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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2019
Życie zmienione, lecz nie zakończone. Eschatologiczny "styl" życia
Life changed but not ended. Eschatological ‘style’ of life
dr Paweł Beyga*
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, Polska

Abstrakt
Filozofia oraz teologia zadają pytanie nie tylko o samą śmierć, lecz sięgają
jeszcze dalej, a więc pytają o to, jak będzie wyglądać świat po przekroczeniu tej
eschatologicznej granicy. Problem wystąpienia sprowadza się zatem do
następującego pytania: o jakim „stylu” życia mówi katolicka eschatologia?
W niniejszym wystąpieniu słowo „styl” należy rozumieć jako sposób bytowania,
jakość życia, zasady egzystencji.
Metodę wykorzystaną w badaniach można zamknąć w teologicznej
zasadzie lex orandi – lex credendi. Oznacza ona wydobywanie z liturgii
i modlitwy Kościoła katolickiego teologii życia po śmierci oraz po
zmartwychwstaniu umarłych. Należało sięgnąć również do dorobku teologicznego
dwóch myślicieli związanych z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Papieskim
Wydziałem Teologicznym: Romano Guardiniego oraz Josepha Ratzingera.
Wnioski badawcze można ująć w kilku punktach. Po pierwsze,
eschatologiczny sposób bytowania jest inny niż ten znany z doczesności. W stanie
pośrednim ta różnica polega na rozłączeniu duszy od ciała, a po paruzji otrzymane
na powrót ciało jest tym samym, lecz nie takim samym. Po drugie, eschatologia
katolicka to nie „ochrzczony” manicheizm lub doketyzm, które gardzą
cielesnością. Zbawieni będą bytować na sposób cielesno-duchowy. Po trzecie,
w tym miejscu katolicka eschatologia stawia przysłowiową kropkę i nie chce dalej
debatować nad sposobem bytowania. Wreszcie, m.in. kult relikwii podpowiada, że
ostatecznym celem chrześcijańskiej nadziei nie są cmentarze lub nawet relikwiarze,
lecz nowa forma egzystencji, nowy „styl życia” z Bogiem.
* Autor do korespondencji. E-mail: pbeyga@wp.pl
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Słowa kluczowe:
JEL: eschatologia, teologia, ciało, zmartwychwstanie
eschatology, theology, body, resurrection
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2019
Wpływ czynników żywieniowych i pozażywieniowych na zadowolenie
z życia seksualnego
The impact of nutritional and non-nutritional factors on satisfaction
with sex life
Maciej Bienkiewicz*, Karolina Łoźna, Weronika Jany, Dominika Mazurek,
Monika Maćków, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, Polska

Abstrakt
W życiu człowieka istotnym elementem jest aktywność seksualna. Zdrowie
seksualne, według WHO, jest połączeniem emocjonalnych, biologicznych,
społecznych oraz intelektualnych aspektów życia seksualnego, które są kluczowe
w postępie miłości, komunikacji oraz osobowości. Zaburzenie jakiegokolwiek
z wymienionych elementów wpływa między innymi na zdrowie psychiczne oraz
zmiany w stosunkach partnerskich. Do niedawna uważano, że zaburzenia potencji
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn są związane z procesem starzenia się organizmu
- problem ten występuje jednak wśród coraz młodszych osób. Według danych
statystycznych w roku 2025 problemy dotyczące sfery seksualnej będą
występowały u 322 milionów osób.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia
oraz zależności pomiędzy stężeniem wybranych wskaźników biochemicznych
i parametrów antropometrycznych na zadowolenie z życia seksualnego badanej
grupy kobiet.
Metodyka: Badania zostały przeprowadzone na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu. Wzięły w nich udział 24 kobiety w przedziale
wiekowym 22-37 lat. Kwalifikacja do badań prowadzona była na postawie
wyników kwestionariusza FSFI. Spośród 57 wypełnionych kwestionariuszy do
udziału w projekcie zakwalifikowano 24 kobiet. Uczestnicy zostali poddani
pomiarom antropometrycznym oraz analizie składu ciała (impedancji
* Autor do korespondencji. E-mail: maciej.bienkiewicz@upwr.edu.pl
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bioelektrycznej). Badane, wypełniły kwestionariusz częstości spożycia FFQ-6, 7dniowy 24-godzinny wywiad żywieniowy, a następnie przystąpili indywidualnie
do badań biochemicznych krwi. Otrzymane wyniki opracowano przy użyciu
programu STATISTICA 13.3.
Wyniki: Kobiety, które odczuwały pożądanie seksualne i zainteresowanie
życiem seksualnym kilka razy (znacznie rzadziej niż w połowie przypadków)
charakteryzowały się niższą masą ciała oraz obwodem talii niż te, które odczuwały
pożądanie prawie zawsze lub zawsze. Różnice istotne statystycznie występowały
także między masą ciała kobiet, które oceniały natężenie swojego pobudzenia
seksualnego podczas aktywności seksualnej lub stosunku płciowego jako niskie
i wysokie. Kobiety o niższej masie ciała określały poziom swojego pobudzenia
jako niski, natomiast z wyższą masą ciała jako wysoki. Po przeprowadzonej
analizie stwierdzono także, że wraz ze wzrostem wykształcenia kobiet, wzrastał
poziom satysfakcji z dotychczasowej możliwości osiągania orgazmu w czasie
aktywności seksualnej lub podczas stosunku płciowego. Wykazano istotną różnicę
w stężeniu testosteronu w grupie kobiet deklarujących odczuwanie pożądania
seksualnego i zainteresowania życiem seksualnym w mniej niż w połowie
przypadków w porównaniu do uczestniczek, które odczuwały pożądanie seksualne
prawie zawsze lub zawsze. Wyższe stężenie testosteronu zaobserwowano u kobiet
odpowiadających „prawie zawsze lub zawsze”, natomiast niższe stężenie u kobiet
odczuwających pożądanie seksualne mniej niż w połowie przypadków.
Wnioski: Wykazano, iż na częstotliwość występowania dysfunkcji
seksualnych wpływa styl życia, sposób żywienia, czynniki socjoekonomiczne,
wskaźniki antropometryczne oraz składowe ciała. Zaobserwowano zależność
między stężeniem poszczególnych hormonów a zawartością wybranych
składników odżywczych w racjach pokarmowych uczestniczek.
Słowa kluczowe: sposób żywienia, stan odżywienia, życie seksualne
JEL: I12
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2019
Problemy żywieniowe osób ze spektrum autyzmu
Nutritional problems of individuals with autism spectrum disorders
Anna Błażewicz*, Magdalena Wilgocka, Patrycja Wiśniewska, Katarzyna Krupa,
Przemysław Niziński
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin, Polska

Abstrakt
Autyzm jest zaburzeniem trwającym całe życie, ale jego objawy nie są stałe
i zmieniają się wraz z rozwojem człowieka. Obecnie naukowcy na całym świecie
podkreślają rolę czynników genetycznych i środowiskowych w powstawaniu
zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niestety liczba kontrowersyjnych badań, czy ilość
mitów wokół problematyki autyzmu stale wzrasta. Problemy z funkcjonowaniem
dzieci i dorosłych dotkniętych autyzmem, kryteria diagnostyczne nie oddające
wielce zróżnicowanych objawów, złożona specyfika kliniczna oraz niedostateczna
edukacja zdrowotna dotycząca prawidłowego żywienia to tylko niewielki obszar
wymagający interwencji specjalistów z różnych dziedzin nauki. Niska aktywność
fizyczna, częsta dyspraksja i nadwrażliwość sensoryczna pacjentów w połączeniu
z wybiórczym sposobem odżywania może prowadzić do zaostrzenia objawów oraz
nasilenia współwystępujących zaburzeń.
Celem badań było zbadanie rodzajów i częstości występowania zaburzeń
odżywiania w wyselekcjonowanej pod względem wieku grupie osób ze
zdiagnozowanym ASD oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami
rówieśników nie posiadających takiej diagnozy. Dodatkowo zbadano rodzaje
stosowanych diet eliminacyjnych i źródła wiedzy opiekunów oraz pacjentów
o podejmowanych interwencjach dietetycznych u osób z autyzmem.
Metodyka: Badaniami objęto 55 osób z ASD w tym 12 dziewcząt/kobiet i 43
chłopców/mężczyzn w wieku od 10 do 28 lat. Informacje o rodzajach zaburzeń
odżywiania, stosowanych diet i diagnozie uzyskano dzięki ankietom
przygotowanym samodzielnie dla potrzeb badania. Pisemną zgodę na udział
w badaniu otrzymano od prawnych opiekunów, a w przypadku osób pełnoletnich
z tzw. wysoko funkcjonującym autyzmem od samych respondentów.
Wyniki: Z porównania uzyskanych wyników dla dwóch badanych grup wynika
* Autor do korespondencji. E-mail: anna.blazewicz@umlub.pl

9

konieczność monitorowania zarówno ilości jak i rodzajów spożywanych
produktów przez osoby z ASD. Ponad połowa (52%) osób w wieku 18- 28 lat
miała problemy z nadwagą, a 16 % było otyłych. W młodszej grupie wiekowej
przeważały problemy z trawieniem i dolegliwości bólowe po spożyciu niektórych
potraw (w 66% nie potwierdzono patologii układu pokarmowego).
Większość opiekunów przykładała dużą uwagę do codziennego jadłospisu
podopiecznych, jednocześnie zwracając uwagę na problemy z mało zróżnicowaną
dietą, ze snem oraz nasileniem zaburzeń zachowania z wiekiem niezależnie od
stosowania specjalnej diety. Źródłem wiedzy o dietach eliminacyjnych (głównie
tych eliminujących gluten i kazeinę) oraz postępowaniu żywieniowym
w opisywanym schorzeniu były głównie media (Internet). Pomimo braku
naukowych weryfikacji, zdaniem 24% zapytanych opiekunów diety eliminacyjne
poprawiają ogólne funkcjonowanie dzieci.
Wnioski: Polscy badacze nie często podejmują prace dotyczące kontekstu
odżywiania oraz wpływu diety na przebieg występujących zaburzeń ze spektrum
autyzmu. Większość opiekunów podkreśla potrzebę stałego bądź czasowego
kontaktu z dietetykiem, a także chciałaby uzyskać informacje o prawidłowym
żywieniu, czy ewentualnej potrzebie suplementacji (np. witaminowo mineralnej)
od lekarza psychiatry współpracującego z dietetykiem.
Słowa kluczowe: odżywianie, autyzm, diety, etiologia, postępowanie terapeutyczne
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2019
Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne wśród studentów
kierunków związanych z żywieniem człowieka
Sense of coherence in relations to health behaviors among students
related to human nutrition
Monika Bronkowska*, Monika Maćków, Michaela Godyla, Dominika Mazurek,
Karolina Łoźna, Maciej Bienkiewicz, Ewa Piotrowska, Tomasz Boruczkowski,
Danuta Figurska-Ciura
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. Chełmońskiego 37, 51-630, Wrocław, Polska

Abstrakt
Zachowania zdrowotne są oznaką ukształtowanej postawy wobec zdrowia
własnego, ale także innych. Zdrowie jednostki i zbiorowości we wszystkich
kulturach zależy od wielu różnorodnych czynników. Decydują one między innymi
o tak zwanym stylu życia i jego związkach ze zdrowiem. Styl życia obejmuje wiele
zdeterminowanych społecznie wzorów zachowań i interpretacji sytuacji
społecznych. Głównymi składowymi elementami stylu życia są sposób żywienia
i aktywność fizyczna. Żywienie należy do najważniejszych czynników
środowiskowych wpływających na rozwój fizyczny i stan zdrowia człowieka.
Absurd żywieniowej teraźniejszości polega na tym, że współczesny człowiek jest
zarówno przekarmiony, jak i niedożywiony.
Cel: Celem niniejszej pracy było określenie poziomu poczucia koherencji (SOC)
i jego składowych oraz porównanie tych wartości z częstością podejmowania
zachowań zdrowotnych wśród studentów kierunków związanych z żywieniem
człowieka i dietetyką.
Materiał i metody badawcze: Badaniami objęto studentów kierunków związanych
z żywieniem człowieka i dietetyką. Poziom poczucia koherencji określono za
pomocą Kwestionariusza orientacji życiowej (SOC-29), a zachowania zdrowotne –
za pomocą Inwentarza zachowań zdrowotnych (IZZ). Kwestionariusz SOC-29, służy
do indywidualnego pomiaru poczucia koherencji. Składa się z 29 pytań tworzących
3 podskale odpowiadające trzem elementom składowym poczucia koherencji:
* Autor do korespondencji. E-mail: monika.bronkowska@upwr.edu.pl
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zrozumiałości, zaradności i sensowności. Inwentarza zachowań zdrowotnych (IZZ)
zawiera 24 pytania odnoszące się do różnego rodzaju zachowań związanych ze
zdrowiem. Określa on zachowania sprzyjające zdrowiu oraz stopień nasilenia
czterech kategorii zachowań zdrowotnych: 1) prawidłowych nawyków
żywieniowych, zachowań profilaktycznych, 3) praktyk zdrowotnych i 4)
pozytywnego nastawienia psychicznego.
Wyniki: Przeprowadzona przy pomocy Kwestionariusza orientacji życiowej (SOC29), Inwentarza zachowań zdrowotnych (IZZ) analiza wykazała dość zróżnicowane
wyniki. Spośród składowych SOC badani studenci najwyżej ocenili swoje poczucie
zrozumiałości, niżej zaradności, natomiast najniżej poczucie sensowności. Z kolei
na podstawie wyników uzyskanych po przeprowadzeniu Inwentarza zachowań
zdrowotnych (IZZ) stwierdzono, że badane osoby charakteryzowały się przeciętnym
poziomem prawidłowych nawyków żywieniowych. Podobne wyniki uzyskano
oceniając zachowania profilaktyczne i praktyki zdrowotne.
Wnioski: Studenci kierunków studiów, kształcących z zakresu zagadnień
związanych z żywieniem człowieka i dietetyką to osoby o przeciętnym poczuciu
koherencji. Badani charakteryzowali się także przeciętnym poziomem zachowań
zdrowotnych.
Słowa kluczowe: poczucie koherencji, zachowania zdrowotne, żywienie człowieka,
studenci
JEL:
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2019
Ocena postaw wobec pracy osób zatrudnionych w handlu – badania
pilotażowe
Attitudes towards the work of people employed in trade - pilot studies
Roman Bronkowski ∗1, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska2, Katarzyna Szalonka2
1

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, Polska
2
Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Abstrakt
Wstęp: Proces wykonywania pracy zawodowej prowadzi do kształtowania się
postaw pracowniczych. Postawy te, obok koniecznych kwalifikacji i kompetencji
pracownika, traktowane są jako element kapitału ludzkiego. Każdy człowiek
prezentować może nieograniczoną liczbę postaw wobec ludzi, rzeczy, idei czy
zjawisk społecznych. Jednocześnie, najczęściej postawa definiowana jest jako
komponent trzech elementów: poznawczego, afektywnego i behawioralnego.
Cel: Celem pracy była ocena postaw wobec pracy osób zatrudnionych w handlu.
Metody badawcze: Do oceny badania postaw wobec pracy osób zatrudnionych
w handlu wykorzystano autorski kwestionariusz. Badanie zostało przeprowadzone
w oparciu o ankietę umieszczoną na platformie internetowej. Zbadano wpływ
zmiennych zewnętrznych (organizacyjno-środowiskowymi), jak i dyspozycje
wewnętrzne jednostki.
Wyniki: W wyniku przeprowadzenia badania pilotażowego oceny postaw wobec
pracy osób zatrudnionych w handlu stwierdzono, że najsilniejszy związek
występuje pomiędzy zaangażowaniem a efektywnością oraz zachowaniami
prospołecznymi w miejscu pracy. Wyniki takie uzyskano niezależnie od płci.
Jednak determinantem okazał się wiek oraz wykształcenie badanych osób.
Dodatkowo zaobserwowano zróżnicowanie w kształtowaniu się postaw wobec
w pracy w zależności od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.
Wnioski: Postawy wobec pracy mogą odrywać istotną rolę jako zmienna
niezależna, która wpływa na zachowania pracownicze. Dodatkowo postawy
wobec pracy mogą być zmienną zależną kształtowaną w procesie przywiązania do
miejsca pracy, a także danego pracodawcy.
* Autor do korespondencji. E-mail: roman.bronkowski@gmail.com
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Słowa kluczowe: postawy, praca, handel, zatrudnieni
JEL:
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
i Style Życia – Wrocław 2019
Trendy rynku telemedycznego w Polsce
Telemedicine market trends in Poland
Anna Cuda
Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, Polska

Abstrakt
Sektor usług medycznych charakteryzuje się bardzo wysokim tempem
wdrażania innowacji technologicznych. Wykorzystywanie nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w zakresie świadczenia usług medycznych
przyczynia się do wzrostu ich efektywności oraz skuteczności, z uwagi na
możliwość integracji danych medycznych – ich ewidencję, przetwarzanie oraz
wykorzystywanie w przyszłym procesie leczenia.
Rynek usług medycznych w Polsce zgłasza rosnące zapotrzebowanie na
innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia – zapewniające poprawę
jakości, przy jednoczesnym wzroście jej efektywności. Szybko starzejące się
społeczeństwo, niedobór personelu medycznego czy długi czas oczekiwania na
wizyty u specjalistów to najpoważniejsze problemy polskiego systemu ochrony
zdrowia.
Telemedycyna to transfer danych i świadczenie usług medycznych na
odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, w celu
wymiany informacji istotnych dla diagnozowania, leczenia, profilaktyki,
konsultacji badań czy też udostępniania wiedzy medycznej przekładającej się na
polepszenie zdrowia pacjenta. Pozwala na bieżące, zdalne monitorowanie stanu
zdrowia pacjenta, umożliwiając tym samym szybką interwencję w przypadku
zaistnienia ewentualnych nieprawidłowości stanu zdrowia.
Celem artykułu jest analiza obecnej sytuacji rynku telemedycznego,
identyfikacja determinantów kształtujących trendy oraz przedstawienie kierunku
rozwoju telemedycyny w Polsce. Z założenia rozwój technologii powinien być
procesem ukierunkowanych zmian dążących do udoskonalenia jakiegoś procesu.
Mając na uwadze pomocniczy charakter nowych technologii w procesie leczenia
pacjenta przez specjalistów z dziedziny medycyny, przeprowadzono badania
ankietowe w celu poznania nastawienia kadry medycznej do zmieniającego się
otoczenia technologicznego, które z założenia ma usprawnić świadczenie usług
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medycznych i przyczynić się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej.
Telemedycyna dotyczy wzajemnych relacji wszystkich podmiotów rynku
ochrony zdrowia, do których należą: lekarze, instytucje ochrony zdrowia oraz
pacjenci. Analiza przeprowadzonych badań pierwotnych oraz wtórnych ukazała, iż
liczba pacjentów gotowych korzystać z rozwiązań oferowanych przez
telemedycynę jest wysoka i stale będzie się zwiększać, jednak nastawienie
personelu medycznego do rozwiązań oferowanych przez telemedycynę jest wciąż
sceptyczne.
Słowa kluczowe: telemedycyna, rynek ochrony zdrowia
JEL: I11
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
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Barometr zawodów a zmiany stylu życia
The barometer of occupations and changes of a lifestyle
Leszek Cybulski*
Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31; 50-950 Wrocław

Abstrakt
Zmiany dokonujące się w wielu aspektach życia mieszkańców kraju i Dolnego

