsce bardzo popularne. Ich rozwój jest
konsekwencją mody na zdrowy styl życia, w tym m.in. na niewymagające żadnych
poważniejszych przygotowań oraz specjalistycznego sprzętu bieganie. Wzrost
zainteresowania nie tylko bieganiem rekreacyjnym, ale również uczestniczeniem
w zawodach, powoduje, że w całej Polsce organizowanych jest wiele biegów
masowych, które stają się wyróżnikiem danego miasta czy regionu i stanowią
ważny element w procesie kreowania jego wizerunku.
Biegi masowe, przyciągające niejednokrotnie wiele tysięcy uczestników
i często jeszcze więcej osób towarzyszących biegaczom oraz widzów, są
poważnym wyzwaniem od strony organizacyjnej. Wśród kwestii, które należy
rozwiązać podczas organizacji takiej imprezy, na czoło wysuwają się problemy
marketingowe. Dlatego też celem referatu będzie ukazanie różnych problemów
marketingowych związanych z planowaniem, organizacją i realizacją imprez
biegowych. Zostaną wykorzystane wyniki rozmów z organizatorami, liczne
publikacje na temat organizacji biegów masowych, informacje ze stron
internetowych organizatorów, a przede wszystkim własne doświadczenia autora
jako widza wielu biegów, a czasami również aktywnego ich uczestnika. Problem
zostanie potraktowany szeroko, a więc oprócz działań marketingowych przed
samym wydarzeniem (jego promocja, organizacja logistyczna, poszukiwanie
patronów i sponsorów, sposób przekazywania informacji uczestnikom i mediom,
planowanie nagród i dodatkowych atrakcji) oraz w jego trakcie (np. sprawne
procesy komunikacyjne, kontakt z mediami i innymi ważnymi dla eventu grupami
opinii), zostaną uwzględnione również działania podejmowane po wydarzeniu
w celu zdyskontowania jego efektów w procesie kształtowania wizerunku danego
* E-mail: pawiwan1@wp.pl

miejsca i innych działań promocyjnych.
Na tym tle zostaną zaprezentowane wnioski i propozycje usprawnień
w kształtowaniu działań marketingowych w procesie organizacji biegów
masowych.
Słowa kluczowe: marketing, organizacja, bieganie
JEL: M31, I11
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Dynamika rozwoju biegów masowych w Polsce – analiza statystyczna
The dynamic of development of mass runs in Poland – statistical
analysis
Tomasz Waniowski1, Sylwia Żakowska2 *
Uniwersytet Wrocławski (student), 2Uniwersytet Warszawski (studentka)

1

Abstrakt
Rozwój ilościowy biegów masowych w Polsce, szczególnie w ostatnich
latach, jest ogromny. Obecnie w ciągu roku jest organizowanych ponad 4 tysiące
biegów dostępnych dla wszystkich, zazwyczaj po ukończeniu 18. roku życia, po
spełnieniu prostych kryteriów (rejestracja, dokonanie opłaty startowej, weryfikacja
w biurze zawodów i odbiór pakietu). Biegi te mają różną liczbę uczestników (od
kilkudziesięciu osób nawet do kilkunastu tysięcy) i są organizowane w różnej
wielkości ośrodków przez wiele instytucji i organizacji. Ponadto wyróżnia się biegi
długodystansowe (głównie maratony i półmaratony) oraz biegi krótkie.
Celem referatu będzie analiza statystyczna biegów masowych w Polsce
z uwzględnieniem następujących kryteriów: wielkości, lokalizacji biegów i ich
rodzaju pod względem dystansu, płci uczestnika oraz jego wieku. Użyte będą
następujące metody statystyczne: średnie i średnioroczne tempo zmian i analiza
korelacji. Dane statystyczne pozyskane zostaną ze stron organizatorów biegów
oraz opracowań poświęconych rozwojowi biegów masowych w Polsce.
Autorzy zamierzają uzyskać wszechstronny obraz statystyczny polskich
biegów masowych w formie tabel, wykresów oraz map.
Słowa kluczowe: analiza statystyczna, dynamika, biegi masowe
JEL: C15
* E-mail: Tomasz Waniowski - ziemnyturystyczny@wp.pl
Sylwia Żakowska - zakowska.sylwia@gmail.com
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Starsi ludzie jako typowy użytkownik produktu. Analiza ilościowa
i jakościowa reklam telewizyjnych
Old people as a typical user of a product. Quantitative and qualitative
analysis of the commercials
dr Jerzy Widerski *
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra

Abstrakt
Socjologowie i demografowie zwracają uwagę na fakt starzenia się
społeczeństw. Dostrzega się ponadto konieczność wytworzenia nowych ról
społecznych dla osób starszych i nieaktywnych zawodowo, albowiem w
społeczeństwach uprzemysłowionych panuje stereotypowy, a nawet pejoratywny
obraz starości. Rodzi się zatem pytanie, czy marketing, którego celem jest
kreowanie potrzeb, a nawet stylów życia, jest gotowy na wyzwania
współczesności.
Publikacja zawiera analizę ilościową i semiotyczną reklam emitowanych
podczas minionych trzech miesięcy. Obserwacji poddano warstwę wizualną
i werbalną. Analizie poddano spoty, w których występują bohaterowie
symbolizujący osoby starsze. Podczas badania wyodrębniono cechy, które
komunikują wiek bohatera danego filmu reklamowego. Celem badania jest
ukazanie ról społecznych, jakie przypisane są bohaterom poszczególnych
przekazów oraz kategorii produktów, które pozycjonowane są za pomocą postaci
występującej w danym przekazie reklamowym.
Z analizy wynika, iż osoby starsze stanowią nieliczną grupę postaci
reklamowy. Bohaterowie ci występują przede wszystkim w reklamach produktów
farmaceutycznych i spożywczych. Starsi ludzie występujący w reklamach pełnią
role społeczne, które zgodne są ze stereotypami zakorzenionymi w kulturze. Apele
reklamowe analizowanych przekazów koncentrują się głównie wokół problematyki
zdrowotnej związanej z różnego rodzaju dolegliwościami wynikającymi ze
starszego wieku.
W publikacji zawarta jest ponadto refleksja dotycząca zmiany strategii
kreatywnych tworzonych w przyszłości reklam. Dokonano próby analizy tych
obszarów (kategorii produktów), które mogą być pozycjonowane przez bohaterów
* E-mail: jerzy.widerski@kpswjg.pl

reklam telewizyjnych, których jednoznacznie można zaklasyfikować jako osoby
starsze.
Słowa kluczowe: reklama, marketing komunikacja społeczna, socjologia
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Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
po kryzysie gospodarczym w 2008 roku
Flows of foreign direct investment
after the economic crisis in 2008
Katarzyna Witczyńska*
Uniwersytet Wrocławski, WPAIE, Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
Głównym celem niniejszego referatu jest analiza przemian w przepływach
kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w latach 20082017, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego światowego kryzysu
gospodarczego.
Podstawą przeprowadzonej analizy były statystyki i raporty dotyczące
przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie przygotowane
przez UNCTAD (World Investment Report) †, Ifo Institute for Economic Research
(ifo Institut für Wirtschaftsforschung).
Zapoczątkowany w 2008 roku światowy kryzys finansowy miał wpływ na
międzynarodowe przepływy kapitału w postaci BIZ m.in. poprzez zaostrzenie
warunków kredytowych, czy niższe zyski przedsiębiorstw, które osłabiły ich
zdolności inwestycyjne. Dlatego wiele firm, w tym dużych korporacji
transnarodowych (KTN) anulowało lub wstrzymało swoje projekty.
Lata 2008-2011 charakteryzowały się dużymi zawirowaniami na rynkach
finansowych świata. Były one odczuwalne zarówno w skali globalnej, jak
i w różnych częściach świata. Na powstanie globalnego kryzysu finansowego
nałożyło się wiele różnorodnych czynników, dlatego problematyka i geneza
kryzysu jest złożona. Współczesny kryzys finansowy zapoczątkowany w 2008
roku wywołał recesję gospodarczą w większości państw świata.
Załamanie obrotów kapitałowych w latach 2008-2009 bezpośrednich
inwestycji zagranicznych było jedną z przyczyn kryzysu finansowego.
Zmniejszenie przepływów BIZ cechowało przy tym duże zróżnicowanie czasowe,
geograficzne i branżowe; również poszczególne formy wejścia inwestorów na
* E-mail: katarzyna.witczynska@uwr.edu.pl