Śląska wpływają na ewolucję skali i struktury konsumpcji. Część potrzeb jest
zaspokajana (przez sektor komercyjny i niekomercyjny) w coraz bardziej
niewystarczającym stopniu. Od kilku lat na Dolnym Śląsku napływ bezrobotnych
jest mniejszy od odpływu i w efekcie wzrasta liczba wolnych miejsc pracy. Dzieje
się tak zarówno w branżach produkcyjnych oraz tych usługowych, które S. Garelli
umieszcza w tzw. gospodarce globalności, jak i szczególnie w usługach
zaliczanych do gospodarki bliskości. Wzrasta liczba zawodów, gdzie popyt na
pracowników przewyższa ich podaż w niektórych usługach o przeważającym
charakterze niekomercyjnym oraz głównie w usługach o charakterze
komercyjnym. Większość zawodów deficytowych jest związana z usługami
o wysokiej, lecz niewystarczającej dynamice rozwojowej. Z drugiej strony nawet
w niektórych branżach i zawodach schyłkowych pojawiają się niedobory
pracowników. Zmiany w polityce kształcenia nie nadążają za zmianami popytu.
Celem badań jest wykazanie związków między zmianami stylu życia a narastaniem
niedoborów pracowników różnych zawodów na Dolnym Śląsku ogółem oraz w
powiatach regionu. Dotyczy to życia społeczności lokalnych i dlatego poza
bezpośrednią analizą pozostają zawody typowe dla gospodarki globalności,
w której końcowy odbiorca dóbr i usług znajduje się poza regionem. Wykorzystano
metody studiów literaturowych oraz analizy porównawczej kolejnych edycji
Barometru zawodów. Zidentyfikowano i dokonano segmentacji zawodów
deficytowych. Część z nich wykazuje niedobory pracowników od 2015 r., a część
pojawiło się dopiero w 2018 r. Liczba zawodów deficytowych szybko zwiększa
się. W skali województwa w 2016 r. było 31 takich zawodów, a rok później już 47.
Towarzyszy temu zmniejszanie się grupy zawodów nadwyżkowych. W 2016 r. we
wszystkich 30 powiatach nadwyżkowy charakter miał jeden zawód (ekonomista),
* Autor do korespondencji. E-mail: L.Cybulski@stat.gov.pl
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a w 2017 r. dotyczyło to już tylko 5 powiatów. Był to rezultat ogólnej poprawy
sytuacji na rynku pracy, ale także efekt szczególnie dynamicznego rozwoju firm
zaspakajających szybko rosnące potrzeby mieszkańców związane m.in. z ochroną
zdrowia i usługami opiekuńczymi, edukacją, sportem i rekreacją, turystyką,
gastronomią, komunikacją, telekomunikacją i technikami IT oraz wieloma typami
usług dla ludności.
Słowa kluczowe: styl życia, barometr zawodów, rynek pracy, Dolny Śląsk
JEL: J44, R21, I31, J23, D31
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
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Postrzeganie napojów roślinnych przez polskich konsumentów
Perception of plant- based drinks by Polish consumer
mgr inż. Maksymilian Czeczotko*, mgr inż. Jakub Pluta,
dr hab. Hanna Górska-Warsewicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu
człowieka i konsumpcji, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było poznanie opinii polskich
konsumentów w zakresie marek napojów roślinnych. Zakres merytoryczny
dotyczył postrzegania marek napojów roślinnych wśród osób dokonujących zakupu
i spożywających tego typu produkty. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą
metody CAWI w kwietniu 2019 roku w formie kwestionariusza ankiety.
Wykorzystany został dobór celowy próby, na podstawie którego włączeni do
badania zostały jedynie pełnoletni respondenci spożywający napoje roślinne.
Kwestionariusz ankiety składał się z pytania kwalifikującego do wzięcia udziału w
badaniu oraz pytań dotyczących zakresu badania.
Ważnym elementem było zakwalifikowanie respondentów do
odpowiedniej diety, którą spożywają na co dzień (wegańska, wegetariańska,
bezlaktozowa, beznabiałowa itp.) oraz rodzaje spożywanych napojów roślinnych
m.in. sojowe, owsiane, ryżowe, czy kokosowe. Respondenci najczęściej spożywali
napoje: sojowy, ryżowy oraz kokosowy, zaś w przypadku stosowanej diety napoje
sojowe były najczęstszym wyborem wśród wegan. W przypadku osób nie
stosujących żadnej diety był to napój kokosowy i migdałowy.
Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy
stosowaną dietą a spożyciem konkretnych rodzajów napojów roślinnych oraz
wpływem marki na wybory zakupowe tych produktów.
Respondenci najchętniej nabyliby produkty marek Joya, Oatly, Vitanella
oraz Alpro. Wpływały na to głównie dwa czynniki takie jak cena, w przypadku
marki Vitanella oraz dostępność (Alpro, Vitanella). Prestiż, opakowanie, reklama,
media społecznościowe i idée nieodgrywały znaczącej roli przy podejmowaniu
decyzji nabywczej napoju danej marki. Ankietowani postrzegali Alpro jako
bezkonkurencyjnego lidera rynku, natomiast najtrudniej było im określić rolę
* Autor do korespondencji. E-mail: maksymilian_czeczotko@sggw.pl
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rynkową marek Milbona, NaturAvena i Natumi. Ponadto, największą znajomością
wśród respondentów cieszyła się marka Alpro (test z wykorzystaniem grafiki),
a opakowanie produktu Milbony było najmniej znane wśród respondentów, co
świadczy o znikomej znajomości marki i produktu.
Głównymi atrybutami spożywanej żywności były dla badanej grupy:
naturalność, produkcja w sposób ekologiczny i według tradycyjnych metod, zaś
najmniej ważne: rejon pochodzenia produktu, oraz pozytywny wpływ na zdrowie.
Słowa kluczowe: napoje roślinne, postrzeganie, dieta, żywność
JEL: D12
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
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Przyszłość opieki zdrowotnej w Polsce – nowe horyzonty
The future of healthcare in Poland - new horizons
Iwona Czerska*, Angelika Trojanowska, Tetiana Korpak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345,
Wrocław, Polska

Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie
opieki zdrowotnej w Polsce. Rodzajem wykorzystanej metodologii badawczej jest
analiza literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących nowoczesne
rozwiązania, w tym informatyczne, w obszarze ochrony zdrowia.
Omówiono koncepcję e-zdrowia, skupiając się na platformie P1 oraz
elektronicznej dokumentacji medycznej: e-zwolnieniu, e-recepcie i e-skierowaniu.
Wskazano na trzy aspekty: funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo, jak
również na bariery techniczne oraz mentalne związane z wprowadzaniem
elektronicznej dokumentacji medycznej.
Zaprezentowano mapy potrzeb zdrowotnych w kontekście nowych
wyzwań. Zwrócono uwagę na trwające prace nad nowym kształtem map, a także
ich praktycznym znaczeniem dla tworzenia bieżącej polityki zdrowotnej na
poziomie regionalnym. Kluczowymi kwestiami na obecnym poziomie kreowania
polityki zdrowotnej są: zobiektywizowanie potrzeb zdrowotnych, poprawa danych
epidemiologicznych oraz digitalizacja na platformie BASiW (Baza Analiz
Systemowych i Wdrożeniowych). Działania te mają doprowadzić do
upowszechnienia map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia wykorzystywanego
i dostępnego dla szerokiego grona odbiorców.
Przedstawiono innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilnej obsługi
pacjenta, również w zakresie wykorzystywania komplementarnych narzędzi
ułatwiających zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną. Omówiono
rozwiązania telemedyczne w kontekście korzyści dla pacjenta. Tutaj zwrócono
uwagę na teledermatologię oraz rehabilitację hybrydową. Podniesiono kwestię
projektowania opieki zdrowotnej wg zasady digital first. Opieka zdrowotna
powinna czerpać z doświadczeń innych gałęzi gospodarki w kontekście
* Autor do korespondencji. E-mail: iwona.czerska@ue.wroc.pl

21

wykorzystywania Internetu i najnowszych technologii.
Omówiono istotę opieki koordynowanej w kontekście budowania więzi
między podstawową opieką zdrowotną, ambulatoryjną opieką zdrowotną, a
szpitalnictwem (trójkąt współpracy). Podniesiono kwestię holistycznego ujęcia
potrzeb pacjenta jako konsumenta usług zdrowotnych. Przyszłością medycyny jest
medycyna personalizowana, czyli dostosowanie leczenia do konkretnego pacjenta.
Oznacza to leczenie „szyte na miarę”. W artykule wskazano na obszary zdrowia
objęte tego typu leczeniem w Polsce.
Reasumując, transformacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce powinna
przebiegać stopniowo. System ma być pacjentocentryczny z akcentem na dostęp do
świadczeń i leków oraz zwiększone finansowanie pacjentów. Automatyzacja,
robotyzacja oraz informatyzacja ochrony zdrowia to współcześnie nieodłączne
elementy budowania odpowiedzialności za zdrowie populacji. System wsparcia
społecznego osób starszych w ramach polityki senioralnej stanowi obecnie
ogromne wyzwanie w kontekście starzenia się społeczeństwa. W związku z
powyższym istnieje potrzeba opracowania długofalowej strategii opieki zdrowotnej
z akcentem na profilaktykę oraz edukację zdrowotną.
Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, e-zdrowie, mapy potrzeb zdrowotnych, opieka
koordynowana, medycyna personalizowana
JEL: I13, I18, Q55
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Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form
przekazów komunikacyjnych
Health promotion campaigns - analysis of the content and forms of
communication
Magdalena Daszkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345,
Wrocław, Polska

Abstrakt
Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej - analiza treści i form przekazów
komunikacyjnych
Zdrowie i zdrowy styl życia jest przedmiotem wielu kompanii społecznych,
których celem jest budowanie świadomości, profilaktyka oraz promocja zachowań
prozdrowotnych.
Realizacja tych celów jest możliwa dzięki budowaniu
przekazów, których treść wynika z przyjętego sposobu pozycjonowania,
wyznaczającego kierunek działań komunikacyjnych. Dotarcie z przekazem do
odbiorców wymaga wyboru odpowiednich form przekazu, których skuteczność
zależy od analizy rynku docelowego oraz wykorzystania kreatywnych rozwiązań.
Celem artykułu jest identyfikacja cech przekazów i form stosowanych
w kampaniach społecznych dotyczących problematyki zdrowia i zdrowego stylu
życia. W artykule wykorzystano zbiorowe studium przypadku kampanii
społecznych o tematyce zdrowotnej zgłoszonych i wyróżnionych w konkursie
Kampania Społeczna Roku organizowanym przez Akademię Komunikacji
Społecznej. Analizie poddano hasła, treści oraz formy przekazów, w wyniku,
której zidentyfikowano cechy kampanii o tematyce zdrowotnej, które mogą
wpływać na jej skuteczność. Analizy dokonano w kontekście celów, rynków
docelowych kampanii i sposobów pozycjonowania.

Słowa kluczowe: kampanie społeczne, marketing społeczny, promocja zdrowia,
przekaz kampanii, komunikacja marketingowa
JEL: M31, M37, M39
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Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet
na diecie wegetariańskiej
Evaluation of the diet and nutritional status of women
on a vegetarian diet
Danuta Figurska-Ciura, Michaela Godyla*, Agnieszka Zdonek, Ewa Piotrowska,
Tomasz Boruczkowski, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, Polska

Abstrakt
Wstęp: Wegetarianizm określany jest jako sposób odżywiania się wyłącznie
produktami roślinnymi, jednocześnie wykluczając z diety produkty mięsne i ich
przetwory. Jednak wegetarianizm to nie sama dieta. Współcześnie jest on uważany
za nowy styl życia, obejmujący zmianę sposobu myślenia, motywy zdrowotne
i humanitarne. Odpowiednio skomponowana dieta wegetariańska dostarcza do
organizmu wszystkie niezbędne składniki odżywcze, a ponadto jest bogata w
błonnik pokarmowy, fitoestrogeny, antyoksydanty, dzięki czemu wegetarianie
cechują
się
mniejszą
zapadalnością
na
nadciśnienie,
cukrzycę,
otyłość, osteoporozę, choroby serca i nowotwory.
Cel pracy: Celem pracy było poznanie wpływu nawyków i wyborów
żywieniowych kobiet stosujących dietę wegetariańską na ich stan odżywienia.
Materiał i metody: W celu oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia
kobiet stosujących dietę wegetariańską przeprowadzono badania u 26 kobiet
w wieku 19-53 lat z Wrocławia i okolic. Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono
z użyciem zwalidowanej ankiety oraz przy pomocy metody trzydniowego
bieżącego notowania o spożyciu żywności. Stan odżywienia oceniono na
podstawie wskaźnika BMI i WHR oraz wybranych badań biochemicznych krwi
(morfologia pełna, lipidogram, stężenie: glukozy, sodu, potasu, białka całkowitego,
albuminy, żelaza, ferrytyny, wapnia, homocysteiny, witaminy B12, witaminy D 25OH i cynku).
Wyniki: Uczestniczki badania stosowały dietę laktoowowegatriańską,
* Autor do korespondencji. E-mail: michaela.godyla@upwr.edu.pl
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laktowegetariańską, owowegetariańską lub wegańską. Mediana masy ciała
respondentek wynosiła 57,0, a mediana wskaźnika masy ciała BMI wynosiła 20,56.
W grupie weganek stwierdzono dodatnią korelacjaę między realizacją normy
na węglowodany (r=0,76) i energię (r=0,79) a wskaźnikiem masy ciała BMI.
Odwrotną korelację (ujemną) między realizacją normy na białko a masą ciała
(r=-0,66) i BMI (r=-0,71) stwierdzono w grupie kobiet stosujących dietę
laktoowowegetariańską.
Średnia realizacja normy na wapń wynosiła 80,00%, sód 123,55%, potas
131,81%, żelazo 100,97%, cynk 136,30%, na witaminę B12 52,64%, a na witaminę
D 14,66%. Mediana realizacji normy na energię wynosiła natomiast 98,30%,
na białko 123,01%, tłuszcz ogółem 105,34%, a węglowodany 100,08%.
Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, iż wariant stosowanej diety
wegetariańskiej nie miał wpływu na stopień realizacji norm na składniki odżywcze
w dziennej racji pokarmowej oraz na stężenie badanych parametrów krwi. Typ
stosowanej diety wegetariańskiej nie miał istotnego wpływu na stężenie
składników w osoczu. Średnie stężenie witaminy D 25(OH) w osoczu badanych
wegetarianek było poniżej wartości referencyjnych. Zaburzenie to występuje
u większości populacji polskiej, odżywiającej się w sposób tradycyjny, co
dowodzi, iż jego przyczyną może być niedostateczna ekspozycja na promienie
słoneczne, a nie stosowanie diety wegetariańskiej.
Słowa kluczowe: dieta wegetariańska, stan odżywienia, kobiety

25

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie
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Preferencje żywieniowe osób z zaburzeniami depresyjnymi
Nutritional preferences of people with depressive disorders
Danuta Figurska-Ciura, Agnieszka Cyran1, Emilia Jachimowska, Ewa Piotrowska,
Tomasz Boruczkowski, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37 51-630 Wrocław, Polska
1
Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Pasteura 10, 50-367 Wrocław, Polska

Abstrakt
Depresja jest chorobą psychiczną, która objawia się przede wszystkim obniżeniem
nastroju i anhedonią zaburzeniami snu, brakiem poczucia własnej wartości,
poczuciem bezsensu, dekoncentracją, zaburzeniami apetytu, nadmierną
płaczliwością i rozdrażnieniem, unikaniem interakcji ze społeczeństwem,
otępieniem fizycznym i umysłowym, a także tendencjami samobójczymi.
Zaburzenia nastroju mogą prowadzić do innych chorób tj. osteoporoza, cukrzyca,
nadwaga, zawał serca lub udar mózgu. Dostępne sa wyniki nielicznych badań nad,
wpływem diety na stan osób chorujących na depresję. Składniki żywności mogą
osłabiać lub wzmacniać objawy choroby determinując charakter, kierunek
i nasilenie procesów zachodzących w mózgu, powodujących zmiany nastroju,
koncentracji, łaknienia.
Praca obejmuje pilotażowe badania mające na celu ocenę preferencji
żywieniowych osób z zaburzeniami depresyjnymi .Zbadano 14 osób, w tym
9 kobiet i 4 mężczyzn w wieku 20 - 67 lat, u których lekarz psychiatra stwierdził
stan remisji zaburzeń depresyjnych i brak obecności zespołów otępiennych.
Badania były prowadzone, we współpracy z Katedrą i Kliniką Psychiatrii UM we
Wrocławiu, od maja do czerwca 2018 roku. Uzyskano zgodę komisji bioetycznej
na prowadzenie badań a pacjenci wyrazili zgodę na udział w badaniach. Badania
prowadzono metodą ankietowa z wykorzystaniem ankiety zawierającej pytania
o czas trwania leczenia, ocenę nasilenia objawów, zmiany w łaknieniu,
i preferencjach żywieniowych w czasie epizodów depresyjnych, o produkty
preferowane i nielubiane. Zastosowano również kwestionariusz do badania
poglądów i zwyczajów żywieniowych KomPAN w wersji 1.2. Ankiety miały
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charakter anonimowy, a dane personalne pacjentów były znane wyłącznie
lekarzowi. Uzyskane wyniki, wykorzystano w celu opisu badanej grupy, określenia
preferencji żywieniowych i częstotliwości spożycia grup żywności, a także
oszacowania jakości diety badanych. Zwiazki pomiędzy poszczególnymi danymi
określono przy pomocy współczynnika korelacji rho-Spearmana (w programie
Statistica 13.1) Przyjęto w testach statystycznych poziom istotności
α=0,05.Wykazano, że statystycznie częściej do udziału w badaniach zgłosiły się
kobiety. W badaniach wykazano zależności między stopniem nasilenia objawów
depresyjnych w trakcie badania a preferowanymi produktami i częstotliwością
spożycia określonych grup żywności. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi, przy
nasileniu objawów, preferowały spożywanie owoców, unikały spożywania warzyw
i produktów mącznych. W badanej grupie preferencje osób z zaburzeniami
depresyjnymi były zależne od płci przy czym: kobiety preferowały słodycze,
a unikały mięsa i przetworów mięsnych, natomiast mężczyźni preferowali nabiał
i jaja. Badane kobiety statystycznie częściej były mniej aktywne fizycznie niż
mężczyźni i statystycznie częściej niż mężczyźni jadły owoce. Badani mężczyźni
statystycznie częściej niż kobiety pili pełnotłuste mleko, spożywali smalec,
stosowali smażenie i gotowanie do obróbki termicznej mięsa. Chorzy niezależnie
od płci mieli niską wiedzę żywieniową.
Słowa kluczowe: depresja, preferencje żywieniowe, jakość diety
JEL: I19
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Samodzielność osób o ograniczonej możliwości poruszania się
w kontekście polityki dostępności średnich miast polskich na
przykładzie Nysy
Independence of people with reduced mobility in the context of the
accessibility policy of medium-sized Polish cities on the example of Nysa
Maja Fojud*, Artur Fojud**
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,
Polska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej,
al. Politechniki 6, 90-924 Łódź, Polska

Abstrakt
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed miastami,
w szczególności przed miastami średnimi w Polsce, w zakresie zapewnienia
możliwości
samodzielnego
funkcjonowania
w
przestrzeni
miejskiej
osób o ograniczonej możliwości poruszania się (ang. Person with Reduced
Mobility – PRM). Postawiono następującą hipotezę badawczą: miasta średniej
wielkości w Polsce nie zapewniają dostatecznej dostępności dla PRM
gwarantującej samodzielność. W tym celu zbadano, na przykładzie jednego z miast
średnich znajdującego się na liście miast zagrożonych wykluczeniem
(zgodnie z raportem PAN), czy stosowane rozwiązania w przestrzeni miejskiej
gwarantują jej oczekiwaną dostępność - rozumianą jako mogącą zapewnić
samodzielność w korzystaniu z przestrzeni (na przykładzie miejskiej infrastruktury
transportowej). Wyniki tych obserwacji zestawiono z wynikami badań dotyczących
jakości życia opierając się na wskaźnikach Normy PN-ISO 37120 Zrównoważony
rozwój społeczny- Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Jednocześnie metodą
badań ankietowych otrzymano preferencje i oczekiwania społeczności
lokalnej w zakresie zapewnienia dostępności i jakości życia w przestrzeni
publicznej. Zatem problem dostępności, w szczególności w kontekście osób PRM,
został zweryfikowany po pierwsze badaniami ankietowymi określającymi
oczekiwania
oraz
audytem
zapewnienia
dostępności,
po
drugie
skorelowany z analizą danych statystycznych dotyczących usług miejskich
* Autor do korespondencji. E-mail: maja.fojud@me.com, **E-mail: artur.fojud@me.com
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mówiących o rzeczywistych działaniach podjętych w przeszłości, a po trzecie
zbadano politykę dostępności, a więc plany samorządu w tym zakresie.
W celu potwierdzenia stawianej hipotezy przeprowadzono analizę danych
statystycznych poprzedzoną kwerendą literaturową, polityki miejskie zbadano
metodą web search, natomiast oczekiwania i preferencje mieszkańców
zweryfikowano metodą pogłębionego wywiadu ankietowego. Ich wyniki
przeanalizowano
metodą
porównania
parami
i
odniesiono
do
napotkanych w przestrzeni miejskiej typowych rozwiązań infrastrukturalnych na
podstawie inwentaryzacji wizualnej (case study).
W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano jakie są oczekiwania
społeczeństwa, jaka jest rzeczywistość oraz jakie cele stawiają przed sobą
zarządzający miastem w zakresie zapewnienia dostępności w kontekście
przestrzeni publicznej. Badania skoncentrowano w zakresie dostępności
infrastruktury transportu publicznego, gdyż w miastach małych i średnich wszelkie
braki w tym zakresie mogą powodować zagrożenie wykluczeniem oraz brakiem
dostępności nie tylko dla osób PRM, ale całego społeczeństwa.
Zapewnienie dostępności do środków transportu publicznego jest nie tylko
niezbędne z punktu widzenia utrzymania odpowiedniej jakości życia mieszkańców
w miastach średnich. Aspekt ten jest również wymieniany najczęściej wśród
ankietowanych mieszkańców miasta, dzięki któremu w szczególności osoby PRM
mają szansę na samodzielność. W sferze zapewnienia dostępności
w infrastrukturze publicznej, w szczególności infrastrukturze transportowej
zauważono duże braki, których naprawa nie zawsze wymaga znaczących nakładów
finansowych, czasem wystarczy zapewnienie odpowiedniej informacji, lub też
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na etapie planowania inwestycji
miejskich w celu ich wyeliminowania.
Słowa kluczowe: dostępność, jakość życia, PRM, projektowanie uniwersalne,
interoperacyjność, kompatybilność, wykluczenie
JEL: R5
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Biblijna koncepcja etiologii choroby i integralnego uzdrowienia
w ujęciu teologii prawosławnej
Biblical concept of illness etiology and integral healing in orthodox
theology
ks. dr Jacek Froniewski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 9, Poland

Abstrakt
Nowoczesna medycyna naukowa oparta na paradygmacie biomedycznym,
skupiona w procesie leczenia na zaburzeniach funkcji biologicznych organizmu
człowieka zdominowała dzisiejsze podejście do choroby i procesu leczenia. Dla
współczesnego człowieka obce stało się tym samym myślenie o chorobie
w kategoriach teologicznych, a jeszcze bardziej ontologicznych, tak głęboko
zakorzenione w tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Wobec narastającej
w Polsce fali migracyjnej zza naszej wschodniej granicy istotnym wydaje się
zrozumienie mentalności pacjentów z tego kręgu religijno-kulturowego oraz ich
potrzeb w zakresie opieki duchowej w placówkach leczniczych. A zatem celem
referatu jest przede wszystkim ukazanie teologicznych fundamentów rozumienia
choroby i uzdrowienia w ujęciu prawosławnym. Podstawą tej analizy będzie
metoda teologiczno-historyczna zastosowana wobec źródeł biblijnych,
patrystycznych i liturgicznych prawosławia. Jednocześnie zaprezentowane zostaną
najnowsze opracowania dotyczące tematu choroby i uzdrowienia
najwybitniejszych współczesnych teologów tego nurtu chrześcijaństwa, a więc
przede wszystkim J.-C. Larcheta i J. Zizioulasa, które ukażą ich interpretację
dorobku tradycji prawosławnej w tym zakresie oraz relację pomiędzy medycyną
naukową a nauką biblijną. Szczególnie rozpatrzone będą tu dwa zaprezentowane
przez nich modele teologiczne: Chrystus-lekarz i Kościół-szpital. W drugiej części
wystąpienia ta teologiczna wykładnia zostanie przełożona na konkretne
zastosowania w praktyce duszpasterstwa pacjentów prawosławnych, a więc
ukazana zostanie specyfika sakramentu namaszczenia chorych w prawosławiu oraz
oczekiwania pacjenta prawosławnego w zakresie posługi duchowej. Ta prezentacja
odkrywa przed nami zapomniane w dużej mierze na Zachodzie bogactwo
i odmienność myśli wschodniej, która rozwijała się po podziale chrześcijaństwa
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swoimi torami i na innych podstawach filozoficznych i teologicznych niż znana
nam myśl chrześcijaństwa łacińskiego, które ukształtowało sposób myślenia
w naszym kręgu kulturowym. W odniesieniu do biblijnej koncepcji etiologii
choroby teologia wschodnia jest tu bardziej kosmologiczna, a mniej
indywidualistyczna niż wywodząca się od św. Augustyna teologia zachodnia.
Natomiast w kwestii uzdrowienia prawosławie bardzo mocno akcentuje
holistyczne podejście do procesu terapii. Cała ta wiedza, przynajmniej
w przełożeniu na aspekty bardziej praktyczne, dotyczące duchowej opieki nad
pacjentem prawosławnym powinna być też elementem kształcenia kompetencji
międzykulturowych personelu medycznego.
Słowa kluczowe: teologia prawosławna, choroba, zdrowie, namaszczenie chorych,
duszpasterstwo chorych, kompetencje międzykulturowe
JEL: I19, Z12.
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i Style Życia – Wrocław 2019
Wpływ projektów współfinansowanych z EFS na jakość życia osób
niepełnosprawnych
The Impact of projects co-financed by the ESF on the quality of life of
disabled people
mgr Katarzyna Godek*
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul.
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
Poczucie jakości życia jest pojęciem subiektywnym, interdyscyplinarnym
i wielowymiarowym. W konsekwencji prowadzi do różnicowania jego rozumienia
i pomiaru.
Pojęcie jakości życia na trwałe zaistniało w literaturze w rozważaniach
dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Wśród badaczy
problemu brak jest jednak jednomyślności co do zakresu znaczeniowego i kształtu
koncepcji. Dla niektórych jest to pojęcie bardzo szerokie, dla innych zaś to pewne
elementy życia w jego psychologicznych i społecznych aspektach.
Niepełnosprawność jest istotnym problemem społecznym. Jakość życia
osób z niepełnosprawnością jest ważnym zagadnieniem zarówno w obszarze życia
społecznego, jak i na rynku pracy. Jednym z narzędzi wspomagających
aktywizację osób niepełnosprawnych i jakość ich życia jest realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z jakością
życia osób niepełnosprawnych, ich funkcjonowaniem w życiu społecznym
i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów
współfinansowanych z EFS, wpływających na poprawę jakości życia osób
niepełnosprawnych.
Głównym celem artykułu było przedstawienie możliwości poprawy jakości
życia osób niepełnosprawnych poprzez realizację projektów współfinansowanych
z EFS oraz ukazanie aktualnej pozycji i roli jaką odgrywają te osoby w życiu
społecznym i zawodowym.
* Autor do korespondencj. E-mail: europrosum@interia.pl; katarzyna.godek@uwr.edu.pl
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Celami dodatkowymi było określenie roli czynników wpływających na
jakość życia osób z niepełnosprawnością, w tym aktywności zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i jej oddziaływania na ich życie oraz
identyfikacja czynników, które utrudniają dostęp osobom niepełnosprawnym do
możliwości korzystania w pełni z życia społecznego, w tym kulturalnego,
edukacyjnego i sportowego, a także wskazanie jak na poprawę jakości życia tych
osób wpływa realizacja projektów EFS.
Omówiono m.in. zagadnienia rehabilitacji i integracji społecznej,
wykorzystywane usługi i instrumenty skierowane do osób niepełnosprawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z EFS. Wskazano
na czynniki, które wpływają na wzrastającą aktywność tych osób w szeroko
pojętym życiu społecznym.
W artykule wykorzystano takie metody badawcze jak analiza literatury,
metodę opisowo-analityczną i analizę krytyczną. Zastosowano także case study
oparte na projekcie współfinansowanym z EFS i skierowanym do osób
z niepełnosprawnością.
Odniesiono się również do własnego doświadczenia zawodowego
w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, 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 niepełnosprawnych, na ich życie
zawodowe i społeczne.
Artykuł zawiera wyniki badań prezentujące osoby niepełnosprawne jako
aktywnych uczestników życia społecznego i zawodowego a także roli projektów
współfinansowanych z EFS w procesie poprawy jakości ich życia. Przedstawiono
także badania polskich i zagranicznych autorów w zakresie omawianej tematyki
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia
społecznego. Wskazano tu m.in., że ok. 84% osób niepełnosprawnych uważa, że
istnieje potrzeba poprawy sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez
społeczeństwo.
Zaprezentowano również wnioski z przeprowadzonej analizy. Obecnie
osoby z niepełnosprawnością 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 i normalnego funkcjonowania
wśród osób pełnosprawnych. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i pomocy
ukierunkowanej na rozwiązywania indywidualnych problemów i potrzeb osób
o obniżonej sprawności 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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Aktywne nauczanie, grywalizacja, a może poprawna komunikacja dla
skutecznej edukacji pacjenta diabetologicznego
Active teaching, play, and maybe correctcommunication for the effectiv
e educationof the diabetes patient.
Justyna Jasik-Pyzdrowska*, Iwona Bonikowska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład
Pielęgniarstwa, Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra

Abstrakt
Cukrzyca to jedna z niewielu chorób cywilizacyjnych, o której przebiegu
w dużej mierze decyduje pacjent. Do wyrównania choroby, dobrego samopoczucia
i opóźnienia powikłań cukrzycy potrzebna jest określona wiedza, niezbędne
umiejętności i postawa. By osiągnąć wyżej wymienione cele potrzeba narzędzia,
którym jest skuteczna edukacja diabetologiczna. Skuteczna, czyli taka w której
pacjent ma świadomość tego, co należy zmienić we własnym schemacie
behawioralnym, potrafi to uczynić oraz posiada motywację i chęci do tych zmian.
Celem pracy jest ukazanie różnorodnych metod oraz czynników
wpływających na skuteczność edukacji cukrzycowej. Angażowanie odbiorców
edukacji w udział, aktywne zadania, metody, które aktywizują słuchaczy,
wymagają ich czynnego udziału – wielokrotnie w naukach pedagogicznych zostały
opisane i podkreśla się ich efektywność w nabywaniu wiedzy czy umiejętności.
Czy podobnie jest z edukacją zdrowotną?
Metodą wykorzystywaną w pracy jest metoda case study. Obserwacją
objęto pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych z powodu
niewyrównanej cukrzycy. Kryterium włączenia do analizy była cukrzyca trwająca
minimum 5 lat, zarówno typu I i II, leczona tradycyjnie lub terapią FIT.
Wyniki badań podkreśliły rolę indywidualnej edukacji diabetologicznej,
pozwalającej na rozpoznanie szczegółowych deficytów samoopieki u pacjentów.
Aktywne metody nauczania oraz gry dydaktyczne angażujące odbiorców –
wzbudzają ich motywację oraz uświadamiają pacjentom ubytki w wiedzy, co
zachęca do zmian.
* Autor do korespondencji. E-mail: j.jasik@wlnz.uz.zgora.pl
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Wnioski. Poprawna komunikacja oparta na zasadach aktywnego słuchania
pozwala pacjentom na artykulację ich trudności w skutecznym zarządzaniu
cukrzycą.
Słowa kluczowe: edukacja, metody aktywnego nauczania, grywalizacja
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Usługi publiczne w ochronie zdrowia
Public services in health care
dr n. med. Anna Jasiówka*
Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia,
ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków, Polska

Abstrakt
System ochrony zdrowia jest niezwykle istotnym elementem polityki
spójności państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jego jakość
i dostępność ma bezpośredni wpływ na poziom życia społeczeństwa.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne
wszystkich szczebli obowiązek zapewnienia obywatelom równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zakres
aktywności władz publicznych w tym obszarze określa Ustawa o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nakłada ona konkretne
zadania na poszczególne podmioty administracji publicznej. Zadanie zapewnienia
lepszego dostępu do usług publicznych i podnoszenia ich jakości zostało zapisane
także w Celu 2 „Spójność” Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej to również główne przesłanie
Światowego Raportu Zdrowia z 2013 r.
Aby zrealizować powyższe zadania niezbędne jest przeprowadzenie oceny
dostępności do świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń finansowanych ze
środków publicznych. Ocena taka powinna opierać się na danych statystycznych
pochodzących z wiarygodnych źródeł i być dostępna w przekrojach terytorialnych.
Dopiero taka informacja będzie stanowić wsparcie dla jednostek samorządu
terytorialnego w prowadzeniu polityki zdrowotnej na danym obszarze.
Opracowanie wskaźników przydatnych dla władz publicznych do prowadzenia
polityki zdrowotnej było przewodnim celem pracy badawczej „Usługi publiczne w
ochronie zdrowia” realizowanej w ramach projektu „Statystyka dla polityki
spójności
2016-2018”
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Podczas
jej realizacji zweryfikowano 74 wskaźniki będące wynikiem pracy badawczej
* Autor do korespondencji. E-mail: a.jasiowka@stat.gov.pl
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z 2015 r. pt. „Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia
przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” oraz
zaproponowano nowe wskaźniki w kolejnych obszarach usług publicznych
w ochronie zdrowia, głównie w obszarze opieki szpitalnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej. W tym celu wykorzystano dane z Narodowego Funduszu
Zdrowia,
Ministerstwa
Zdrowia,
Narodowego
Instytutu
Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Urzędu
Statystycznego. Spośród wszystkich obliczonych wskaźników wybrano te, które
w pierwszej kolejności byłyby pomocne dla jednostek samorządu terytorialnego do
oceny systemu opieki zdrowotnej oraz mogłyby być corocznie uzupełniane
i udostępniane. Wyboru dokonano na podstawie opinii ekspertów uczestniczących
w projekcie w odniesieniu do jasno określonych kryteriów, między innymi:
przydatności, kompletności, porównywalności.
Zrealizowana praca badawcza pokazała, że dostępność do świadczeń
zdrowotnych ma charakter wielowymiarowy. Wyzwaniem dla służb statystyki
publicznej jest dostarczenie dobrych jakościowo danych oraz podejmowanie
działań, które w możliwie największym zakresie spełnią różnorodne oczekiwania
odbiorców.
Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia, usługi publiczne, jakość, dostępność
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Nowelizacja prawa farmaceutycznego szansą na skuteczną walkę
z mafią lekową
Amendments to pharmaceutical law as an opportunity to fight drug
mafia effectively
Bartłomiej Jaworski*
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław, Polska

Abstrakt
Obserwowany w ostatnich latach proceder nielegalnego wywozu leków z Polski
(przede wszystkim tych refundowanych) skutkuje dziś zagrażającą życiu i zdrowiu
chorych obywateli sytuacją braku ich dostępności w krajowych aptekach.
Zapewnienie Polakom dostępu do leków to podstawowy obowiązek państwa. Nie
można tolerować sytuacji, w której w aptekach brakuje leków ratujących życie
i zdrowie pacjentów, stąd Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło zdecydowaną
walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków
z Polski. Mowa tu o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
oraz ustawy o działalności leczniczej, przyjętym w marcu br. przez Radę
Ministrów, mającym rozwiązać w sposób kompleksowy problem braku
dostępności leków w Polsce z powodu ich masowej sprzedaży odbiorcom
zagranicznym. Celem jaki postawiono przed niniejszą nowelizacją jest
uzupełnienie oraz rozbudowanie istniejących przepisów prawa w zakresie, w jakim
służą one przeciwdziałaniu bezprawnym działaniom podmiotów na rynku
farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanego odwróconego
łańcucha dystrybucji produktów leczniczych oraz wywozu produktów leczniczych
deficytowych poza granice kraju. Planuje się to osiągnąć poprzez szereg
zaproponowanych rozwiązań prawnych, którym warto bliżej się przyjrzeć. Oceny
wymaga, bowiem przewidywana skuteczność wskazywanych w nowelizacji zmian.
Niniejsze wystąpienie ma więc na celu po pierwsze krótką charakterystykę
negatywnego społecznie zjawiska braku dostępności leków z powodu nielegalnej
działalności tak zwanej mafii lekowej. Po drugie, przedmiotem referatu będzie
także charakterystyka uwarunkowań prawnych, które umożliwiają istnienie i stały
* Autor do korespondencji. E-mail: bartlomiej.jaworski@uwr.edu.pl
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rozwój wciąż obecnej mafii lekowej. Trzecim celem, jaki postawiono w ramach
planowanego wystąpienia jest omówienie proponowanych zmian w prawie
farmaceutycznym w kontekście istniejących dziś regulacji prawnych oraz
oczekiwanej walki z mafią lekową. Ostatnim celem referatu będzie podjęcie próby
oceny, czy zamierzone w nowelizacji propozycje są właściwymi dla rozwiązania
problemu braku dostępności leków (przede wszystkim tych refundowanych)
w polskich aptekach. Z pewnością, bowiem obecne regulacje prawne nie są
wystarczające, aby przeciwdziałać przedstawionemu zjawisku. Pytaniem jakie
należy zadać jest jednak, czy rzeczywiście proponowana nowelizacja, tak jak
zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, kompleksowo rozwiąże ten pilący
problem społeczny.
Słowa kluczowe: prawo farmaceutyczne, nowelizacja prawa farmaceutycznego,
mafia lekowa, nielegalny handel lekami, przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi
leków z Polski
JEL: K39
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Dostęp do świadczeń ambulatoryjnych w jednostkach samorządu
terytorialnego o zróżnicowanej charakterystyce.
The access to ambulatory health services in self-government units of a
varied characteristics.
Krzysztof Kaczmarek*
Zakład Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

Abstrakt
W realiach polskiego systemu ochrony zdrowia, uznać można, iż efektywne
zapewnienie dostępu do świadczeń ambulatoryjnych uwarunkowane jest w dużej
mierze istnieniem adekwatnej sieci świadczeniodawców na poziomie lokalnym.
Niewątpliwie zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pozostaje w bliskiej relacji
z dostępem do odpowiedniej infrastruktury świadczeniodawców w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zamieszkania.
W pracy przyjęto dwa zasadnicze cele:
1. omówienie różnic w dostępie do świadczeń ambulatoryjnych na poziomie
jednostek samorządu gminy o odmiennej charakterystyce (gmin miejskich,
miejsko-wiejskich oraz wiejskich), a także miast na prawach powiatów.
2. porównanie
danych
dotyczących
występowania
infrastruktury
świadczeniodawców lecznictwa ambulatoryjnego w jednostkach
samorządu terytorialnego o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na
terenie różnych województw.
W badaniach wykorzystano dane 2447 jednostek samorządu terytorialnego (JST)
(gmin i miast na prawach powiatów) pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS
z lat 2012-2016. W analizie uwzględniono dane dot. m.in.: liczby przychodni,
liczby praktyk, liczby przychodni na 10 tys. ludności, poziomu średnich
wynagrodzeń w województwie oraz średniej wartość dochodów gmin i miast na
prawach powiatów. Dla realizacji celów badawczych zastosowano analizę opisową
oraz testy korelacji wybranych zmiennych.
Ogółem na każdą objętą badaniem jednostkę przypadało 8,65 przychodni.
* Autor do korespondencji. E-mail: kkaczmarek@sum.edu.pl
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Najniższe wartości średniej odnotowano w przypadku gmin wiejskich (2,60)
a najwyższy w przypadku miast na prawach powiatów (144,9). Rozpatrując
wyłącznie gminy warto podkreślić, iż także w tej grupie wartości średnie dla
poszczególnych typów jednostek znacząco się różniły, wskazując na
najkorzystniejszą sytuację w gminach miejskich (średnio 16,34 przychodni
ambulatoryjncyh).
Analizując pozyskane informacje dotyczące liczby placówek ambulatoryjnych
w relacji do liczby mieszkańców zaobserwowano, iż ponownie najkorzystniejsza
sytuacja występuje na poziomie miast na prawach powiatów. W latach 2012-16 na
10 tys. mieszkańców tego typu jednostek przypadało średnio od 6,5 do 7
przychodni. W gminach miejskich było to od 6-6,8 a w jednostkach miejskowiejskich od 4,1 do 4,5. Ponownie najgorzej przedstawiała się sytuacja w gminach
miejskich, w których wartość miernika oscylowała w granicach od 3,6 do 3,9.
W ramach badania przeprowadzono także testy na występowanie korelacji
pomiędzy średnią liczbą przychodni w jednostkach samorządu terytorialnego,
średnimi dochodami JST, odsetkiem przychodni zlokalizowanych w miastach na
prawach powiatów, średnimi wynagrodzeniami w województwie. Na tej podstawie
stwierdzono występowanie zależności pomiędzy średnimi wynagrodzeniami
i średnimi dochodami JST, a odsetkiem przychodni ambulatoryjnych
zlokalizowanych w miastach na prawach powiatów.
Wnioski:
1) Badania potwierdzają uprzywilejowaną pozycję miast na prawach
powiatów zarówno pod względem ogólnej akumulacji świadczeniodawców
jak i ich liczby w odniesieniu do wielkości populacji. Równocześnie za
najmniej korzystną pod tym względem uznać należy sytuację populacji
zamieszkujących gminy wiejskie.
2) Analiza na poziomie województw wskazuje na wyraźną tendencję
w kierunku
skupiania
nieproporcjonalnie
wysokiego
odsetka
świadczeniodawców w dużych ośrodkach miejskich.
Słowa kluczowe: Samorząd terytorialny, ochrona zdrowia, lecznictwo
ambulatoryjne.
JEL: I14
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Przeszczepianie nerek od żywych dawców ze szczególnym
uwzględnieniem przeszczepień krzyżowych
Living donor kidney transplantation – paired exchange program
Dr hab. Dorota Kamińska
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Abstrakt
Pierwsza udana operacja przeszczepienia nerki, którą przeprowadził
w 1954 roku w Bostonie Joseph E. Murray rozpoczęła erę współczesnej
transplantologii. Było to zarazem pierwsze przeszczepienie nerki pobranej od
żywego dawcy dla jego brata. W Polsce 12 lat później Wiktor Bross we Wrocławiu
z sukcesem przeprowadził przeszczepienie nerki od brata dla siostry. Obecnie na
świecie 40% przeszczepianych nerek pochodzi od dawców żywych, w Polsce
nigdy nie przekroczono 60 zabiegów rocznie (3% wszystkich transplantacji nerek).
Zabieg przeszczepienia nerki zapewnia w każdej grupie wiekowej trzykrotnie
dłuższy czas przeżycia niż osoby dializowanej. Najlepsze efekty osiąga się
przeszczepiając nerki od żywych dawców.
Pobranie narządu nie ma na celu poprawy stanu zdrowia dawcy co narusza
zasadę etyki ”primum non nocere”. Aby pobranie nerki było dla dawcy bezpieczną
procedurą muszą być spełnione następujące warunki: zabieg donacji musi być
obarczony niskim ryzykiem, ryzyko długotrwałych negatywnych efektów donacji
powinno być akceptowalnie niskie, przeszczep musi mieć dużą szansę powodzenia
a przede wszystkim dawca musi być w pełni poinformowany o wszystkich
natychmiastowych i długoterminowych skutkach zabiegu i podjąć świadomą
i dobrowolną decyzję. Celem oceny przedoperacyjnej jest upewnienie, że dawca
nie jest narażony na większe niebezpieczeństwo, niż to które wynika z samego
zabiegu operacyjnego i że na biorcę nie zostaną przeniesione zakażenia czy
nowotwory. Wprowadzenie małoinwazyjnych technik pobierania narządów, takich
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jak: laparoskopia czy laparoskopia z asystą ręki spowodowało znaczne
zmniejszenie odsetka powikłań pooperacyjnych, zmniejszyło dolegliwości bólowe
związane z pobraniem oraz znacznie skróciło okres rekonwalescencji po zabiegu.
W przypadku gdy donacja dla bliskiej osoby jest niemożliwa z powodu
niezgodności grup krwi lub niezgodności immunologicznej można dokonać
transplantacji w systemie wymiany par.
Przeszczepienie nerek od żyjących dawców w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym wykonano od 1992r. w 71 przypadkach. W połowie 2014 r. rozpoczęto
dynamiczny program edukacyjny dla personelu stacji dializ i oddziałów
nefrologicznych na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz zapoczątkowano
pobieranie nerek metodą laparoskopową. Skutkiem podjętych działań była
znacząca aktywizacji donacji i wykonanie 37 zabiegów przeszczepień od żywego
dawcy, w tym dwóch przeszczepień w programie wymiany par, co umiejscowiło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu na pierwszym lub drugim miejscu
w Polsce.
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Sytuacja epidemiologiczna w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej
w Polsce, czy powinna stanowić priorytet w polityce zdrowotnej?
The epidemiological situation of oral health in Poland, whether it
should be a priority in health policy?
Joanna Kobza *
Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Polityki Zdrowia Publicznego,
Wydział Zdrowia Publicznego, w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Piekarska 18, 41-902 Bytom, Polska