rynki zagraniczne charakteryzowały się odmienną wrażliwością na zjawiska
kryzysowe w gospodarce światowej. Spadkowa tendencja napływów BIZ objęła
lata 2008-2009, a rok 2010 przyniósł jej odwrócenie. Globalne przepływy BIZ
nieznacznie wzrosły w 2010 roku. Jednak napływ BIZ w 2010 roku pozostał nadal
niższy niż przed kryzysem. Po 2010 roku widoczny jest wzrost wartości napływu
kapitału zagranicznego. Kryzys w następnych latach jest kontynuowany ale
w umiarkowanej formie.
Tempo spadku przepływów BIZ- zwłaszcza po stronie napływu kapitałubyło zdecydowanie najwyższe w grupie państw rozwiniętych, w tym głównie
europejskich. W okresie kryzysu utrzymała się więc tendencja do wzrostu udziału
państw rozwijających się, zwłaszcza azjatyckich, w światowych przepływach
inwestycji bezpośrednich.
Według ogłoszonego w 2017 roku Raportu UNCTAD widoczny jest już
wzrost BIZ w ogłoszonych w 2016 roku inwestycjach typu greenfield (inwestycje
od podstaw) oraz międzynarodowych fuzjach i przejęciach ogłoszonych od
początku tego roku. Jednak niepewność wzmagają takie wydarzenia jak Brexit,
wyjście USA z Partnerstwa Transatlantyckiego i plany renegocjacji kluczowych
umów handlowych, a także wybory w Europie.
Generalnie perspektywy BIZ są umiarkowanie pozytywne w większości
regionów. Oczekuje się, że rozwijające się gospodarki osiągną wzrost na poziomie
około 10 procent. Przewiduje się, że do 2017 roku przepływy do rozwiniętych
gospodarek będą stabilne.
W niniejszym referacie analizą objęto zmiany w przepływach
kapitałowych w formie BIZ, wielkość oraz strukturę BIZ w przekroju
geograficznym a także główne formy transferu kapitału – napływów i odpływów
BIZ na świecie, oraz w UE w latach 2008-2017. Kraje rozwinięte gospodarczo
nadal posiadają największy udział w światowych obrotach handlowych jednak ich
znaczenie na rzecz państw rozwijających się oraz krajów w transformacji
gospodarczej słabnie. Podsumowując można stwierdzić, że światowy kryzys
gospodarczy miał negatywny wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych.
Dotyczy to ujęcia globalnego jak i krajów UE.
Słowa kluczowe: Kraj rozwinięte, kraje rozwijające się, rozwój gospodarczy,
wzrost, innowacje.
JEL: 01
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Nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej – analiza
projektu rozporządzenia
New organizational standards of perinatal care - analysis of the draft
regulation
mgr Zuzanna Witek
Uniwersytet Wrocławski
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Abstrakt
Uchwalenie i stosowanie standardów opieki okołoporodowej należy uznać za
kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy kobiety znajdujące się w takiej samej sytuacji
zdrowotnej i o takiej samej charakterystyce są poddawane postepowaniu
medycznemu w różny sposób i z rożnymi efektami. Z tego właśnie powodu tak
organizacje pozarządowe, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich, od lat
postulowały wprowadzenie jednolitych, obowiązujących na terenie całego
kraju, standardów postępowania medycznego w celu poprawy jakości
udzielanych świadczeń oraz przestrzegania praw pacjenta w opiece
okołoporodowej.
W efekcie wieloletniej pracy Zespołu Ekspertów z dniem 19 października 2012 r.
wprowadzono w Polsce Standardy Opieki Okołoporodowej, będące po
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, trzecim aktem tego rodzaju w Europie.
Standardy zostały uchwalone w formie powszechnie obowiązującego aktu
normatywnego o randze rozporządzenia. Wprowadzona standaryzacja opieki
okołoporodowej miała stanowić rodzaj gwarancji, że stosunku do pacjentki w
okresie ciąży fizjologicznej, porodu fizjologicznego oraz połogu nie będą
podejmowane żadne medycznie nieuzasadnione czynności. Ponadto, przepisy
Standardów Opieki Okołoporodowej stanowią zbiór praw pacjentek, które
w przypadku ich nieprzestrzegania przez personel medyczny mogą być
egzekwowane na drodze prawnej.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej

oraz niektórych innych ustaw zlikwidowała standardy medyczne dotyczące
porodu fizjologicznego, a także standardy dotyczące łagodzenia bólu w trakcie
porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologiach
i niepowodzeniach położniczych. Zmiana, która weszła w życie dotyczy art. 22
ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, który przed zmianami stanowił, iż
Minister Zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy
postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub
w określonych podmiotach wykonujących działalność.leczniczą, kierując się
potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych”.
W zmienionym zapisie zastąpiono „standardy postępowania medycznego”
„standardami organizacyjnymi opieki zdrowotnej”. W konsekwencji wyżej
wskazanych zmian, z dniem 4 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia
przedstawiło projekt nowych organizacyjnych standardów opieki
okołoporodowej, które mają obowiązywać w Polsce od dnia 1 stycznia 2019 r.
Na podstawie wnikliwej analizy projektu, stanowisk polskich organizacji
pozarządowych zajmujących się prawami kobiet ciężarnych, opinii ekspertów
i lekarzy, przedstawiam pogląd, że zmiany w prawie pociągną za sobą poważne
skutki tak dla pacjentek, jak i dla personelu medycznego. Zgodnie
z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, nowe organizacyjne standardy opieki
okołoporodowej mają stanowić środek zapewniający poprawę bezpieczeństwa
i komfortu kobiety rodzącej. Wnikliwa analiza projektu rozporządzenia
pozwala jednak twierdzić, że poza kosmetycznymi i atrakcyjnymi medialnie
zmianami oferowane standardy opieki okołoporodowej nie poprawiły się
w sposób znaczny w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji. Jednak ze
strony prawnej zmiana jest zasadnicza - brak jednolitych standardów o randze
– jak dotąd – standardów postępowania medycznego, stanowiących
powszechnie obowiązujący akt prawny, spowoduje po stronie pacjentek brak
podstawy posiadania jakichkolwiek roszczeń dotyczących minimalnych
standardów opieki okołoporodowej w danej placówce medycznej. Kobiety nie
będą miały pewności, iż pewne minimum standardów będzie dostępnych
w każdej placówce na terenie Polski. Przede wszystkim jednak, likwidacja
Standardów pozbawi kobiety możliwości wniesienia skargi, ponieważ nie będą
posiadać środków prawnych do odwołania się od danego aktu prawnego.
Można więc postawić tezę, że jakość opieki jaką otrzyma rodząca, się obniży,
gdyż będzie zależna od decyzji ordynatora lub lekarza, zwyczajów i rutyn
panujących w danej placówce. Z drugiej strony, brak obowiązywania regulacji
w formie standardów postępowanie medycznego wpłynie w pewien sposób
również na niekorzyść personelu medycznego. Obowiązywanie jednolitych
standardów w formie powszechnie obowiązującego aktu prawnego chroniło
lekarzy oraz położne przed nieuzasadnionymi roszczeniami cywilnoprawnymi
ze strony pacjentki z zakresu jakości świadczeń́ zdrowotnych.
W niniejszej pracy porównam obecnie obowiązujące regulacje prawne