Abstrakt
Liczne, od lat regularnie prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia badania
epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej Polaków pokazują, iż wskaźnik
próchnicy zębów w Polsce, we wszystkich grupach wiekowych dzieci i młodzieży
jest najwyższy w Europie. Stanowi to dowód, iż opieka stomatologiczna w Polsce
jest na nie dostatecznym poziomie i wymagałaby znaczących zmian
Celem pracy była analiza wybranych aspektów funkcjonowania sektora opieki
stomatologicznej w Polsce w kontekście sytuacji epidemiologicznej. Badanie
zostało przeprowadzone w grupie podmiotów medycznych. Podjęta została próba
identyfikacji przyczyn, które warunkują istniejący zły stan zdrowia jamy ustnej, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji i efektywności opieki nad dziećmi
i młodzieżą.
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały wyniki
przeglądu literatury, raportów, dokumentów, danych statystycznych, rekomendacji
eksperckich. W drugiej przedstawiono wyniki badań które objęły 610 podmiotów,
reprezentujących różne formy organizacyjne opieki dentystycznej. Kwestionariusz
ankiety zawierał 32 pytania, dotyczące istotnych aspektów działalności gabinetów
dentystycznych w Polsce. Analizy statystyczne przeprowadzono w pakiecie
statystycznym SAS wersja 9.4
Ponad 90% młodzieży w wieku 12,15 i 18 lat ma zęby dotknięte próchnicą.
Z leczenia w ramach systemu publicznego korzysta niska liczba pacjentów,
ograniczona jest liczba procedur refundowanych w ramach środków publicznych,
* Autor do korespondencji. E-mail: koga1@poczta.onet.pl
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średni czas oczekiwania na wizytę w ramach środków publicznych jest ponad
trzykrotnie dłuższy, niż do gabinetów leczących w ramach środków prywatnych,
pacjenci ponoszą bardzo wysokie koszty leczenia w ramach środków własnych.
Z drugiej strony zasoby kadrowe dentystów utrzymują się na jednym
z najwyższych poziomów w Europie, gabinety dentystyczne są dobrze
wyposażone, stosowane są najnowocześniejsze technologie, lekarze podnoszą
swoje umiejętności i wdrażają standardy jakości.
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.
Władze publiczne w Polsce, w bardzo ograniczonym zakresie uczestniczą
w organizacji, finansowaniu, zabezpieczaniu oraz nadzorowaniu opieki
dentystycznej, szczególnie nad dziećmi i młodzieżą, programy profilaktyczne 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. Konieczne wydaje się podjęcie bardziej efektywnych
działań celem poprawy wskaźników próchnicy zębów w grupie młodocianych do
18 roku życia
Słowa kluczowe: opieka dentystyczna, zdrowie jamy ustnej, zdrowie publiczne,
próchnica zębów
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Wybrane aspekty stylu życia na podstawie
Badania spójności społecznej 2015
Selected aspects of lifestyle based on the Social Cohesion Survey
Elżbieta Kolasa*, Izabela Jachowicz
Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, Polska

Abstrakt
Celem referatu jest analiza wybranych aspektów stylu życia w oparciu o wyniki
Badania spójności społecznej zrealizowanego w 2015 roku. Dotyczy ona takich
zagadnień, jak ilość czasu wolnego do dyspozycji oraz formy jego spędzania
(aktywność fizyczna, spotkania towarzyskie, chodzenie do kina, do teatru i na
koncerty, oglądanie telewizji i słuchanie radia, czytanie książek i prasy, wyjazdy
w celach prywatnych). Ponadto dokonano próby odpowiedzi na pytanie w jaki
sposób różne sposoby spędzania czasu wolnego przekładają się na odczuwaną
w związku z tym satysfakcję, a także jakie relacje łączą badane zjawisko z innymi
aspektami jakości życia, takimi jak zadowolenie z życia ogólnie rzecz biorąc czy
samoocena stanu zdrowia.
Badanie spójności społecznej w 2015 r. zostało zrealizowane przez GUS na próbie
27117 mieszkań. Badaniem zostały objęte wszystkie gospodarstwa domowe
mieszkające w wylosowanych mieszkaniach oraz po jednej osobie wylosowanej
spośród wszystkich członków gospodarstwa w wieku 16 lat i więcej.
Wyniki badania pokazują, że prawie 1/5 mieszkańców Polski w wieku 16 lat
i więcej nie miała w ciągu dnia powszedniego czasu wolnego dla siebie.
Jednocześnie osoby, które najczęściej deklarowały brak czasu prowadziły
zazwyczaj najbardziej aktywny tryb życia. Były to przede wszystkim osoby
z wyższym wykształceniem, mieszkające w największych miastach (500 tys.
mieszkańców i więcej), relatywnie młode (25-34 lata) oraz pracujące najemnie lub
na własny rachunek poza rolnictwem.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, od sposobu spędzania czasu wolnego
zależy w bardzo dużym stopniu zarówno osiągana w związku z tym satysfakcja
(zadowolenie ze sposobu spędzania wolnego czasu), jak i zadowolenie z życia
ogólnie rzecz biorąc, będące jedną z bardziej ogólnych miar jakości życia.
* Autor do korespondencji. E-mail: e.kolasa@stat.gov.pl
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Aktywności związane z zaspokajaniem potrzeb towarzyskich, kulturalnych czy
aktywnym wypoczynkiem oddziaływają pozytywnie na obserwowane oceny
satysfakcji, podczas gdy najbardziej bierne i niewymagające zaangażowania formy
spędzania czasu wiążą się zwykle z niskim poziomem zadowolenia. Przedstawione
wyniki empiryczne pokazują w jaki sposób podejmowanie określonych aktywności
w czasie wolnym różnicuje oceny dotyczące satysfakcji oraz oceny dotyczące
stanu zdrowia, ukazując w ten sposób związek jednego z elementów stylu życia
z wybranymi miarami opisującymi jego jakość.
Słowa kluczowe: czas wolny, sposoby spędzania czasu wolnego, zadowolenie
z życia, styl życia
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Genetycznie modyfikowana żywność na świecie
Genetically modified food in the world
Teresa Korbutowicz
INE Uniwersytet Wrocławski ul. Uniwersytecka Polska

Abstrakt
Od ponad dwudziestu lat zwiększa się obszar upraw biotechnologicznych i ilość
żywności genetycznie modyfikowanej w różnych krajach. Biotechnologiczne
uprawy rosną szybko w krajach rozwijających się Azji, Ameryki Południowej
i Afryki, zwłaszcza w Brazylii, Argentynie Indiach, Chinach, Paragwaju,
Pakistanie i Południowej Afryce, jak i w krajach uprzemysłowionych (USA,
Kanada, Australia). Zwiększa się także liczba zmodyfikowanych organizmów
roślinnych, np. soja, kukurydza, bawełna, rzepak, burak cukrowy, papaja, czy len.
Żywność transgeniczna (GM) najczęściej definiowana jest jako żywność
zawierająca organizmy genetycznie modyfikowane, a jej wprowadzenie do obrotu
wymaga spełnienia określonych warunków, które są bardziej lub mniej
rygorystyczne w zależności od kraju.
Rozwój biotechnologii i inżynierii genetycznej wpływa na życie ludzi, na sposób
ich odżywiania oraz wywołuje skutki w sferze społecznej i gospodarczej. Obrót
żywnością genetycznie modyfikowaną wzbudza wiele kontrowersji, w tym sensie,
że istnieją różnice stanowisk co do bezpieczeństwa spożywania takiej żywności.
Celem artykułu jest określenie potencjalnych zagrożeń i zalet wynikających
z wprowadzanych na rynek produktów spożywczych, zawierających organizmy
genetycznie modyfikowane oraz wskazanie zasad bezpieczeństwa, rozmiarów
i obowiązujących reguł obrotu takimi produktami. Wymogi jakie powinna spełniać
taka żywność są określone przez organizacje międzynarodowe, UE lub władze
krajowe. Decydujące znaczenie mają oświadczenia żywieniowe i wyniki badań
naukowych nad organizmami genetycznie modyfikowanymi. Metody zastosowane
w artykule są to przegląd literatury na temat żywności GM, analiza reguł
prawnych, danych statystycznych i raportów odnoszących się do rozwoju upraw
biotechnologicznych.
Przeciwnicy takiej żywności wskazują na np. negatywne oddziaływanie na
ekosystemy lokalne, powstawanie alergii, zagrożenie życia ludzi. Zwolennicy
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takich produktów natomiast uważają, że w zasadzie nie różnią się one od tych
krzyżowanych przez rolników metodą konwencjonalną, a przyczyniają się do
zaspokojenia potrzeb żywieniowych w wielu krajach.
Słowa kluczowe: żywność genetycznie modyfikowana, oświadczenia żywieniowe,
uprawy biotechnologiczne.
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Wpływ czynników demograficznych na zachowania motywacyjne
konsumentów żywności
The impact of demographic factors on motivational behaviors of food
consumers
Małgorzata Korzeniowska1, Ewa Piotrowska2 *, Danuta Figurska-Ciura2,
Magdalena Słowik, Tomasz Boruczkowski, Monika Bronkowska2
1

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością,
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37 51-630 Wrocław, Polska

2

Abstrakt
Podczas zakupów konsument dokonuje decyzji wyboru produktów.
Motywacja tego wyboru jest uwarunkowana wpływem różnych czynników, które
działają na ludzką świadomość. Można je pogrupować na czynniki demograficzne,
behawioralne,
zdrowotne,
psychologiczne,
ekonomiczne,
społeczne,
środowiskowe, marketingowe i reklamowe. Do czynników demograficznych
wpływających na wybór konsumenta zalicza się między innymi płeć, wiek,
wykształcenie, środowisko życia, stan cywilny i zawód.
Celem badań było określenie ważkości wybranych czynników
demograficznych determinujących zachowania motywacyjne konsumentów przy
podejmowaniu decyzji o zakupie żywności.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz EATMOT, opracowany
w ramach międzynarodowego projektu kierowanego przez Centrum Naukowe
CI&DETS przy Politechnice w Viseu, w Portugalii. Opracowano go w celu
określenia ważkości m.in. czynników demograficznych przy zachowaniach
motywacyjnych konsumentów żywności. Wprowadzono go na platformę Google,
a następnie udostępniono respondentom drogą mailową. Kwestionariusz składał się
z kilku sekcji, w tym z części zawierającej
dane demograficzne,
antropometryczne, behawioralne a także dane
związane ze zdrowiem,
postrzeganiem zdrowego żywienia i źródłami informacji na jego temat oraz
z zestawienia opinii dotyczących poszczególnych motywacji: zdrowotnej,
emocjonalnej, ekonomicznej, socjologicznej i kulturowej środowiskowej
* Autor do korespondencji. E-mail: ewa.piotrowska@upwr.edu.pl
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i politycznej oraz marketingowej i reklamowej.
Kwestionariusz wypełniło 454 osoby, w tym 350 kobiet, (77,1%) i 104
mężczyzn (22,9%), które udzieliły odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim
pytania.
Płeć była czynnikiem istotnie różnicującym kobiety i mężczyzn m.in. w
opinii o spożywaniu żywności prozdrowotnej. Z tą opinia zgadzało się 55% ogółu
badanych, w tym 50,2% kobiet i 14,8% mężczyzn. Wiek istotnie wpływał na
przekonanie o potrzebie spożywania słodyczy przez osoby z depresją. Najczęściej
taką opinię wyrażała grupa wiekowa w przedziale 19-30 lat, stanowiąca 15,6%
całej grupy respondentów. Wykazano także
związek stanu cywilnego
z przekonaniem o unikaniu żywności przetworzonej. Z opinią taką zgadzało się
210 badanych (46,3%), w tym 29,3% stanowiły małżeństwa. Środowisko życia
wpływało istotnie na przekonanie o kupowaniu częściej warzyw świeżych niż
mrożonych, taką opinie wyrażało 249 osób (54,8%), w tym 201 osób z środowiska
miejskiego (44,3%). Wykształcenie wpływało na przekonanie o kupowaniu
żywności kierując się kampaniami marketingowymi. Z tą opinią zgadzało się 209
osób, czyli 45% ogółu, w tym 168 osób z wyższym wykształceniem, co stanowiło
39,8% ogółu. Zatrudnienie w zawodzie istotnie wpływało na preferencję czytania
etykiet niż wiarę w kampanie reklamowe. Z tą opinią zgodziło się 139 osób
(30,6%) w tym 18,9% obecnie zatrudnionych.
Czynniki demograficzne: płeć, wiek, środowisko życia, stan cywilny,
wykształcenie, zawód i zatrudnienie w sposób istotny wpływają na wybrane opinie
dotyczące określonych motywacji.
Płeć wpływała istotnie najsilniej na wiele opinii w kilku wyodrębnionych
motywacjach.
Słowa kluczowe: konsumenci, czynniki demograficzne, wybory żywieniowe,
potrzeby zachowania motywacyjne
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Epidemiologia cukrzycy – wyzwania dla programów profilaktycznych
w zdrowiu publicznym
Epidemiology of diabetes challenges forprevention programmes in public health
Małgorzata Kowalska prof. dr hab. n med.*
Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 18

Abstrakt
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, wśród których ze względu na
przyczynę i przebieg choroby wyróżnia się: cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2,
cukrzycę ciężarnych, a także inne swoiste rodzaje cukrzycy . Większość (85-90%)
wszystkich przypadków hiperglikemii stanowi cukrzyca typu 2. Szacuje się, że
odsetek chorych osób dorosłych w Polsce jest zbliżony do wartości notowanej w
krajach Europy zachodniej i kształtuje się na poziomie 5-9%. Zazwyczaj cukrzyca
typu 2 ujawnia się po 40. roku życia a liczba rozpoznań rośnie z wiekiem. Dane
Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r. wskazują, że cukrzyca jest jedną z 10
najczęściej występujących schorzeń przewlekłych w naszym kraju, jest przyczyną
niepełnosprawności 7,3% kobiet i 6,2% mężczyzn po 60 roku życia. Wśród
uznanych czynników ryzyka choroby znajdują się m.in.: nadwaga, otyłość, dieta
uboga w owoce i warzywa, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie, brak
aktywności fizycznej oraz palenie tytoniu i nadmierne spożywanie alkoholu.
Z kolei cukrzyca typu 1 uznawana za chorobę autoimmunologiczną najczęściej
rozwija się u osób w wieku rozwojowym, ponad połowa pacjentów jest
zdiagnozowana przed 15 rokiem życia. Co piąty przypadek choroby dotyczy osób
zamieszkałych w Europie, zwłaszcza w krajach postkomunistycznych. Aktualne
badania wskazują , że największy wzrost zapadalności w naszym kraju obserwuje
się u dzieci w wieku 0-4 lat. Uważa się, że za gwałtowny wzrost zachorowań na
cukrzycę typu 1 odpowiadają postępujące zmiany środowiska życia, które
najpewniej inicjują i/lub modyfikują procesy immunologiczne albo bezpośrednio
wpływają na destrukcję komórek beta.
Cukrzyca ciążowa (Gestational diabetes mellitus – GDM) jest natomiast
* Autor do korespondencji. E-mail: mkowalska@sum.edu.pl
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zaburzeniem tolerancji węglowodanowej po raz pierwszy pojawiającym się lub
rozpoznawanym w przebiegu ciąży i najczęściej ustępującym po jej zakończeniu
[6]. Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że czę stość wystę powania GDM
w Polsce kształtuje się na poziomie 3% - 12% populacji kobiet cię żarnych i jest
zbliżona do wartości notowanej w USA. Jej częstość wzrasta z wiekiem ciężarnych
(po 35 rż) a wśród czynników ryzyka choroby znajdują się: cukrzyca ciążowa
ujawniona w poprzednich ciążach, rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2,
nadwaga lub otyłość, nadciśnienie tętnicze i palenie papierosów, zespół
policystycznych jajników, urodzenie dziecka o dużej masie ciała powyżej 4000g
i/lub dziecka z wadą rozwojową, zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie oraz
wielorództwo.
W podsumowaniu warto zwrócić uwagę na pewien wspólny element
czynników ryzyka choroby, a mianowicie środowiskowe i związane ze stylem
życia uwarunkowania zdrowia. Zatem w ramach rekomendowanych programów
profilaktycznych powinny znaleźć się m.in. działania promujące właściwe nawyki
żywieniowe i aktywność fizyczną, działania edukacyjne oraz kształcenie kadr
medycznych w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dotyczącej chorób
zależnych od środowiska i stylu życia.
Słowa kluczowe: epidemiologia, cukrzyca, profilaktyka
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Wpływ reklamy telewizyjnej na konsumpcję produktów
farmaceutycznych w Polsce w świetle wyników badań bezpośrednich
The impact of TV advertising on consumption of pharmaceutical
products in Poland in the light of the results of direct research
Daria Kraszkiewicz1 *, Paweł Waniowski2**,
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Manpower, ul. Swobodna 3, 50-088 Wrocław
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Abstrakt
Bardzo szybki wzrost konsumpcji leków i innych środków
farmaceutycznych, jaki występuje w ostatnich latach w Polsce wynika z wielu
przyczyn, do których eksperci zaliczają m.in. coraz łatwiejszy dostęp do tych
produktów, starzenie się polskiego społeczeństwa, rozwój chorób cywilizacyjnych
wymagających leczenia farmakologicznego, modę na wspomaganie się np.
suplementami
diety,
a
także
działania
marketingowe
koncernów
farmaceutycznych. Ten ostatni aspekt jest o tyle istotny, że branża farmaceutyczna
lokuje się w zdecydowanej czołówce najbardziej zyskownych i najszybciej
rozwijających się sektorów gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. Zapewne z
tego powodu na polskim rynku można obecnie zaobserwować niezwykle
intensywne kampanie reklamowe prowadzone przez duże koncerny
farmaceutyczne. Celem referatu będzie próba określenia wpływu reklamy
telewizyjnej na sprzedaż i konsumpcję leków OTC oraz suplementów diety wraz z
prezentacją różnych uwarunkowań tego procesu ze szczególnym uwzględnieniem
elementów psychologicznych. Zostaną zaprezentowane wyniki własnych badan
ankietowych dotyczących postrzegania reklam leków OTC i suplementów diety
oraz ich wpływu na decyzje zakupowe. Na tej podstawie zostaną sformułowane
wnioski wynikające z analizy materiału empirycznego, wskazujące na wpływ
telewizyjnych kampanii reklamowych leków i innych środków farmaceutycznych
na poziom i strukturę ich konsumpcji.