dotyczące opieki okołoporodowej, z tymi, które mają wejść w życie z dniem
1 stycznia 2019 r. Ponadto dokonam zestawienia polskich przepisów
z regulacjami przyjętymi na terenie wybranych państw Unii Europejskiej.
Zwieńczeniem pracy będzie przedstawiania konsekwencji tak społecznych, jak
i prawnych, które mogą wyniknąć z wprowadzenia nowych standardów
organizacyjnych.
Słowa kluczowe: standardy opieki okołoporodowej, opieka okołoporodowa,
standardy postępowania medycznego, standardy organizacyjne opieki
zdrowotnej prawa pacjenta, prawa kobiet
Keywords: standards of perinatal care, perinatal care, standards of medical
treatment, organizational standards of health care, patient's rights, women's rights
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Artroza – współczesne metody leczenia
Osteoarthritis – modern methods of treatment
Witold Wnukiewicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Abstrakt
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z głównych przyczyn
niepełnosprawności pacjentów ortopedycznych. Może być też traktowana jako
następstwo chorób cywilizacyjnych takich jak chociażby otyłość. Zróżnicowana
etiologia zmian zwyrodnieniowych sprawia, że jest to problem, który dotyczy
całego dorosłego społeczeństwa, bez względu na wiek pacjenta. Oczywiście,
największą liczbę chorych dotkniętych tym problemem stanowią osoby starsze,
u których jest to następstwo zmian inwolucyjnych związanych z wiekiem, a także
wyraz " zużycia" organizmu, niemniej jednak inne przyczyny prowadzące do
rozwoju artrozy, takie jak urazy, choroby układowe czy stany zapalne w równym
stopniu dotyczą wszystkich dorosłych. Z uwagi na bardzo liczną grupę pacjentów
cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów, medycyna od wielu lat
próbuje znaleźć optymalną metodę terapii. Jest to bardzo trudne zadanie bowiem
postać kliniczna, stopień zaawansowania zmian chorobowych i stan ogólny
pacjentów cierpiących z powodu artrozy nie pozwala na zastosowanie jednej
metody jako optymalnego postępowania. Dużą rolę w kwestii wyboru terapii
odgrywa także czynnik ekonomiczny, ograniczający w bardzo istotnym stopniu
powszechny dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny dla ogółu społeczeństwa.
Różnorodność metod leczenia artrozy podobnie jak w przypadku innych schorzeń
świadczy o braku jednej – najlepszej, powszechnie dostępnej i pozbawionej
efektów ubocznych metody. Omawiając sposoby leczenia artrozy możemy opierać
się o bardzo różne kryteria i podziały. Celem tej prezentacji, jest krótkie
przedstawienie obecnie dostępnych metod leczenia, w zależności od stopnia ich
inwazyjności i potencjalnego ryzyka związanego z powikłaniami ich stosowania.
Osteoarthritis is a one of a main reasons of orthopedic's patients disability. It can be
considered as a result of cyvilisation diseases, such as an obesity. Differentiated
etiology of osteoarthritis put is as a serious problem of all adult society, with no

relation for patient's age. Of course the biggest number of patients is in the group
of older people, where osteoarthritis is a result of involution changes and simple
body fatigue, however other reasons of arthrosis such as injuries, systemic diseases
and inflamations equally applays all of population of adult patients. That's why
medicine tries to find a solution of this proplem for a long time. Choosening the
one and best terapeutic method is impossible because of various clinical forms,
levels of advancement, and differentiated of patient's general state of health. Also
econonmic factors seriously limits the common access to the newest methods of
treatment. Variety of therapeutic methods means the same as in case of other
diseases that the none of them is the best, commonly available and has no side
effects. Presentation of the osteoarthritis therapeutical methods may be based on
many different critteriaes and classiffications. The aim of this study is to simply
present therapeutic methods in relation of the level of their invasiveness and
potential risk of their side effects.
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Motywacja pracowników w sektorze publicznym
Halina Woźniak*
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 00-950 Wrocław, ul. Oławska 3, Polska

Abstrakt
Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi,
motywowanie pracowników do efektywnej pracy ma kluczowe znaczenie dla
tworzenia długofalowych strategii lub programów rozwojowych instytucji
publicznych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Sprawna i efektywna administracja
realizująca usługi publiczne wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu,
kraju oraz na jakość życia mieszkańców. Stanowi również istotny element dla
ekonomicznego zarządzania w zakresie kapitału ludzkiego.
Motywację pracowników można postrzegać w dwóch wymiarach: jako
proces motywowania pracowników przez przełożonych w celu osiągnięcia
założonego celu organizacji, ale też jako ich własną, immanentną zdolność
automotywacji, rozumianą jako chęć do podejmowania działań w pewnych
obszarach, co wiąże się bezpośrednio z ich hierarchią wartości. Obydwa wymienione
elementy maja istotny wpływ na efekty uzyskane w ramach działań organizacji
w obszarze motywowania pracowników. Jednym z efektów prac naukowych
w zakresie opisania i pomiaru automotywacji jest koncepcja motywacji służby
publicznej i towarzysząca jej skala pomiarowa określana terminem Public Service
Motivation (PSM). Koncepcja ta utworzona została w 1996 r. przez J. Perry’ego,
a następnie była wielokrotnie modyfikowana przez innych badaczy.
Celem referatu jest ocena możliwości zastosowania koncepcji PSM jako
jednego z elementów systemu motywacyjnego dedykowanego pracownikom usług
publicznych. W szczególności w kwestii badania zależności miedzy efektywnością
pracownika i jego wewnętrzną motywacją.