* Autor do korespondencji. E-mail: *dariax2@wp.pl, **pawiwan1@wp.pl
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Słowa kluczowe: reklama, konsumpcja, leki
JEL: M 31, M 37
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Ocena poziomu samoopieki u pacjentów z cukrzycą z zastosowaniem
Self-Care of Diabetes Inventory (SCODI)
Evaluation of self-care level in diabetic patients with Self-Care of
Diabetes Inventory (SCODI)
Sylwia Krzemińska
Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Polska

Abstrakt
Życie z chorobą przewlekłą, jaką jest cukrzyca, wymaga od pacjenta ogromnego
wysiłku, systematyczności, odpowiedniej organizacji życia codziennego,
a i przede wszystkim pokory. Oprócz leczenia farmakologicznego
i niefarmakologicznego istotnym elementem jest samoopieka. Od jej poziomu
zależy jakość życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
Celem pracy było określenie poziomu samoopieki u chorych z cukrzycą oraz
korelacji z wybranymi danymi socjodemograficznymi i klinicznymi.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 100 chorych (42 kobiety i 58
mężczyzn) ze zdiagnozowaną cukrzycą ( 14- T1, 86 -T2), w wieku 20-86 lat
(średnia wieku 56.8 ±15,52), mieszkających w mieście (60%), charakteryzujących
się wykształceniem zawodowym (41%) i średnim (36%). 45 % badanych pracuje,
pozostali utrzymują się z emerytury bądź renty chorobowej.
Narzędziem zastosowanym w badaniach był Self-Care of Diabetes Inwentory
SCODI - narzędzie do oceny samoopieki składające się z 4 części: utrzymanie
samoopieki, monitorowanie, zarządzanie oraz pewność siebie w odniesieniu do
samoopieki w cukrzycy oraz ankieta do zebrania danych socjodemograficznych.
W każdej z czterech części kwestionariusza zastosowano skalę Likerta od 1 do 5,
gdzie 1 oznaczało nigdy , 5 –zawsze.
w sekcji A - utrzymanie samoopieki można było osiągnąć od 12 do 60 punktów, w
sekcji B monitorowanie i sekcji C zarządzanie od 8 do 40 punktów, w sekcji D
pewność siebie od 11 do 55 punktów. Obliczenia statystyczne wykonano
w programie IBM SPSS 24.0. W celu oceny istotności różnic między grupami
w zakresie zmiennych ilościowych obliczano statystyki opisowe oraz wykonywano
testy Manna-Whitneya (porównania dwóch grup) lub Kruskala-Wallisa

56

(porównania 3 lub więcej grup). W celu oceny siły, kierunku i istotności związków
między zmiennymi stosowano współczynniki korelacji Spearmana wraz z testami
istotności. Metody nieparametryczne wybrano ze względu na rozkłady odbiegające
od rozkładu normalnego oraz różne liczebności porównywanych grup. Jako granicę
istotności statystycznej przyjęto p<0,05.
Wyniki: Badani respondenci uzyskali w sekcji A - utrzymanie samoopieki 44
punkty, w sekcji B monitorowanie 32 punkty, sekcji C zarządzanie 26 punktów,
w sekcji D pewność siebie 39 punktów. Uzyskane wyniki były istotne
statystycznie, a korelacje między nimi dodatnie umiarkowane ( r 0,2-0,48). Wśród
respondentów chorujących na cukrzycę dłużej niż 10 lat wraz ze wzrostem
poziomu utrzymania samoopieki poprawia się monitorowanie i wzrasta pewność
siebie. W grupie pacjentów 31 leczonych było wstrzyknięciami insuliny oraz dietą,
50 osób przyjmowało doustne leki hipoglikemizujące, a 19 osób przyjmowało
farmakoterapię złożoną ( doustna+ insulina). W grupie chorych przyjmujących
insulinę oraz leczenie złożone, wystąpiła silna istotna korelacja dodatnia z sekcją
B- monitorowanie samoopieki, zaś w grupie pacjentów leczonych doustnymi
lekami połączonymi z dietą wystąpiła silna istotnie dodatnia korelacja w sekcji A –
utrzymanie samoopieki.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że
zarządzanie samoopieką czyli samodzielność podejmowania decyzji
terapeutycznych jest w badanej grupie najniżej oceniana co być może wynika
z niskiego poziomu pewności siebie w samoopiece.
Istnieje konieczność zbadania zagadnienia na większej populacji wraz z analizą
dodatkowych czynników mogących wpływać na ogólny poziom samoopieki takich
jak: edukacja pacjentów, częstość hospitalizacji, powikłania cukrzycy.
Słowa kluczowe: cukrzyca, samoopieka, monitorowanie, zarządzanie, pewność
siebie.
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Czy u pacjenta ze stopą cukrzycową już za późno na modyfikację stylu
życia?
Is it too late for a diabetic foot patient to modify lifestyle?
Izabela Kuberka* 1, Robert Dymarek2, Anna Stodolak3

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład
Specjalności Zabiegowych, Bartla 5, Wrocław
2. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Chorób
Układu Nerwowego
3. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład
Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich

Abstrakt
Zespół stopy cukrzycowej jest częstym i bardzo dokuczliwym w skutkach
powikłaniem cukrzycy. Badania kliniczne wyraźnie podkreślają wpływ zmiany
stylu życia nie tylko na ryzyko występowania zespołu stopy cukrzycowej, ale
również na możliwość jej wyleczenia. Niepokojącymi symptomami podczas terapii
zespołu stopy cukrzycowej jest na przykład występowanie ostrego stanu stopy
Charkota, owrzodzenia w obrębie stóp, zakażenia w postaci ropowicy. W takich
sytuacjach w profilaktyce powikłań i w postepowaniu zabiegającym amputacjom
kończyn istotną rolę odgrywają oprócz postępowania medycznego związanego
z terapią miejscową i ogólnoustrojową również wdrożenie dobrych praktyk
zdrowotnych związanych z koniecznością analizy nawyków i zmiany stylu życia.
Cel pracy. Przedstawienie korzystnych praktyk zdrowotnych w leczeniu zespołu
stopy cukrzycowej związanych z modyfikacją stylu życia
Metody badawcze. Badaniem objęto pacjentów leczonych ambulatoryjnie
w Poradni Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. W pracy przedstawiono złożoność
problemu jakim jest stopa cukrzycowa, oraz negatywne skutki związane z brakiem
możliwości adaptacji pacjenta do warunków sprzyjających leczeniu zespołu stopy
cukrzycowej. Wskazano również na obszary współpracy z pacjentem pomocne
* Autor do korespondencji. E-mail: Izabela.kuberka@umed.wroc.pl
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w modyfikacji stylu życia, które wraz z postępowaniem specjalistycznym
przynoszą pozytywny efekt w postaci braku zespołu stopy cukrzycowej.
Wyniki. Obserwuje się, że w przypadku pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej
wdrożenie interaktywnej edukacji związanej z eliminowaniem złych nawyków
zdrowotnych i przekonanie pacjenta do modyfikacji stylu życia może przyczynić
się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i wyleczenia stopy cukrzycowej. Należy
przede wszystkim skupić się na edukacji w zakresie zapobiegania otyłości, w tym
zmianie nawyków żywieniowych, nauce pielęgnacji odciążania stóp oraz
modyfikacji aktywności fizycznej w zależności od stanu zaawansowania zespołu
stopy cukrzycowej.
Wnioski. Można wnioskować, że modyfikacja stylu życia z eliminacją złych
nawyków zdrowotnych przyniesie wymierne efekty w terapii stopy cukrzycowej
oraz zapobiegnie postępowi choroby i wystąpieniu kolejnych powikłań związanych
ze stopą cukrzycową. Korzystny efekt zauważalnej dla Pacjenta edukacji sprzyja
umacnianiu zaufania do personelu medycznego, a tym samym łatwiejsze wdrażanie
edukacji w życie pacjentów z cukrzycą.
Słowa kluczowe: stopa cukrzycowa, powikłania cukrzycy, zdrowy styl życia
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Ocena obciążenia pracą w grupie starszych kobiet zatrudnionych na
stanowiskach pracy fizycznej w handlu.
Workload assessment of older women employed in the retail sector.
dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska

Abstrakt
The results of studies on energy costs in various branches of industry indicate that
still, in many workplaces, employees perform heavy physical work. Many physical
jobs are found in the retail sector, where as many as 40% of employees in Poland
are over 50 years of age and women make up 70% of all individuals working in
this sector. Women, due to physiological conditions, are not able to perform all
work activities on an equal footing with men. In the case of older women, in
addition to the physiological differences dictated by their gender, there are also
functional changes that occur in the human body with age, which significantly
reduce the ability to perform physical work.
1.
AIM
The goal of the study was to assess the workload of women aged 55+ performing
physical work in the retail sector and to answer the question whether the physical
capabilities of this group of workers are adequate for the requirements of their job.
2.
METHODS
Two types of studies were carried out in the group of 33 women. The scope of field
tests included the assessment of workload resulting from dynamic and static effort
and movement monotypicity, while the scope of laboratory tests included the
assessment of aerobic capacity and selected motor skills.
3.
RESULTS
84.8% of women performed work classified as heavy on the basis of energy
expenditure measurements. The results of the assessment of static effort and the
monotypicity of movements indicated an average degree of arduousness. 97% of
subjects reached a very low or low level of the aerobic capacity. The results of
measurements of motor skills showed that the abilities of the studied women were
within the limits of reference values for women aged 55+.
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4. CONCLUSIONS
Contemporary studies indicate that there is no positive effect of high physical strain
at work, especially in combination with a deficit of recreational physical activity in
leisure time. In the analysed group, the workload resulted mainly from the dynamic
efforts. The maximal aerobic capacity indicating a very low or low level of
physical fitness was displayed by as many as 97% of women. Heavy work,
combined with low aerobic capacity, may have increased the physiological cost of
work and fatigue.
Słowa kluczowe: workload, physical work, retail sector, older women
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Sposób żywienia a częstotliwość występowania depresji
Nutrition and the frequency of depression
Karolina Łoźna*, Maciej Bienkiewicz, Weronika Karbowska, Dominika Mazurek,
Monika Maćków, Monika Bronkowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Polska

Abstrakt
WSTĘP. Zaburzenia depresyjne pojawiają się u coraz większej liczby osób na całym
świecie niezależnie od płci i wieku. Wpływ na to mają czynniki środowiskowe,
genetyczne oraz psychologiczne. Zgodnie z przewidywaniami WHO, w 2020 roku
depresja stanie się jedną z głównych chorób wpływających na pogorszenie komfortu
życia, niepełnosprawność i przedwczesną śmierć. Rosnący wskaźnik
zachorowalności oznaczać może, że konwencjonalne metody leczenia stają się
niewystarczające oraz, że istnieje przesłanka do prowadzenia działań
zapobiegających powstawaniu zaburzeń na tle psychicznym.
Żywienie należy do głównych cech środowiskowych mających wpływ na zdrowie
człowieka. Istotną rolę odgrywa rodzaj oraz częstotliwość spożywanych posiłków,
a także ich skład jakościowy i ilościowy. Sposób żywienia oddziałuje na stan
odżywienia organizmu, co warunkuje ilość przyswajanych składników
pokarmowych oraz ich wykorzystanie przez organizm. Zarówno dieta z niedoborami
składników odżywczych, jak również wysokoenergetyczna może prowadzić do
wystąpienia zaburzeń, których konsekwencją będzie pojawienie się
nieprawidłowości na tle psychicznym.
CEL. Celem pracy było zbadanie korelacji między występowaniem depresji
uzależnionej od prowadzonego stylu życia i sposobu żywienia.
MATERIAŁ I METODY. Badania przeprowadzono na grupie kobiet i mężczyzn
w wieku 20-46 lat zamieszkałych we Wrocławiu i okolicach. Wśród uczestników
występowały zaburzenia takie, jak: nadciśnienie tętnicze, dna moczanowa,
insulinooporność, miażdżyca, choroby tarczycy, zespół policystycznych jajników,
endometrioza oraz depresja.
Chętni zostali poproszeni o wypełnienie siedmiodniowego dzienniczka bieżącego
* Autor do korespondencji. E-mail: karolina.lozna@upwr.edu.pl
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notowania, kwestionariusza częstości spożycia (FFQ) i kwestionariusza depresji
Becka. Dodatkowo uczestnikom wykonano pomiary antropometryczne oraz badania
laboratoryjne.
WYNIKI. Spożycie słodyczy, żywności typu fast-food, alkoholu, produktów o dużej
zawartości cukru czy wysokoprzetworzonych było związane z pojawieniem się
zaburzeń depresyjnych.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzić można zależność pomiędzy wysoką
częstotliwością spożycia ryb, olejów, orzechów, ziaren oraz suchych nasion
strączkowych a mniejszą podatnością na wystąpienie objawów depresyjnych
u badanych osób. W przypadku gdy wśród spożywanych produktów dominowały te
o wysokim stopniu przetworzenia takie, jak: lody, cukierki, pieczywo rafinowane,
napoje słodzone a także mięso drobiowe i królicze, tłuszcze zwierzęce oraz
margaryna, uczestnicy wykazywali poczucie winy, brak akceptacji samych siebie,
nerwowość czy też obawę o przyszłość.
Dodatkowo stwierdzono korelację pomiędzy masą ciała oraz obwodami ud, talii
i bioder a pojawieniem się bądź natężeniem negatywnych emocji czy niskiej
samooceny u badanych osób.
U osób otyłych częściej występowały objawy oraz epizody depresyjne
w porównaniu do tych o masie ciała znajdującej się w normie.
WNIOSKI. Dieta niedoborowa w składniki pokarmowe stosowana przez długi okres
czasu może prowadzić do niedoborów a w konsekwencji do pojawienia się objawów
depresji.
Słowa kluczowe: depresja, żywienie, zaburzenia psychiczne
JEL: I12
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Wpływ czynników stresogennych na zachowania zdrowotne kobiet
o różnym statusie zawodowym
The influence of stress factors on the health behavior of women with
different professional status
Monika Maćków, Michaela Godyla, Dominika Mazurek, Karolina Łoźna,
Maciej Bienkiewicz, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. Chełmońskiego 37, 51-630, Wrocław, Polska

Abstrakt
Cel: Celem pracy była ocena wpływu czynników stresogennych na zachowania
zdrowotne kobiet o różnym statusie zawodowym.
Metody badawcze: Badanie wykonano w kwietniu 2019 roku wśród 86 mieszkanek
Dolnego Śląska w wieku 19-50 lat. Ponad 84% ankietowanych stanowiły
mieszkanki dużych i małych miast. Około 66% respondentek były to kobiety, które
pracowały, około 18% studiowało i jednocześnie pracowało, a ponad 13% jedynie
studiowało. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz, rozesłany do
respondentów poprzez portal społecznościowy Facebook oraz drogą elektroniczną.
Ankieta składała się z 11 pytań zamkniętych. Do opracowania wyników użyto
programu StatSoft Statistica 13.3 oraz Excel 2013.
Wyniki: Około 60% kobiet deklarowało, iż głównym źródłem stresu jest praca
zawodowa. Negatywnymi emocjami, jakie towarzyszyły stresowi ankietowane
najczęściej wymieniały: niepokój i napięcie. Ponad 32% respondentek podczas
stresu odczuwało wzmożony apetyt . Kobiety, które pojadały w czasie sytuacji
stresowych najczęściej wybierały takie produkty spożywcze jak słodycze. Ponad
58% ankietowanych w momencie pojadania odczuwało wyrzuty sumienia z racji
spożywania dodatkowych porcji a 60% ankietowanych przyznało, że jedzenie
przynosiło im odczucie odprężenia. Woda mineralna i kawa były to napoje
najczęściej wybierane przez respondentki w czasie sytuacji stresowych.
Spożywanie alkoholu w czasie stresu deklarowało około 30,3% respondentek.
Najczęściej wybieranymi alkoholami było wino . Odreagowywanie stresu poprzez
palenie tytoniu wskazało 24,7% ankietowanych. Dla jedynie 33,7% respondentek
aktywność fizyczna stanowiła motywację do odreagowania codziennego napięcia
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i stresu.
Wnioski: Narażenie na przewlekły stres wiąże się nie tylko z negatywnymi
skutkami dla układu nerwowego, ale również ze zwiekszoną konsumpcją
niektórych produktów spożywczych, co może przyczynić się do otyłości i jej
powikłąń. Zasadne jest zatem podejmowanie działań profilaktycznych, które mają
na celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych, szczegolnie wśród osób
pracujących.
Słowa kluczowe: stres, zachowania zdrowotne, słodycze
JEL:
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Określenie wpływu zawodowych i pozazawodowych czynników
na występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracowników
biurowych
The influence of occupational and non-occupational factors on the
prevalence of musculoskeletal disorders among office workers
Marzena Malińska*
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska,

Abstrakt
Wstęp: Praca wykonywana w pozycji siedzącej, pomimo tego, że nie wymaga
dużego wysiłku fizycznego, wykonywana długotrwale i w niewłaściwy sposób
może powodować szereg dolegliwości bólowych układu mięśniowo-szkieletowego
(musculoskeletal disorders − MSD). Dolegliwości MSD są współcześnie
powszechnym problemem w populacji osób pracujących. Celem badania było
określenie wpływu zawodowych i pozazawodowych czynników na występowanie
dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, przy uwzględnieniu płci pracowników
biurowych.
Materiał i metody: Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 2 tys.
pracowników biurowych (1000 kobiet i 1000 mężczyzn) w średnim wieku 42,5 lat
(SD=13,7). Badania przeprowadzono z zastosowaniem 4 różnych kwestionariuszy,
odnoszących się do występowania dolegliwości MSD (kwestionariusz Nordycki)
a także zawodowych i pozazawodowych czynników warunkujących te zmienne
(m.in. kwestionariusz własny oceniający styl życia oraz kwestionariusz dotyczący
ergonomii i warunków pracy z komputerem, Kwestionariusz Twoja Praca).
Wyniki: Ponad 48% badanych uskarżało się na występowanie dolegliwości
mięśniowo-szkieletowych w ciągu ostatniego roku. Najczęściej wymienianymi
były dolegliwości karku i szyi oraz dolnej części pleców (odpowiednio 17%
badanych). Analiza współczynników korelacji i testów różnic wskazuje, że ryzyko
występowania dolegliwości MSD było istotnie statycznie determinowane przez:
wiek, płeć, status rodzinny, BMI, wykształcenie, staż pracy, zajmowane
* Autor do korespondencji. E-mail: mamal@ciop.pl
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stanowisko oraz ergonomiczne stanowisko pracy. Istotnie statystycznie częściej
narażone na występowanie dolegliwości MSD były kobiety, w szczególności
odcinka lędźwiowo-krzyżowego, szyjnego i piersiowego kręgosłupa. Ryzyko
występowania tych dolegliwości zwiększało się wraz ze starszym wiekiem kobiet
oraz brakiem wsparcia od przełożonych. Wśród mężczyzn ryzyko występowania
dolegliwości MsD w największym stopniu było determinowane przez wiek, niską
samoocenę stanu swojego zdrowia, nie korzystanie podczas pracy ze stabilnego
krzesła oraz niezdrowy styl życia.
Wnioski: Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych powinna być
ukierunkowana na tworzenie w zakładach pracy programów prozdrowotnych
mających na celu promocję zdrowego stylu życia oraz edukację w zakresie
ergonomii stanowiska i organizacji pracy.
Słowa kluczowe: dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, pracownicy biurowi, styl
życia
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Wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego i temperatury powietrza na
wybrane wskaźniki fizjologiczne – wyniki badań własnych

The influence of the dynamic physical effort and the temperaturę on the
physiological cost
mgr Marzena Malińska, dr inż. Magdalena Młynarczyk
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska

Abstrakt
Wysiłek fizyczny jest ważnym elementem aktywności życiowej, jak również
profilaktyki zdrowotnej, mającym wpływ na szereg zmian w organizmie
człowieka. Celem badań była odpowiedź na pytania, czy i w jakim stopniu wysoka
temperatura środowiska podczas wysiłku fizycznego wpływa na obciążenie funkcji
fizjologicznych organizmu, w grupie mężczyzn w wieku 30 - 33 lat.
Badania wpływu wysiłku i temperatury na wybrane wskaźniki fizjologiczne,
przeprowadzono w CIOP-PIB, w udziałem grupy 10 ochotników – zdrowych
i aktywnie fizycznych mężczyzn. Grupa ochotników charakteryzowała się
następującymi parametrami (średnia±odchylenie standardowe): wiek 31±1lata;
masa 76±13kg; BMI 23±3; VO2max 49±7ml/min/kg.
Każda z osób wzięła udział w 4 wariantach badań (w komorze klimatycznej)
uwzględniających dwa poziomy wysiłku fizycznego o intensywności stanowiącej
30% i 50% wydolności fizycznej, w środowisku odczuwania komfortu cieplnego
(ta:14oC;17oC) oraz gorąca (ta:25oC;28oC).
Uzyskane wyniki badań wskazują, iż głównym czynnikiem różnicującym reakcję
organizmu (podczas badań) był wysiłek fizyczny, a dokładniej jego intensywność.
Jedynie wpływ wysokiej temperatury powietrza w czasie badania został
zaobserwowany w przypadku wskaźnika, jakim była średnia ważona temperatury
skóry ochotników.
Planuje się kontynuację badań, które będą prowadzone z udziałem grupy
ochotników w wieku 60-64. Badania te wówczas dadzą odpowiedź, czy i jak wiek
może różnicować odpowiedź organizmu na temperaturę powietrza oraz wysiłek
fizyczny.
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Słowa kluczowe: wysiłek fizyczny, temperatura powietrza, obciążenie cieplne
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Ocena zachowań i nawyków żywieniowych kobiet z zespołem
policystycznych jajników (PCOS)
Evaluation of dietary habits and behavior of women with polycystic
ovary syndrome (PCOS)
Dominika Mazurek*, Karolina Hajduk, Ewa Piotrowska, Karolina Łoźna, Monika
Maćków, Maciej Bienkiewicz, Monika Bronkowska
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37, 51-630, Wrocław, Polska

Abstrakt
Celem pracy była ocena zachowań i nawyków żywieniowych kobiet z zespołem
policystycznych jajników.
Metody badawcze: W badaniach wzięło udział 93 kobiet ze zdiagnozowanym
zespołem policystycznych jajników (PCOS) w wieku 17 - 40 lat. Ocenę zachowań
i nawyków żywieniowych przeprowadzono na podstawie autorskiej ankiety oraz
kwestionariusza częstości spożycia (FFQ-6). Na podstawie pomiarów
antropometrycznych (wysokość i masa ciała, obwód talii i bioder) wyliczono
odpowiednio wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) oraz WHR (Waist-Hip
Ratio). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem
programu STATISTICA 13.3 firmy StatSoft Polska.
Wyniki: Większość badanej grupy stanowiły kobiety z wyższym wykształceniem
(52%), mieszkające w mieście powyżej 150 tys. mieszkańców (48%) oraz
wykonujące pracę umysłową (70%). U 5% kobiet stwierdzono występowanie
niedożywienia (BMI <18,5 kg/m2), natomiast u 21,5% i 22,6% kolejno nadwagę
(BMI 25-29,99 kg/m2) i otyłość (BMI ≥30 kg/m2). Wśród badanej grupy z PCOS
57% kobiet miało zdiagnozowaną dodatkowo insulinooporność oraz związany
z nią problemu z redukcją masy ciała. 72% badanych kobiet zadeklarowało zmianę
sposobu żywienia po zdiagnozowaniu PCOS, natomiast 56% badanych zaczęła
zwracać uwagę na indeks oraz ładunek glikemiczny spożywanych produktów
i potraw. 67% badanych kobiet zaobserwowała poprawę stanu zdrowia oraz
samopoczucia wynikające ze zmiany nawyków żywieniowych, m.in. poprawę
stanu cery, uregulowanie miesiączkowania, redukcję masy ciała. Większość
* Autor do korespondencji. E-mail: dominika.mazurek@upwr.edu.pl
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badanych kobiet (61%) charakteryzowała się regularnym spożyciem posiłków
w ciągu dnia oraz stosunkowo rzadkim pojadaniem między posiłkami (kilka razy
w miesiącu lub rzadziej). Wykazano, że badane kobiety częściej spożywały mleko
i naturalne produkty mleczne niż produkty mleczne słodzone i smakowe. W ich
diecie częściej występowały produkty zbożowe pełnoziarniste niż produkty
rafinowane. Spożycie owoców i przetworów owocowych najczęściej występowało
raz dziennie lub kilka razy w tygodniu, natomiast spożycie warzyw najczęściej
występowało codziennie lub kilka razy dziennie. Badane kobiety najczęściej
wybierały drób oraz mięso z królika, a także wysoko gatunkowe chude wędliny,
rzadziej mięso czerwone i jego przetwory. 66% badanych kobiet zadeklarowało
stosowanie suplementów diety m.in. inozytolu, kwasu foliowego i witaminy D.
Wnioski: W niniejszych badaniach wykazano znaczący wpływ zmiany nawyków
żywieniowych, zaliczanych do elementów stylu życia, kobiet z PCOS na stan ich
zdrowia oraz samopoczucie.
Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, zespół policystycznych jajników,
insulinooporność
JEL:
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Zadowolenie z życia i ze zdrowia osób aktywnych fizycznie
Satisfaction with life and health of physically active people
Adam Metelski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska

Abstrakt
Utrzymanie dobrej kondycji i zdrowia powinno stać na czele wszystkich wartości
człowieka dwudziestego pierwszego wieku. Zdrowie ma decydujący wpływ na
możliwość podejmowania przez człowieka jakichkolwiek działalności (Idzik, Idzik
i Majewski, 2011). Szczególnie w tym kontekście warto zwrócić uwagę na
aktywność fizyczną, ponieważ wyniki badań wskazują, że łączy się ona z 20-40%
redukcją śmiertelności w porównaniu z osobami nieaktywnymi fizycznie (Khan
i in., 2012). Z ekonomicznego punktu widzenia inwestycje rządowe w sport są
bardzo opłacalne, ponieważ każdy milion dolarów zainwestowany w sport generuje
oszczędności w opiece medycznej na poziome 3,2 mln dolarów (Skinner, Zakus
i Cowell, 2008, s. 11). Brak aktywności fizycznej często również łączy się
z nadmierną masą ciała, a otyłość to choroba ogólnoustrojowa, która jednocześnie
zwiększa ryzyko rozwoju wielu innych chorób. W efekcie otyłość, stając się
chorobą społeczną, powiększa wydatki państwowe na ochronę zdrowia, pogarsza
standard życia chorych ludzi oraz zwiększa śmiertelność (Woźniak i in., 2015,
s. 16). Wycenia się, że w Stanach Zjednoczonych wydaje się rocznie 147
miliardów dolarów na opiekę zdrowotną związaną z otyłością (Finkelstein,
Trogdon, Cohen i Dietz, 2009, s. 821). Najlepszym sposobem przeciwdziałania
tym zjawiskom jest popularyzacja w społeczeństwie odpowiedniej diety oraz
aktywności fizycznej, które umożliwiają ograniczenie nadmiernej wagi ciała
(WHO, 2004). Warto dodać, że w Polsce szczególnie otyłość dzieci i młodzieży
jest problemem. Odsetek młodych osób z nadmiarem masy ciała jest w Polsce
większy niż w większości krajów europejskich i w latach 2002–2010 stopniowo
wzrastał (J. Mazur, 2010).
Kolejnym atutem uprawiania sportu jest to, że oddziałuje ono także na zdrowie
psychiczne. Najczęściej jako psychologiczną korzyść z uprawiania sportu
wymienia się podwyższoną samoocenę (SDP IWG, 2008). Ponadto ćwiczenia
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fizyczne pomagają radzić sobie ze stresem i niepokojem oraz łagodzą stany
depresyjne. Badanie przeprowadzone w Finlandii wykazało mniejszy poziom
zagrożenia depresją i wyższe poczucie szczęścia u osób uprawiających sport
przynajmniej 2–3 razy w tygodniu (Hassmén, Koivula i Uutela, 2000). Badając
bliźnięta aktywne fizycznie i nieuprawiające sportów, również wykazano wyższą
jakość życia tych osób, które w wolnych chwilach były aktywne fizycznie (Stubbe,
de Moor, Boomsma i de Geus, 2007). Co więcej, aktywność fizyczna ma
pozytywny wpływ na procesy poznawcze, czyli procesy przetwarzania informacji
zachodzące w układzie nerwowym (Etnier i in., 1997).
Słowa kluczowe: zdrowie, aktywność fizyczna, sport, zadowolenie z życia.
JEL: I12, I31.
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Hiperglikemia w różnych grupach wiekowych
Hyperglycemia in different age groups
Sylwia Sulimiera Michalak
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, ul. Zyty 28,
65-046 Zielona Góra, Polska

Abstrakt
Cel: Analiza przyczyn i manifestacji klinicznej hiperglikemii w różnych grupach
wiekowych.
Metody: Przegląd czasopism, książek oraz publikacji naukowych dostępnych
w bazach: PubMed, Springer, Elsevier i innych.
Wyniki: Stany hiperglikemiczne takie jak nieprawidłowa glikemia na czczo lub
nieprawidłowa tolerancja glukozy, zaliczane do stanów przedcukrzycowych, mogą
przebiegać skąpo- lub nawet bez-objawowo we wszystkich grupach wiekowych.
Natomiast typowe objawy hiperglikemii takie jak: polidypsja, poliuria, wzmożone
pragnienie, osłabienie, rozdrażnienie, utrudnione gojenie ran, zmniejszenie masy
ciała są charakterystyczne dla cukrzycy. Niemowlęta i małe dzieci oraz osoby
w podeszłym wieku rzadko prezentują typowe objawy hiperglikemii.
U najmłodszych dzieci najczęściej obecne są nasilone wymioty oraz objawy
odwodnienia. Z kolei manifestacją kliniczną hiperglikemii powyżej 65 roku mogą
być: zaburzenia osobowości, pogorszenie pamięci, złe samopoczucie, zaburzenia
widzenia, częstsze oddawanie i/lub nietrzymanie moczu, nawracające infekcje zwłaszcza dróg moczowo-płciowych, zakażenia grzybicze, zaburzenia snu,
pogorszenie aktywności ruchowej. Obecność chorób współistniejących oraz
farmakoterapia dodatkowo zmieniają obraz kliniczny i utrudniają rozpoznanie
hiperglikemii. W przebiegu cukrzycy mogą wystąpić ostre, zagrażające życiu stany
takie jak: śpiączka ketonowa (w młodszych grupach wiekowych, zwłaszcza
w przebiegu cukrzycy t.1) lub nieketonowa śpiączka hipermolarna (częściej u osób
w podeszłym wieku z cukrzycą typu 2). Natomiast konsekwencją przewlekłej
hiperglikemii w cukrzycy są powikłania makroangiopatyczne (choroba
niedokrwienna serca, zawały serca, udary mózgu, miażdżyca naczyń kończyn
dolnych) oraz mikroangiopatyczne (nefropatia, retinopatia, neuropatia).
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Stany hiperglikemiczne nie związane z cukrzycą mogą wystąpić w przebiegu ostrej
fazy choroby np. ciężkiej infekcji, bezpośrednio po urazie lub zabiegu
operacyjnym. U dzieci wtórnymi przyczynami hiperglikemii są najczęściej defekty
genetyczne lub zaburzenia rozwojowe, np. dysgenezja trzustki, rzadziej urazy
trzustki. U pacjentów dorosłych do wtórnej hiperglikemii mogą prowadzić:
zapalenie trzustki, nowotwór trzustki, hemochromatoza, hiperglikemia polekowa.
Zaburzenia endokrynologiczne np. zespół Cushinga, glukagonoma, nadczynność
tarczycy,
pierwotny
hiperaldosteronizm,
autoimmunologiczne
zespoły
poliendokrynne i inne są przyczyną hiperglikemii w różnych grupach wiekowych.
Wnioski: Obraz kliniczny hiperglikemii jest różny i zależy od wieku pacjenta,
etiologii i czasu trwania hiperglikemii, jak również obecności chorób
towarzyszących czy farmakoterapii.
Słowa kluczowe: hiperglikemia, cukrzyca, wiek rozwojowy, wiek podeszły
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Bezpieczeństwo społeczności lokalnej jako aspekt zapewnienia
zdrowia i życia mieszkańców przez służby do tego powołane na
przykładzie Straży Miejskiej w Jeleniej Górze
The security of the local community as an aspect of ensuring the health
and life of the inhabitants by the services created for this purpose on
the example of the Municipal Guard in Jelenia Góra
Beata Mucha*1, Monika Mucha**2
1

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. A. Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska
2

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Zachowań
Konsumenckich, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3, 51-149Wrocław,
Polska

Abstrakt
Cel. Celem pracy jest próba oceny, czy a) Straż Miejsca zapewnia porządek
i spokój społeczności lokalnej; b) bezpieczeństwo społeczności lokalnej wpływa na
wyższy poziom jakości życia i stan zdrowia mieszkańców.
Omówienie koncepcji. W pierwszej kolejności omówiono teoretyczne podstawy
bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także zadania, jakie należą do straży.
W drugiej, praktycznej części, scharakteryzowano Straż Miejską w Jeleniej Górze.
Do badania wybranej jednostki wykorzystano dwie metody badawcze: metodę
obserwacji skategoryzowanej tj. technikę obserwacji fotograficznej i technikę
próbek zdarzeń. W technice próbek czasowych ustalono, że obserwacja będzie
trwała 30 min., co drugi dzień zarówno do południa, jak i po południu przez dwa
tygodnie. Badanie wykonano w marcu 2019 roku. Metodą pomocniczą
zastosowaną w badaniu była analiza dokumentacji Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze. Badanie dokumentów polegało na wyodrębnieniu elementów składowych
dokumentu według przyjętego kryterium tj. interwencji, jakie przeprowadziła Straż
Miejska w 2017 roku. Dobór próby był celowy. Badana Straż poinformowana
* Autor do korespondencji. E-mail: *beatam3@onet.eu, ** mucha.monika.1987@o2.pl

76

została o celu badania.
Wyniki i wnioski. Jak wykazały badania Straż Miejska w Jeleniej Górze
podejmuje więcej interwencji, które wpływają na poziom poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców, a tym samym na mniejszą jakość ich życia i zdrowia. Społeczność
lokalna powinna mieć większe zaufanie do służb odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej
w dużej mierze uzależnione jest od służb do tego powołanych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo lokalne, straż miejska, stereotypy
JEL: H75, I18
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Stan i zagrożenie środowiska a jakość życia człowieka w świetle
posiadanych danych statystycznych
Environmental state and threat in terms of quality of human life in the
light of available statistical data
Katarzyna Mynarek*
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158, Katowice, Polska

Abstrakt
Człowiek i środowisko przyrodnicze wraz z wszystkimi jego elementami pozostają
ze sobą w ścisłej interakcji. Nie bez znaczenia dla komfortu naszego życia, w tym
następnych pokoleń, pozostaje stan środowiska, jego zasoby i jakość. Obecnie
środowisko, w którym bytujemy, w mniejszym lub większym stopniu zostało
przekształcone przez działalność człowieka. Walory oraz stan jakościowy
komponentów środowiska, takich jak: powietrze, woda, gleba - wpływają znacząco
na zdrowie, samopoczucie i komfort życia ludzi.
Głównym celem referatu jest zaprezentowanie stanu środowiska naszego kraju.
W pracy skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących emisji
substancji do powietrza, wody oraz gleby wprowadzanych bezpośrednio lub
pośrednio z zakładów szczególnie uciążliwych. W perspektywie czasowej
wykonano analizę czynników stanowiących zagrożenia dla środowiska, czyli:
odpadów, emitowanych zanieczyszczeń powietrza, odprowadzanych do wód lub do
ziemi ścieków, a także ilości samochodów osobowych. Określono również zasoby
związane z dostępem społeczeństwa do terenów zielonych oraz lasów. Dodatkowo
zwrócono uwagę na działania podejmowane na rzecz poprawy stanu środowiska,
w tym związane z inwestycjami na środki trwałe służące ochronie środowiska
i gospodarce wodnej.
Wykorzystane w niniejszej pracy metody badawcze oparto o analizę najbardziej
aktualnych oraz historycznych wyników badań statystycznych oraz danych ze
źródeł administracyjnych związanych z ochroną środowiska, zagadnieniami
ekonomicznymi ochrony środowiska i środkami transportu.
Jakość życia człowieka może być oceniana z punktu widzenia wielu czynników
odzwierciedlających różne aspekty sytuacji życiowej i prezentujących różne sfery
* Autor do korespondencji. E-mail: K.Mynarek@stat.gov.pl
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życia obywateli. Jednym z nich jest np. sytuacja materialna i dochodowa. Innymi
grupami obszarów mających wpływ na jakość życia człowieka mogą być:
spędzanie wolnego czasu, rekreacja, ocena warunków klimatycznych oraz
środowisko naturalne. Uświadomienie sobie efektów oddziaływania człowieka na
środowisko powinno prowadzić do poszukiwań radykalnych działań na rzecz
poprawy stanu i ochrony środowiska oraz racjonalnego zarządzania jego zasobami.
Przedstawiona praca może posłużyć jako materiał wyjściowy do przemyśleń pod
kątem planowanych działań badawczych podejmowanych przez przedstawicieli
ośrodków naukowych i instytutów badawczych.
Słowa kluczowe: jakość życia, środowisko, stan środowiska, zanieczyszczenia
środowiska, zanieczyszczenia powietrza, gospodarka ściekowa, gospodarka
odpadami, środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
samochody osobowe
JEL: Q260, Q500, Q530
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System patentowy wobec wyzwań rynku farmaceutycznego
The patent system in view of the pharmaceutical market challenges
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Uniwersytet Wrocławski, 50-137 Wrocław, Polska

Abstrakt
W dyskusji nad zasadnością przyznawania praw wyłącznych na wynalazki
argumenty zarówno przeciwników jak i zwolenników ich utrzymania wydają się
równie mocne jak i wzajemnie sprzeczne, co powoduje, iż mimo trwających od lat
dyskusji, problem ten nie został jak dotąd rozwiązany. Szczególnie silne
kontrowersje zarówno wśród badaczy jak i praktyków wywołuje kwestia
patentowania produktów leczniczych - dóbr szczególnie wrażliwych z perspektywy
społecznego oddziaływania. Sytuacji nie poprawia fakt, iż to właśnie firmy
farmaceutyczne są podmiotami szczególnie często oskarżanymi o nadużywanie
praw z patentu i tym samym podejmowanie działań negatywnie wpływających na
dostępność oraz rozwój produktów leczniczych. Jednym z jego przejawów jest
stosowanie przez firmy farmaceutyczne tzw. cen nadmiernie wygórowanych.
Działania tego typu stanowią nie tylko barierę dla ochrony zdrowia publicznego
oraz rozwoju i dyfuzji specjalistycznej wiedzy, ale znacząco podwyższają koszty
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i w efekcie, istotnie podwyższają
także ceny samych leków. W odczuciu społecznym nagminnie nadużywające praw
wyłącznych przedsiębiorstwa farmaceutyczne, wpływają na kompleksową,
negatywną ocenę całego środowiska. W literaturze przedmiotu podnoszone są
ponadto zarzuty, że system pozwalający na patentowanie leków, podobnie jak w
przypadku wynalazków biotechnologicznych, wpływa na ograniczenie dostępu do
leków ratujących życie oraz ukierunkowanie badań na prowadzenie prac nad
lekami, na które jest największy popyt, a nie nad lekami, które są najbardziej
potrzebne ze względów społecznych.
Głównym celem wystąpienia jest prezentacja zakresu przyznawanej w tym
obszarze ochrony oraz wynikających stąd konsekwencji. Celem dodatkowym jest
przedstawienie argumentów ekonomicznych dwóch stron dyskusji, zarówno
zwolenników jak i przeciwników patentowania produktów leczniczych.
Jego realizacja przeprowadzona zostanie w oparciu o studia literaturowe
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i orzecznictwo oraz wtórne dane empiryczne.
Wynikające stąd wnioski wskazują na konieczność pilnej weryfikacji
dotychczas stosowanych w tym obszarze rozwiązań prawnych z uwzględnieniem
aspektów ekonomicznych, a tym samym również ich użyteczności społecznej.
Słowa kluczowe: patenty, firmy farmaceutyczne, innowacje
JEL: 03, 034, 038
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Wroclaw Annual International Conference on Health
and Lifestyle (WAICHL-2019)
Management of urban agglomerations as a background of sustainable
development of the region
Anastasiia Pandas*
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 24 Heroyiv oborony
Odesy Str., Ap.87, Odesa 65069, Ukraine