Słowa kluczowe: motywacja, służba publiczna, efektywność pracownika, system
motywacyjny, Public Sevice Motivation

*h.wozniak@stat.gov.pl:
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Styl życia a zdrowie romskich zbiorowości.
Lifestyle and health of Roma communities
Dr Mirosław Zdulski
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Abstrakt
Szacuje się, że na obszarze Unii Europejskiej żyje od 8 do 11 mln Romów.
Ich obecność po kolejnych rozszerzaniach o nowe kraje i następujących migracjach
stawała się coraz bardziej widoczna. Powoli, lecz sukcesywnie w krajach tzw.
starej UE ze względu na ich styl życia, odmienność antropologiczną i kulturową,
izolację zaczęli być postrzegani, tak jak we wcześniej krytykowanych krajach
Europie Wschodniej. Coraz częściej też pojawiają się opinie, że zaklęciami
o dyskryminacji, krytyce stereotypowego ich prezentowania w środkach masowego
przekazu niewiele da się zmienić, że należy poszukiwać pewnego kompromisu
między dążeniem UE do rozwoju i spójności a kulturowo zdeterminowaną
tożsamością. Osiągnięcie tego celu nie jest jednak możliwe bez wiedzy na temat
ich liczebności oraz szeroko rozumianych warunkach życia, wśród których istotne
miejsce zajmuje stan zdrowia. Z dotychczasowych badań wynika, że stan ten jest
gorszy niż zbiorowości większościowych do czego w istotnym stopniu przyczynia
się ich styl życia.
Prowadzone od ponad 20 lat badania w Czeskiej i Słowackiej Republice
wykazują, że w przeciwieństwie do zbiorowości większościowych, w których
notuje się wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, a żyć zdrowo i korzystać
z prewencji staje się sukcesywnie normą kulturową, to Romowie z tego nurtu się
wyłamują. Zdecydowana większość z nich przejawia raczej instrumentalne
postawy wobec zdrowia, do których należy niedocenianie czy nie dostrzeganie
znaczenia prewencji i zdrowego stylu życia. To rzutuje nie tylko na ich stan
zdrowia, ale też stanowi barierę awansu i włączenia się do społeczeństwa. Jeżeli
poszukujemy przyczyn odmiennego stylu życia Romów, to można go poszukiwać
zarówno w tradycji, jak i położeniu społeczno-ekonomicznym. Szczególnie wpływ
na ich stan zdrowia ma sposób odżywiania. W ich diecie notuje się znaczny udział
produktów wysokobiałkowych, a niski produktów wieloziarnistych, warzyw,
owoców, produktów mlecznych i ryb. Posiłki są wysokobiałkowe

i wysokokaloryczne z dominacją mięsa wieprzowego, masła, margaryny, jaj
i słodyczy. Sytuację pogłębia niska aktywność fizyczna, wysoka konsumpcja
barwionych płynów, kawy, alkoholu oraz palenie papierosów. W efekcie
przeciętna długość życia romskiej populacji jest krótsza, udział osób z nadwagą,
cukrzycą i „złym“ cholesterolem jest większy niż średnio notowany w danym
kraju. Wyższy jest też udział osób wobec których orzeczono niepełnosprawność,
choć wynika ona również z charakteru zatrudnienia. Wyższa jest też (choć badania
nie są dokładne) śmiertelność z przyczyn kardiologicznych oraz raka.
Słowa kluczowe: Romowie, Czechy, Słowacka, styl życia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2018
Modyfikacja aktywności implantowanych urządzeń do elektroterapii
u pacjentów w schyłkowej fazie życia w świetle regulacji prawnych
Modification of cardiovascular implantable electronic devices activity
in end of life patients (in light of Polish law)
Katarzyna Maria Zoń*
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul.
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
Obecnie przyczynę prawie połowy zgonów w Polsce stanowią choroby
układu krążenia. Leczenie niektórych z nich polega na wszczepieniu pacjentowi
elektronicznego urządzenia kardiologicznego. Celem niniejszego wystąpienia jest
rozważenie prawnych aspektów modyfikacji aktywności implantowanych urządzeń
(ograniczanie poszczególnych funkcji, dezaktywacja) u pacjentów w schyłkowej
fazie życia na przykładzie rozrusznika serca i kardiowertera-defibrylatora.
Tytułowa problematyka ma bardzo istotne znacznie praktyczne, co uzasadnia
przeprowadzenie pogłębionej analizy przy wykorzystaniu jako wiodącej metody
dogmatyczno-prawnej.
Po rozważeniu zagadnień wstępnych dotyczących statusu prawnego
urządzeń, w niezbędnym zakresie przedstawione zostaną aspekty medyczne (istota
rozrusznika serca a funkcja i zastosowanie kardiowertera-defibrylatora). Spełnianie
odmiennych funkcji oraz wynikające z tego dla pacjenta konsekwencje
dostrzegalne są szczególnie w kontekście modyfikacji aktywności tych urządzeń.
W świetle prawa polskiego każdorazowe programowanie, ograniczanie
poszczególnych funkcji czy dezaktywacja powinno być przedmiotem świadomej
zgody pacjenta (przedstawiciela ustawowego pacjenta). W tym kontekście
kluczowe znaczenie ma również obowiązek informacyjny, którego realizacja
winna być przez lekarza zapoczątkowana już przed wszczepieniem urządzenia.
Wyjaśnienia wymaga nie tylko istota implantowanego pacjentowi rozrusznika
serca/ kardiowertera-defibrylatora, ale także korzyści i obciążenia związane z jego
funkcjonowaniem. Postępujący charakter choroby (np. niewydolności serca)
wymaga, by zakres przekazywanych pacjentowi informacji był uwarunkowany
* E-mail: katarzyna.zon@uwr.edu.pl