Abstract
Objectives. To consider the theoretical and methodological basis of urban
agglomerations, to determine the peculiarities of urban agglomeration
development, to analyze the socioeconomic efficiency of urban agglomerations, to
highlight the problematic aspects of urban agglomerations. Since the understanding
of trends, directions of development, and well-organized strategic management
contribute to the socio-economic development of agglomerations.
Data and Methods. Formation of agglomerations is a natural extension of the
city's social and economic development, the growth of industrial production,
services, and the flow of the population - all of this directly extends the boundaries
of the territory, increases the opportunities for the development of all spheres both
for the peripheral zone and for the center of the territory.
In essence, urban agglomeration is an urbanized area with centers of gravity
(nucleus) and an attached zone, a certain length and, often, a minimal population,
which at the present stage of spatial development becomes particularly relevant as
a leading form of a territorial organization.
Urban agglomeration can be described as a compact spatial group of
settlements, united by intensive industrial and cultural connections into a complex
multicomponent dynamic system.
Key features of urban agglomerations:
1. Close economic, cultural and domestic, recreational, administrativepolitical and organizational ties.
2. Pendulum migration of people.
3. Density.
4. Transport fullness.
5. The continuity of labor markets, real estate, land.
6. Multicomponent.
* Corresponding author. E-mail address: anastasypandas@gmail.com
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7. Dynamism.
Results and Conclusions. The growing importance of strategic management, the
purposeful development of territories, corresponding to the political goals of
innovative investment development, the need to regulate the development of
urbanization processes that exacerbate socio-economic problems, determines the
relevance of improving agglomeration processes, and consequently, the processes
of their regulation.
World practice proves the effectiveness of urban agglomeration, which forms a
territorially unified socio-economic and infrastructure spaces, creating a
multiplicative, synergistic effect. However, this process should have a systemic
character and be clearly controlled, which determines the need for a comprehensive
analysis of the assessment of agglomeration development.
In addition, the main conditions for the formation and development of
agglomerations are the development of a management model, both agglomeration
and city-core, in accordance with existing socio-economic and infrastructural
conditions, the existence of a legal basis, infrastructure, structure of settlements,
quality of life and environment, regeneration of urban areas.
Keywords: region, urban area, urban agglomeration, socio-economic development
JEL Classification: R11
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Problemy codziennego funkcjonowania psychospołecznego w związku
z restrykcjami żywieniowymi w narracji autobiograficznej osoby
przewlekle chorej. Analiza przypadku
Problems of everyday psychosocial functioning related to dietary
restrictions in autobiographical narration of a person with a chronic
disease. Case study
Małgorzata Pietras-Mrozicka*
Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych
Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź, Polska

Abstrakt
Akceptacja choroby przewlekłej i jej leczenia to długotrwały proces, wiążący się
z przeżywaniem negatywnych stanów emocjonalnych. Chorzy zdają sobie sprawę
ze spowodowanych chorobą ograniczeń zwłaszcza w relacjach z innymi. Efektem
może być poczucie obniżonej jakości życia w związku z chorobą a także
modyfikacja stylu życia: niechęć do barier, które choroba za sobą niesie oraz
unikanie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Restrykcje dietetyczne
wymuszone chorobą poprzez ich uciążliwość są źródłem doświadczania niepokoju
oraz zmianą sposobu funkcjonowania psychospołecznego.
CEL: W wystąpieniu pragnę skupić się jakości i stylu życia będących wynikiem
subiektywnie postrzeganych obciążeń wynikających z choroby dietozależnej na
przykładzie celiakii. Chcę odpowiedzieć na pytanie jak w narracji osoby chorej
zmienia się sposób postrzegania funkcjonowania psychospołecznego, samej siebie
oraz relacji społecznych.
METODY: Analiza pojedynczego przypadku dokonana została w wyniku badań
jakościowych przy zastosowaniu metody biograficznej. Uzyskane dane pochodzą
z przeprowadzonego wywiadu biograficznego. Narracja autobiograficzna pozwala
na poznanie subiektywnych doświadczeń jednostki osadzonych w szerszym
kontekście społecznym. Pozwala na uzyskanie wglądu w sposób w jaki zmaga się
z problemem oraz powiązanie indywidualnych doświadczeń z doświadczeniami
* Autor korespondencyjny. E-mail: margapi17@hotmail.com
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osób borykających się z podobnym problemem.
WYNIKI: Wyniki badań wskazują, że codzienność osób na diecie bezglutenowej
wiąże się z licznymi ograniczeniami. Postrzegane ograniczenia, zwłaszcza
związane z zawężeniem możliwości udziału w życiu towarzyskim może prowadzić
do negatywnego postrzegania choroby, doświadczania negatywnych emocji
i trudności w akceptacji własnego stanu, a w konsekwencji pogorszenia stanu
zdrowia.
WNIOSKI: Funkcjonowanie psychospołeczne osób z celiakią ulega istotnym
zmianom pod wpływem leczenia dietą. Doświadczane ograniczenia są źródłem
poczucia inności i wykształcenia przekonania o negatywnej ocenie ich osoby. Te
założenia prowadzą do wycofania się z życia społecznego poprzez rezygnację
z uczestnictwa w relacjach z innymi, zwłaszcza w sytuacjach związanych
z jedzeniem. Świadomość trudności doświadczanych przez osoby przebywające na
diecie bezglutenowej ze względów zdrowotnych może ułatwić implementację
dobrych praktyk, mających na celu polepszenie sytuacji tych osób.
Słowa kluczowe: styl życia, restrykcje dietetyczne, choroba przewlekła, jakość
życia, funkcjonowanie psychospołeczne, biografia
JEL: I
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Styl życia dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce z objawami ortoreksji
psychicznej
Lifestyle of female and male adults in Poland with symptoms 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 prozdrowotnego stylu życia. Jednym z istotnych elementów stylu życia decydującym o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka jest żywienie. Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia może jednak przybierać skrajne formy m.in. takie, jak
ortoreksja psychiczna (ON), czyli patologiczna obsesja na punkcie prawidłowego
żywienia.
Celem badania była ocena wybranych elementów stylu życia dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce z objawami ON.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie II-III 2019 r. metodą wywiadu
wspomaganego komputerowo przy pomocy strony www (Computer Assisted Web
Interview – CAWI) przez wyspecjalizowaną agencję badawczą. W badaniu wzięło
udział 1015 osób w wieku 18-65 lat wylosowanych spośród około 64000 osób zarejestrowanych w panelu agencji. Dobór próby miał charakter kwotowy z uwzględnieniem charakterystyki polskiej populacji, tj. płci, wieku, miejsca zamieszkania
oraz wykształcenia. Do zidentyfikowania objawów ON zastosowano kwestionariusz ORTO-15, natomiast do oceny wybranych elementów stylu życia wykorzystano wybrane pytania z podskali: styl życia i dane osobowe kwestionariusza do
badania poglądów i zwyczajów żywieniowych osób w wieku 16-65 lat (KomPAN).
Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 13.1 pakietu StatSoft
z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz regresji logistycznej. Za poziom istotny
statystycznie przyjęto p ≤ 0,05.
Objawy ON zidentyfikowano wśród 20,2% respondentów. Najwięcej osób
* Autor do korespondencji. E-mail: marta_plichta@sggw.pl
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z objawami ON znajdowało się w przedziale wiekowym 25-34 lata (p = 0,002)
oraz wśród osób posiadających średnie wykształcenie (p = 0,002). U osób oceniających swoją aktywność fizyczną w czasie wolnym jako umiarkowaną ryzyko wystąpienia objawów ON malało o 38% w stosunku do osób deklarujących wysoką
aktywność fizyczną w czasie wolnym (OR = 0.62, 95% Cl 0.39-0.99; p = 0,048).
Osoby palące 10-20 sztuk papierosów dziennie miały prawie pięciokrotnie mniejsze ryzyko wystąpienia objawów ON w porównaniu do osób palących papierosy
okazjonalnie (OR = 0,46, 95% Cl 0,22-0,98; p = 0,043). Ryzyko wystąpienia objawów ON u osób stosujących dietę wegańską było trzykrotnie wyższe niż u osób
nie stosujących diety wegańskiej (OR = 3.25, 95% Cl 1.27-8,34; p = 0,014). Pozostałe zmienne, czyli aktywność fizyczna w pracy oraz stosowanie innych diet
(fleksitariańska, wegetariańska, frutariańska, witariańska, makrobiotyczna, paleo,
bezglutenowa, śródziemnomorska, ketogeniczna) nie były istotnymi predyktorami
objawów ON.
Poziom występowaniu objawów ON w populacji polskiej należy uznać za
wysoki. Objawy ON wiązały się z bardziej prozdrowotnymi zachowaniami, tj.
większą aktywnością fizyczną w czasie wolnym oraz mniejszą ilością wypalanych
papierosów w ciągu dnia. Większe ryzyko wystąpienia objawów ON łączyło się ze
stosowaniem diety wegańskiej.
Słowa kluczowe: ortoreksja psychiczna, styl życia, osoby dorosłe
JEL: I12
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Wybrane zachowania motywacyjne konsumentów żywności na
podstawie kwestionariusza EATMOT
Selected motivational behaviors of food consumers based on the
EATMOT questionnaire
Ewa Piotrowska1 *, Małgorzata Korzeniowska2, Danuta Figurska-Ciura1,
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Katedra Żywienia Człowieka, 2Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych
i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37 51-630 Wrocław, Polska

Abstrakt

Wybory konsumentów w odniesieniu do żywności nie zawsze odpowiadają
potrzebom ich organizmu. Konsumenci oczekują od producentów żywności
bezpiecznej o wysokiej jakości. Poszukując produktów, które spełniają ich
oczekiwania i mogą zaspokoić ich potrzeby, kierują się różnymi motywacjami.
Motywacja jest procesem, który nadaje kierunek realizowanej potrzebie,
podtrzymuje i wywołuje określone zachowania osób, tak by osiągnęły zakładany
cel.
Celem badań było określenie czynników motywacyjnych, wpływających
determinująco na zachowania konsumentów przy podejmowaniu przez nich decyzji
podczas dokonywania wyborów żywieniowych.
Badania konsumentów były zrealizowane od grudnia 2017 do lutego 2018
roku. Grupę badawczą stanowiło łącznie 454 osoby, w tym 350 kobiet, (77,1%)
i 104 mężczyzn (22,9%). Największą
grupę 255 osób (55,2%) stanowili
respondenci w wieku 19-30 lat.
Za narzędzie badawcze posłużył Kwestionariusz EATMOT, opracowany we
współpracy w ramach międzynarodowego projektu kierowanego przez Centrum
Naukowe CI&DETS przy Politechnice w Viseu, w Portugalii. Kwestionariusz
został opracowany na platformie Google i udostępniony respondentom drogą
mailową. Składał się z 10. sekcji, wśród których znalazły się opinie opisujące
motywacje: zdrowotną, emocjonalną, ekonomiczną, socjologiczną i kulturową,
środowiskową i polityczną oraz marketingową i reklamową.
* Autor do korespondencji. E-mail: ewa.piotrowska@upwr.edu.pl
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Z motywacją zdrowotną statystycznie istotnie najsilniej skorelowana była
opinia o unikaniu spożywania żywności przetworzonej z powodu obniżonej
wartości żywieniowej (r=0,60). Z motywacją emocjonalną istotnie skorelowana
była opinia, o jedzeniu jako emocjonalnym pocieszeniu (r=0,81). Z motywacją
ekonomiczną natomiast korelowało istotnie stwierdzenie, że kupuje się żywność
łatwą do przygotowania (r=0,67). Z motywacją socjologiczną i kulturową istotnie
skorelowane było przekonanie, o spożywaniu pewnych rodzajów żywności,
ponieważ jedzą je inne osoby (r=0,59). Natomiast z motywacją środowiskową
i polityczną istotnie korelowało stwierdzenie, że ważne jest, aby żywność była
przygotowana i pakowana
w sposób sprzyjający środowisku (r=0,71).
Z motywacją marketingową i reklamową istotnie korelowało przekonanie, że
kampanie reklamowe żywności zwiększają ochotę na spożycie konkretnego
produktu (r=0,62).
Istotnie częściej kobiety 50,2% niż mężczyźni 14,8 % grupy wyrażały
opinię o tym, że ważne jest spożywanie żywności, która utrzymuje w dobrym
zdrowiu. Również kobiety 37,8% grupy częściej niż mężczyźni 8,4% grupy
wyrażały przekonanie o unikaniu spożywania żywności przetworzonej, z powodu
obniżonej wartości odżywczej. Także kobiety 18,5% grupy częściej niż mężczyźni
3,1% grupy wyrażały opinię, że jedzenie może stać się emocjonalnym
pocieszeniem. Ponadto kobiety 38,5% grupy istotnie częściej niż mężczyźni
12,3% grupy wyrażały przekonanie, że robiąc zakupy preferują czytanie etykiet
niż wiarę w kampanie reklamowe.
Stwierdzono, że najsilniej korelowały ze sobą opinie wchodzące w skąd
motywacji emocjonalnej, środowiskowej i politycznej oraz ekonomicznej. Kobiety
częściej niż mężczyźni zgadzały się z opiniami wchodzącymi w skald motywacji
zdrowotnej, emocjonalnej oraz marketingowej i reklamowej.
Słowa kluczowe: konsumenci, wybory żywieniowe, potrzeby, zachowania
motywacyjne
JEL:
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Pro-health orientation of employers in Poland as a research result
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Abstrakt
Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia, dotyczącego budżetów
przeznaczanych na pozapłacowe świadczenia dla pracowników, wynika, iż środki
finansowe na działania motywacyjne wzrosły w co trzeciej firmie. Średnia kwota,
jaką w 2018 roku pracodawcy przeznaczyli na jednego pracownika, wynosiła
niemal do 2 tys. zł. (1995 PLN). Benefity pozapłacowe nadal najczęściej występują
w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników. Ze świadczeń tych korzystało
w 2018 roku 87% pracowników. Według prognoz rynek benefitów pozapłacowych
wciąż będzie się powiększał, także w obszarze zdrowia pracowników. Wśród
benefitów niegotówkowych jednymi z najbardziej popularnych świadczeń są karty
sportowe i prywatna opieka medyczna. Przedsiębiorstwa dbają o zdrowy styl życia
swoich pracowników, a orientacja prozdrowotna pracodawców niesie za sobą
pozytywne skutki zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. W zakresie
opieki zdrowotnej pracownicy mogą w krótkim czasie skonsultować się z lekarzem
pierwszej pomocy oraz ze specjalistą, nie ponosząc lub ponosząc znacznie
mniejsze (niż w tradycyjnych poradniach prywatnych) nakłady finansowe. Karty
sportowe są bardzo często motywacją dla pracowników do pojęcia regularnych
ćwiczeń, także z osobami, z którymi współpracują w przedsiębiorstwie. Dla
pracodawcy wydatki na systemy opieki medycznej oraz możliwość korzystania
z obiektów sportowych przyczyniają się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku
pracodawcy, przeciągnięcia nowych pracowników oraz mają wpływ na
oszczędności związane m.in. z ograniczeniem absencji chorobowej pracowników.
Cele. Celem artykułu jest określenie jaki odsetek pracodawców na rynkach pracy
w największych (pod względem liczby ludności) miastach w Polsce tj.: Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie i Łodzi, stosuje orientację prozdrowotną.
Metody badawcze. Autorki dokonają przeglądu ofert pracy dostępnych ma jednym
* Autor do korespondencji. E-mail: agnieszka.sadowa@uwr.edu.pl
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z największych (pod względem liczby ogłoszeń o pracę) portali ogłoszeniowych
w Polsce. Badaniem zostaną objęte aktualne (na dzień 30.04.2019) oferty pracy
z miesiąca kwietnia 2019. Za pomocą metod statystycznych autorki ustalą odsetek
pracodawców stosujących orientację prozdrowotną i sygnalizujących ten wątek
w swoich ofertach pracy.
Wyniki. Wyniki badań ilościowych zostaną rozróżnione ze względu na największe
miasta w Polsce oraz dodatkowo na:
- rodzaj benefitu pozapłacowego (opieka medyczna i pakiet sportowy),
- grupę zawodową,
- typ proponowanej umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną sformułowane
wnioski wskazujące na odsetek pracodawców stosujących orientację prozdrowotną
w poszczególnych miastach w Polsce. Kolejno możliwe będzie porównanie
pracodawców na poszczególnych lokalnych rynkach pracy w zależności o rodzaju
oferowanego wraz ze stanowiskiem benefitu pozapłacowego, branży
przedsiębiorstwa oraz typu umowy proponowanej na dane stanowisko.
Słowa kluczowe: orientacja prozdrowotna, benefity dla pracowników, systemy
pozapłacowe, opieka medyczna, rynki pracy
JEL: I19, J63
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Choroby rzadkie wśród dzieci – zarządzanie systemem
z perspektywy rodziny pacjenta
Children's rare diseases – system management
from the perspective of the patient's family
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Abstrakt
Autorka artykułu porusza problem zarządzania systemem opieki nad
pacjentem z chorobą rzadką w Polsce. Rozwiązania systemowe w tej materii (lub
ich brak) determinują społeczno-ekonomiczną kondycję rodziny, którą dotyka
choroba sieroca, najczęściej dziecka. Mowa tu nie tylko o rozwiązaniach
w zakresie służby zdrowia, choć te są priorytetowe. Choroba rzadka rzutuje na
szereg innych obszarów życia chorego – jego edukację, możliwości rozwoju,
udział w życiu społecznym. Rzutuje też na życie jego rodziny, które w kontekście
ekonomicznym zaczyna generować zdecydowanie więcej kosztów, przy
jednocześnie rosnących ograniczeniach w sferze aktywności zawodowej.
Choroby rzadkie dotykają blisko 3 mln Polaków. Grupa ta, choć liczna,
z punktu widzenia medycyny jest bardzo niejednorodna, ponieważ dotyczy kilku
tysięcy różnych jednostek chorobowych o odmiennych przyczynach i przebiegu. O
chorobie rzadkiej mówi się wówczas, gdy dotyka ona nie więcej niż 5 na 10 tys.
osób. Niewielka liczba pacjentów stanowi podstawowe ograniczenie w procesach:
najpierw diagnostycznym, a następnie leczenia, w tym poszukiwania leków aktualnie spośród ponad 6 tys. chorób rzadkich możliwość leczenia ma zaledwie
3-4%. Ta specyfika stanowi wspólny mianownik dla wszystkich chorób sierocych,
przez co można, wdrażając odpowiednie rozwiązania systemowe, lepiej
zabezpieczyć pacjentów i ich rodziny, od sfery ochrony zdrowia począwszy na
zabezpieczeniu społecznym skończywszy.
Celem pracy jest zatem zidentyfikowanie głównych potrzeb środowisk
pacjentkach w wybranych aspektach życia z chorobą rzadką, których zaspokojenie
poprawiłoby jakość życia pacjenta oraz kondycję społeczno-ekonomiczną jego
* Autor do korespondencji. E-mail: malgorzata.skweres-kuchta@usz.edu.pl
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rodziny, ta bowiem „choruje” wraz z nim.
W artykule wykorzystane zostaną mieszane metody badawcze z grupy
metod badania teoretycznego z elementami badania empirycznego (badania
wtórne). Wnioski z badań podzielone zostaną na kilka płaszczyzn, z których każda
jest istotna dla kondycji rodziny żyjącej w cieniu choroby rzadkiej.
W tle tych rozważań pozostaje od blisko dekady opracowywana strategia Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, który obecnie, zgodnie z deklaracjami
Ministerstwa Zdrowia, jest w ostatniej fazie konsultacji resortowych. Dokument
ten, w myśl Zalecenia Rady UE (2009), powinien był regulować najważniejsze
kwestie dotyczące pacjentów z chorobami rzadkimi już od 2013 roku. Polska jako
jedna z ostatnich w UE takowego planu nie ma.
Słowa kluczowe: choroby rzadkie, zarządzanie systemem ochrony zdrowia i
zabezpieczenia społecznego, kondycja społeczno-ekonomiczna rodziny
JEL: I110, I140, I150, I180
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Czy spożywanie wina może być wyrazem zdrowego stylu życia?
Ujęcie biblijne
Can drinking wine be an expression of a healthy lifestyle?
A biblical shot
Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT*
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ul. Katedralna 9,
50-328 Wrocław, Polska

Abstrakt
Spożycie wina w naszej kulturze postrzegane jest jako zwykłe spożycie
napoju alkoholowego. Dlatego też wydaje się być uzasadnione pytanie postawione
w tytule: Czy spożycie wina może być wyrazem zdrowego stylu życia.
Przedmiotem niniejszego opracowania będzie analiza tych tekstów
starożytnych, także Starego i Nowego Testamentu, w których mowa jest na temat
wina. Zastosowana zostanie metoda analizy kontekstualnej tekstu literackiego
w ogólności, a tekstów biblijnych w szczególności. Bliższa analiza tych tekstów
pokazuje, że wino używane z umiarem, wzmacnia i działa pobudzająco. Księga
Mądrości Syracha powiada: „Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz
w miarę (...). Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie
i z umiarkowaniem” (Syr 31,27n; por. też Prz 31,6-7). Poganie, którzy oddawali cześć
boską siłom natury, uważali również podniecające i rozweselające działanie wina za
boskie. Grecy czcili w Dionizosie (Bachus), bogu uprawy winnej latorośli, jakby
wybawiciela, który uwalnia od trosk i obdarza radością życia. Na starożytnym
Wschodzie krzew winny utożsamiano z „ziołem życia”, a sumeryjskim znakiem
„życia” był pierwotnie liść winogronowy. Krzew winogronowy jest roślinnym
motywem wyobrażającym nieśmiertelność, tak jak w archaicznych przekazach wino
było zawsze uważane za symbol młodości i wiecznego życia. W Nowym
Testamencie, wino jawi się przede wszystkim jako jedna z materii Ostatniej
Wieczerzy i Eucharystii. Można stąd wyciągnąć wniosek, że wino nie tylko jest
napojem gaszącym pragnienie i rozweselającym serce człowieka, lecz także staje się
podstawą duchowo zdrowego stylu życia.

Słowa kluczowe: Stary Testament, Nowy Testament, wino, pascha, Ostatnia
* Autor korespondencyjny. gimel@poczta.onet.pl
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Wieczerza, styl życia
JEL: I
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Style życia i kultura zdrowotna. Nowe pytania, stare odpowiedzi?
Lifestyle and health culture. New questions, old answers?
Janusz Szymborski*
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Rządowa Rada Ludnościowa
Ul. Ks. Janusza 42 m. 68, 01-452 Warszawa

Abstrakt
Postrzeganie stylów życia przez pryzmat kultury zdrowotnej pozwala na ich
usytuowanie w szerokim kontekście uwarunkowań środowiskowych, socjalnych,
genetycznych, epigenetycznych i medycznych oraz na uwypuklenie kluczowej roli
wychowania zdrowotnego. Zastosowanie takiego podejścia, przy wykorzystaniu
najnowszych danych z piśmiennictwa, stwarza autorowi szansę na pełniejszą
analizę znanych dotychczas i nowych czynników ryzyka wpływających na
kondycję zdrowotną polskiego społeczeństwa. Daje także możliwość krytycznej
oceny, w jakim stopniu wartość zdrowia znajduje odzwierciedlenie w praktyce
społecznej - w obrębie poszczególnych polityk publicznych i w codziennym życiu
ludzi. Szacuje się, że znane, behawioralne czynniki ryzyka: palenie tytoniu,
nadmierne spożycie alkoholu, niezdrowa dieta, niska aktywność fizyczna,
odpowiadają w naszym kraju za utratę 37,3% lat przeżytych w zdrowiu. Wszystkie
wymienione zagrożenia charakteryzują się znamiennym gradientem socjalnym, co
nasuwa potrzebę odejścia od modelu biomedycznego w realizacji programów
zdrowotnych, na rzecz modelu społeczno-środowiskowego. Postępy epigenetyki
pogłębiają naszą wiedzę na temat patomechanizmu zaburzeń zdrowia, co pociąga
za sobą konieczność przemyślenia sposobu oddziaływań profilaktycznych.
Pojawiają się niepokojące doniesienia o nowych zagrożeniach dla zdrowia
fizycznego, prokreacyjnego i psychicznego związanych ze stosowaniem
szkodliwych substancji w wyrobach codziennego użytku oraz z niekontrolowanym
dostępem dzieci do szkodliwych treści w mediach społecznościowych. Z kolei
postępy genetyki oraz lawinowo narastający dostęp społeczeństwa do czerpanej
z internetu wiedzy o zdrowiu oraz przyczynach i objawach chorób, możliwościach
diagnostyczno – leczniczych, a także coraz powszechniejszy dostęp do testów
diagnostycznych skierowanych wprost do klienta (DTC) i usług zdrowotnych
* Autor do korespondencji. E-mail: janusz.szymborski@gmail.com
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z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) ma implikacje dla relacji pacjent –
lekarz oraz rewolucjonizuje sposoby realizacji działań w zakresie promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej. W celu uzyskania pożądanych z punktu widzenia
zdrowia społeczeństwa efektów, proponowana jest zmiana modelu i statusu
promocji zdrowia w krajowym systemie ochrony zdrowia, rozwój infrastruktury
dla promocji zdrowia w pozamedycznym obszarze zdrowia publicznego oraz
rozwój infrastruktury dla promocji zdrowia w obszarze opieki zdrowotnej.
Uzasadnione jest oczekiwanie, by polskie ośrodki naukowe w szerszym zakresie
włączyły się do badania roli behawioranych i środowiskowych czynników ryzyka,
co może przyczynić się do pogłębionego zrozumienia patomechanizmu chorób
oraz do lepszego wykorzystania już istniejących i poszukiwania nowych
możliwości promocji zdrowia, prewencji chorób i ich leczenia.
Słowa kluczowe: styl życia, promocja zdrowia, środowisko, epigenetyka, nowe
technologie
JEL: I12
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Przełamywanie szklanego sufitu przez kobietę-lidera w ochronie
zdrowia
Breaking the glass ceiling by a woman leader in health care
Ewa Tańska
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, Polska

Abstrakt
Cele: Celem pracy jest wyjaśnienie czym dokładnie jest szklany sufit, jaka jest
skala zjawiska w sektorze ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, zarówno na
uczelniach medycznych jak i w placówkach medycznych, oraz co można zrobić,
aby przeciwdziałać lub łagodzić zjawisko.
Metody badawcze: Metodą badawczą był przegląd i analiza literatury branżowej,
w tym artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz raportach znanych
instytucji, jak GUS, Deloitte.
Wyniki i wnioski: Termin „szklany sufit” stanowi metaforę po raz pierwszy użytą
w 1977 roku i oznacza niewidzialne bariery uniemożliwiające kobietom
awansowanie na wysokie stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy. Problem
istnienia barier natury społecznej, kulturowej, rządowej, wewnętrznej i zewnętrznej
czy psychologicznej jest coraz częściej analizowany, co obrazuje wiele doniesień
literaturowych w tym obszarze. Istnienie stereotypów dotyczących kobiet
i mężczyzn, metody wychowywania dziewczynek i chłopców oraz wpajane im
zasady postępowania na zasadzie: wypada – nie wypada, mają nadal bardzo duży
wpływ na istnienie wyżej wymienionych barier. Analiza wynagrodzeń, liczby
zajmowanych stanowisk kierowniczych, liczby absolwentów uczelni medycznych
z uwzględnieniem płci stanowią element statystyk regularnie prowadzonych przez
państwowe urzędy w wielu krajach. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz
ww. źródeł są następujące: 1) w sektorze zdrowia tylko 11% kobiet zajmujących
stanowiska kierownicze osiągnęło stanowiska dyrektora generalnego,
w porównaniu do 25% mężczyzn; 2) w 2011 r. kobiety stanowiły 47% uczniów
uczęszczających na studia, 36% wszystkich wykładowców medycznych i 19,5%
profesorów zwyczajnych; 3) tylko 11% oddziałów klinicznych było prowadzonych
przez kobiety; 4) w 2016 roku w Polsce wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń
kobiet i mężczyzn w 2014 roku w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej
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plasował się na poziomie 17,4%, natomiast luka płacowa dla poszczególnych grup
zawodów, tj. specjalistów ds. zdrowia plasowała się na poziomie 34%; 5) kobietom
brakuje mentora-przewodnika, który promuje, edukuje i pomaga im wspiąć się po
drabinie organizacyjnej, służy poradą, wiedzą i dobrym słowem oraz pomaga
budować wyższy poziom samooceny.
Propozycje działań na rzecz przełamywania barier hamujących awansowanie
kobiet w sektorze zdrowia: (1) angażowanie mężczyzn i kobiet w promowanie
bezpieczeństwa tożsamości poprzez wprowadzanie i uświadamianie zasad
monitorowania potencjalnych przypadków dyskryminacji oraz szkolenie kadr
w celu dostarczenia informacji zwrotnych dotyczących wydajności, które są wolne
od uprzedzeń płciowych; (2) unikanie stereotypowo męskich kryteriów promocji,
grantów i nagród; (3) budowanie skuteczności przywództwa wśród lekarek
i kobiet-naukowców; (4) wprowadzenie elastyczności w miejscu pracy (ruchome
godziny pracy, możliwość pracy na niepełny etat) oraz instytucjonalnego wsparcia
w opiece nad dziećmi i bliskimi (żłobki, przedszkola, domy opieki, itp.).
Słowa kluczowe: szklany sufit, stereotypy, liderki, przywództwo, sektor ochrony
zdrowia, mentoring,
JEL: I10, I14, J16, J71, M54
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Rola organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z
niepełnosprawnością wzrokową w podniesieniu jakości życia
Role of Non-governmental Organizations of Persons with visual
Disability in Improving quality of Life
Andrey Tikhonov
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii,
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Polska

Abstrakt
Rzeczywistość jest konstruowana w sposób, który opera się na założeniu, że będzie
ona postrzegana, rozumiana, wykorzystywana i modyfikowana za pomocą zmysłu
wzroku. To jest główną przyczyną problemów o charakterze przestrzennym,
informacyjnym i komunikacyjnym, które osoba pozbawiona możliwości
postrzegania świata za pomocą zmysłu wzroku musi ciągle rozwiązywać. Osoba
taka szuka punktów styczności między "rzeczywistością wzrokową" a własnym
bytem, w którym sensoryczny kanał zmysłu wzroku gra mniejszą rolę albo wcale
nie ma znaczenia. Im więcej punktów styczności, w których zachodzi interakcja
między dwoma bytami, tym więcej szans osoba niewidoma ma na wyższą jakość
życia.
W niniejszym artykule podmiotem badania są organizacje pozarządowe działające
na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, których celem jest zapewnianie
dostępu do kultury i informacji. Osoba niewidoma potrzebuje dostosowania
umożliwiającego odbiór filmu i sztuki teatralnej albo uczestnictwo w wycieczce
muzealnej. Ponadto, zapoznanie się z wiadomościami umieszczonymi w gazecie
albo poszukiwanie informacji na stronach internetowych dla osoby z wadami
wzroku może być zadaniem bardzo żmudnym. Organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową podejmują różnorodne
działania mające na celu ułatwienie dostępu do kultury i informacji przyczyniając
się w taki sposób do podniesienia jakości życia swojej grupy docelowej.
Na potrzeby badania została przeanalizowana działalność kilku organizacji
pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim. W artykule są konkretne przykłady, jak
takie organizacje tworzą warunki do realizacji kulturalnych praw i prawa do
informacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Wnioskując można stwierdzić,
że organizacje pełnią ważną funkcję w dynamicznym procesie ułatwienia dostępu
do kultury i informacji. Jednakże, popyt wśród osób niewidomych na takie usługi
nie zawsze jest zapewniony.
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Słowa kluczowe: niepełnosprawność wzrokowa, organizacje pozarządowe, prawa
kulturalne, prawo do informacji, ułatwienie dostępu
JEL: I31, I180, J140, L310
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Funkcjonalne materiały włókiennicze poprawiające jakość życia osób
długotrwale unieruchomionych
Functional textile materials improving quality of the life of disabled
people permanently immobilized
Witczak Ewa*, Cieślak Małgorzata, Śledzińska Katarzyna, Lao Marek,
Gromadzińska Ewa
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15,
92-103 Łódź, Polska

Abstrakt
Problematyka powstawania i leczenia odleżyn u osób długotrwale
unieruchomionych ma duże znaczenie społeczne. Odleżyny stanowią poważny
problem medyczny i ekonomiczny. Do grupy narażonej na powstawanie odleżyn
należą między innymi osoby wykonujące pracę w pozycji siedzącej oraz osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Poprawa warunków pracy osób
niepełnosprawnych, unieruchomionych na stanowiskach pracy może wpływać na
wzrost aktywności zawodowej tej grupy osób. Brak właściwości bioaktywnych
i komfortu fizjologicznego siedziska prowadzi do infekcji i schorzeń
dermatologicznych. Obecnie użytkowane siedziska nie uwzględniają także
zagrożeń pożarowych i ze strony elektryczności statycznej. Dlatego istotne jest
opracowanie nowych funkcjonalnych materiałów włókienniczych przeznaczonych
na siedziska oraz ich kompleksowe badania.
Prawidłowo projektowane siedziska mogą zapewnić odpowiednie warunki
komfortu fizjologicznego między ciałem człowieka a podłożem, co ograniczy
ryzyko powstawania odleżyn oraz wpływać na poprawę bezpieczeństwa
użytkowania. Do oceny przydatności struktur włókienniczych na wierzchnią
warstwę siedziska przeciwodleżynowego pod względem komfortu fizjologicznego
nie powinno się stosować metod dla wyrobów odzieżowych. Musza być one
dostosowane do specyfiki siedzisk, uwzględniając transport ciepła i wilgoci
w warunkach symulowanego odkształcenia układu oraz rozkład nacisku w czasie
użytkowania. Ocena zjawisk termodynamicznych decydujących o właściwościach
biofizycznych w układzie ciało – struktura włókiennicza pozwala na kształtowanie
* Autor do korespondencji. E-mail: ewitczak@iw.lodz.pl
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właściwego komfortu oraz zapewnienie profilaktyki przeciwodleżynowej.
Metodyka badawcza powinna uwzględniać analizę siły nacisku, izolacyjności
cieplnej, dostępu powietrza, transportu pary wodnej w warunkach odpowiednio
rozłożonego nacisku oraz aspekt bezpieczeństwa użytkowania. W związku z tym
opracowana została kompleksowa metodyka obejmująca badania właściwości
sprężystych, komfortu fizjologicznego, termicznych oraz funkcjonalnych antybakteryjnych, elektrostatycznych i palnych.
Zgodnie z ww. metodyką badano nowe modelowe struktury dystansowe
przeznaczone na wierzchnią warstwę siedziska przeciwodleżynowego. Struktury te
charakteryzują się budową przestrzenną oraz sprężystością grubości. Niezależnie
od wielkości siły nacisku podczas użytkowania zawsze w strukturze pozostają
wolne przestrzenie, umożliwiające odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci
z układu ciało człowieka-siedzisko. W połączeniu z funkcją bioaktywności, trudno
zapalności i antyelektrostatyczności opracowane rozwiązania stanowią nową
jakość w materiałach przeznaczonych na siedziska.
Metodyka badawcza umożliwia kompleksową ocenę układów włókienniczotapicerskich w aspekcie profilaktyki przeciwodleżynowej i może być
wykorzystywana do projektowania oraz oceny struktur włókienniczych dla nowej
generacji siedzisk dla osób długotrwale unieruchomionych.
Opracowano na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie
badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy.
Słowa kluczowe: profilaktyka przeciwodleżynowa, struktury włókiennicze,
siedziska dla osób niepełnosprawnych
JEL:
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Niewydolność serca jako epidemia XXI wieku
Heart failure - the epidemic of the 21th century
Anna Maria Zoń*
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże Ludwika
Pasteura 1, 50-367 Wrocław, Polska

Abstrakt
Niewydolność serca (NS) stała się aktualnie jednym z najistotniejszych
problemów zdrowotnych i społecznych. W populacji polskiej liczna grupa
zagrożona jest wystąpieniem NS, której najczęstszą przyczynę stanowią obecnie
choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze. Około jednego miliona
Polaków choruje na NS, a zapadalność i chorobowość związane z NS rosną wraz
z wiekiem oraz zwiększają się do ponad 10% w populacji powyżej 70 roku życia.
Ponadto główną przyczynę hospitalizacji pacjentów po 65 roku życia stanowi
zaostrzenie objawów NS, będące czynnikiem dotyczącym niekorzystnego
rokowania. Do wzrostu liczby pacjentów z tym zespołem klinicznym przyczynia
się również postęp w terapii
chorób sercowo-naczyniowych (głównie
w interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych).
W kontekście powyższego zwrócić należy uwagę na program
Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z NS (KONS). Został on opracowany
wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
dla skutecznego zapobiegania i leczenia niewydolności serca oraz kompleksowej
opieki nad pacjentami z tym zespołem klinicznym. Program dedykowany jest
pacjentom ze stabilną przewlekłą NS oraz NS wysokiego ryzyka (po wypisie ze
szpitala z powodu zaostrzenia NS). Cel programu stanowi poprawa wyników
leczenia pacjentów z NS takich jak: redukcja śmiertelności wśród pacjentów,
podniesienie jakości życia pacjentów i ich rodzin, ograniczenie liczby
hospitalizacji czy próba optymalnego wykorzystanie dostępnych środków,
osiągana przez optymalizację farmakoterapii, edukację pacjentów, poprawę
dostępności do systemu ochrony zdrowia oraz wsparcie psychospołeczne. Program
KONS ma za zadanie integrację i koordynację opieki nad pacjentem na wszystkich
poziomach systemu opieki zdrowotnej: poczynając od lekarza rodzinnego, przez
* Autor do korespondencji. E-mail: anna.zon@student.umed.wroc.pl
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specjalistę kardiologa, aż do najwyższego stopnia jakimi będą ośrodki referencyjne
do których zostaną kierowani pacjenci z najbardziej zaawansowaną postacią
choroby. Podkreślenia wymaga kluczowa rola lekarzy leczących pacjentów
w ramach opieki ambulatoryjnej. Ich zadaniem będzie identyfikacja czynników
ryzyka NS, których modyfikacja może zapobiegać lub opóźniać rozwój NS na
samym początku.
Podsumowując wskazać należy, iż aktualnie u bardzo licznej grupy
Polaków (prawie 10 mln) występuje wysokie ryzyko zapadnięcia na NS, co
stanowi istotne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Unikatowy projekt jakim
jest pilotaż Koordynowanej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca –
KONS stanowi konkretną próbę zatrzymania epidemii niewydolności serca
w Polsce, dążąc do wypracowania optymalnego modelu krajowej opieki nad
pacjentami z niewydolnością serca.
Słowa kluczowe: niewydolność serca, badania epidemiologii, kompleksowa opieka
nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS)
JEL: I-18
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Kilka uwag o cyfryzacji w ochronie zdrowia (e-zwolnienie, e-recepta,
e-skierowanie)
Some remarks about digitalization in health care (electronic sick note,
electronic prescription, electronic referral)
Katarzyna Maria Zoń*
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska

Abstrakt
Dokonujący się współcześnie rozwój technologiczny dostrzegalny jest także
w dziedzinie ochrony zdrowia, w której tempo cyfryzacji w ostatnim czasie
znacząco przyspieszyło.
Mając na uwadze powyższe celem wystąpienia będzie zasygnalizowanie
najważniejszych aspektów prawnych dotyczących problematyki e-zwolnienia,
e-recepty i e-skierowania stanowiących realizację kolejnych etapów długotrwałego
procesu jakim jest cyfryzacja publicznej ochrony zdrowia w Polsce.
Przeprowadzenie pogłębionej analizy przepisów stanowiących podstawę
funkcjonowania powyższych rozwiązań w prawie krajowym znajduje uzasadnienie
w istotnym znaczeniu praktycznym tytułowego zagadnienia.
Jako pierwsze do polskiego porządku prawnego zostały wdrożone
elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia). Lekarze byli uprawnieni do ich
wystawiania od dnia 1 stycznia 2016 r. W okresie przejściowym czyli do końca
listopada 2018 r. funkcjonowały równolegle z dokumentami w formie papierowej,
zaś od dnia 1 grudnia 2018 r. jako wyłączna postać zwolnienia lekarskiego.
Dodatkowo od dnia 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić asystentów
medycznych do wystawienia zwolnienia w ich imieniu. Kolejnym analizowanym
elementem cyfryzacji publicznej ochrony zdrowia są wystawiane od dnia 18
kwietnia 2018 r. recepty w postaci elektronicznej (e-recepty), która to forma będzie
obowiązkowa od dnia 1 stycznia 2020 r. Następnie rozważona zostanie również
problematyka skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowanie), wprowadzonych
do polskiego porządku prawnego z dniem 1 kwietnia 2019 r. Wykaz świadczeń
opieki zdrowotnej dla których skierowania są wystawiane w tej postaci obejmuje
między innymi ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze
* Autor do korespondencji. E-mail: katarzyna.zon@uwr.edu.pl
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środków publicznych, badania tomografii komputerowej (finansowane zarówno ze
środków publicznych, jak i innych źródeł) czy leczenie szpitalne. Zasadniczo są to
świadczenia finansowane ze środków publicznych, zaś na ich dobór wpływ miały
również częstotliwość oraz powszechność, z jaką pacjenci otrzymują na nie
skierowania. W przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2021 r. wystawiane
będą już wyłącznie e-skierowania.
Podsumowując wskazać należy, iż zagadnienie cyfryzacji stanowi obecnie
istotne wyzwanie dla publicznej służby zdrowia w Polsce. W założeniu realizacja
kolejnych jej etapów poprzez wdrażanie poszczególnych rozwiązań w postaci
e-zwolnienia, e-recepty i e-skierowania miało na celu poprawę efektywności
udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjentów.
Funkcjonujące w tym zakresie regulacje prawne winny przyczynić się do
ułatwienia oraz optymalizacji czasu pracy personelu medycznego między innymi
poprzez skrócenie czasu poświęcanego na wypisywanie zwolnień, recept czy
skierowań. Dodatkowo ich wprowadzenie uzasadniane było czynnikiem
ekonomicznym przejawiającym się znacznymi oszczędnościami w zakresie
środków wydatkowanych na opiekę zdrowotną.
Słowa kluczowe: informatyzacja ochrony zdrowia, prawa pacjenta, nowoczesne
technologie, świadczenie zdrowotne
JEL: K-32
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