dynamiką przebiegu choroby oraz obejmował mogące wystąpić w przyszłości
konsekwencje związane także z modyfikacją aktywności wszczepionego
urządzenia.
Mając na uwadze powyższe, należy uwzględnić również okoliczność, że
osoby w schyłkowej fazie życia stanowią zróżnicowaną grupę pod względem
podmiotowym. Konstatacja ta nie pozwala na przyjęcie jednolitego sposobu
postępowania wobec nich albowiem są to zarówno pacjenci zdolni do
podejmowania decyzji o charakterze medycznym, jak i niekompetentni z uwagi na
związane z podeszłym wiekiem ograniczenie funkcji poznawczych czy zaburzenia
psychiczne (depresja) współwystępujące u osób z chorobami układu krążenia.
Słowa kluczowe: zgoda pacjenta, obowiązek informacyjny, rozrusznik serca,
kardiowerter-defibrylator, uporczywa terapia.
JEL: K-32
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Opieka farmaceutyczna czy profesjonalne doradztwo? Bariery
wdrożenia opieki farmaceutycznej w Polsce
Pharmaceutical care or professional advice? Barriers to the
implementation of pharmaceutical care in Poland
Konrad Żak*
Konrad Żak Pharma Consulting, Lublin, Polska

Abstrakt
Świadczenie usług farmaceutycznych w aptece ogólnodostępnej jest związane
z wykonywaniem szeregu specjalistycznych czynności mających na celu realizację
podstawowej misji apteki, jaką jest ochrona zdrowia publicznego. Opieka
farmaceutyczna, zaliczona do katalogu usług farmaceutycznych, wpisuje się
w prospołeczny system realizacji celów i zadań apteki ogólnodostępnej. Jednak jej
implementacja w praktyce aptecznej napotyka szereg przeszkód i barier. Bariery
wdrożenia opieki farmaceutycznej wynikają przede wszystkim z braku
precyzyjnych i zrozumiałych dla wszystkich uczestników (lekarzy, pacjentów
i farmaceutów) regulacji prawnych normujących podstawowe zasady kooperacji.
Stanowią one pochodną braku wizji i zdefiniowania funkcji, jakie powinna
spełniać opieka farmaceutyczna w procesie zarządzania farmakoterapią. Niniejszy
artykuł przedstawia istotę opieki farmaceutycznej w procesie zarządzania
farmakoterapią pacjenta oraz wskazuje różnicę pomiędzy jej skuteczną
implementacją, a realizacją procesu profesjonalnego doradztwa w aptece
ogólnodostępnej. Wnioski i zalecenia w nim zawarte zostały sformułowane
i przedstawione na podstawie wyników badania empirycznego.
Słowa kluczowe: apteka ogólnodostępna, usługi farmaceutyczne, prawo
farmaceutyczne.
JEL: I14, I18, K32.
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