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Tytuł/Title: Monitorowanie ostrości wzroku i metamorfopsji za pomocą aplikacji mobilnych 

w oczach z neowaskularną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem/ Monitoring 

of visual acuity and metamorphopsia using mobile applications in the eyes with neovascular 

form of age related macular degeneration 

 

Wprowadzenie: Neowaskularna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 

(nAMD) wiąże się z gromadzeniem płynu pod siatkówka lub w obrębie siatkówki 

zmysłowej, powodując zaburzenia w funkcjonowaniu tej tkanki. Charakterystycznym 

objawem choroby obok obniżenia ostrości wzroku są metamorfopsje wzrokowe. Dzięki 

powtarzanym iniekcjom doszklistkowym preparatów antyVEGF dochodzi u większości 

pacjentów do poprawy czynnościowej i strukturalnej w chorych oczach. Utrzymanie 

korzystnego efektu terapeutycznego wiąże się z monitorowaniem stanu siatkówki, co 

wymaga systematycznych, co miesięcznych badań okulistycznych. W tej sytuacji dobrym 

rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie badań umożliwiających samokontrolę funkcji 

siatkówki przez pacjenta. Do takich badań można by zaliczyć aplikacje umożliwiające 

badanie ostrości wzroku oraz obecności metamorfopsji. 

Cel badań: Ocena przydatności aplikacji służących do badania ostrości wzroku oraz 

metamorfopsji w diagnostyce i monitorowaniu leczenia neowaskularnej postaci AMD. 

Osoby badane i metodyka badań: Do badania włączono 30 oczu z aktywną postacią nAMD 

zakwalifikowanych do leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu. Przed pierwszą, 

czwartą i siódmą  iniekcją pacjenci zostali poddani badaniu okulistycznemu obejmującemu 

badanie ostrości wzroku z korekcją do dali i do bliży na tablicach Snellena, badanie 

metamorfopsji za pomocą tablic M-charts i testu Amslera oraz badanie SdOCT. Jednocześnie 

wykonano badanie ostrości wzroku do bliży i metamorfopsji przy użyciu autorskich aplikacji 

zainstalowanych na tablecie. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. 

Wyniki: Podczas leczenia stwierdzono istotną poprawę ostrości wzroku do dali. Niezależnie 

od sposobu badania wahania ostrości wzroku do bliży oraz stopnia metamorfopsji nie były 

istotne statystycznie. Zaobserwowano istotne korelacje pomiędzy autorskimi aplikacjami 



mobilnymi a powszechnie stosowanymi testami. Nie wykryto korelacji pomiędzy stopniem 

metamorfopsji oraz ostrością wzroku do bliży a grubością siatkówki w dołku. 

Wnioski: Korelacja pomiędzy stanem anatomicznym siatkówki u pacjentów z nAMD a jej 

funkcją badaną przy pomocy prostych testów jest słaba. Najbardziej przydatnym badaniem w 

monitorowaniu skutków leczenia jest ostrość wzroku do dali. Aplikacje mobilne używane 

podczas badania pacjentów korelują z powszechnie stosowanymi testami, co w przyszłości 

daje możliwość łatwiejszego i szybszego badania pacjentów 

Słowa kluczowe: ostrość wzroku, metamorfopsje, telemedycyna. 
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Tytuł/ Title: Szybkie, niskoinwazyjne metody diagnostyki śródoperacyjnej jako alternatywa 

dla biopsji/ Fast, low invasive intraoperative diagnostic method as an alternative tool for 

biopsy 

 

Wprowadzenie: Szybka, niskoinwazyjna i wiarygodna diagnostyka wielu schorzeń jest 

obiektem zainteresowania wielu klinicystów. Wzrasta chęć wprowadzania nowoczesnych 

rozwiązań, które pozwoliłyby na ocenę molekularnych podstaw rozwoju chorób, 

nowotworów oraz zapewniłyby innowacyjne podejście do stosowanych obecnie procedur 

terapii i diagnostyki wybranych jednostek chorobowych.  

Cel badań: Właściwe przygotowanie badanej próbki jest aspektem determinującym analizy 

instrumentalne. Metodą która od kilku lat cieszy się wzrastającym zainteresowaniem ze 

względu na biokompatybilnoć do materiałów biologicznych jak również na niską 

inwazyjność poboru materiału do badań i stabilność związków wykstrahowanych, jest 

mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME). Metoda ta w zależności od zastosowanego formatu 

umożliwia przeprowadzenie procesu ekstrakcji zarówno z płynów biologicznych (mocz, 

ślina, osocze), jak również bezpośrednio z tkanek, a także in vivo u badanych pacjentów. 

Osoby badane i metodyka badań: Badania z wykorzystaniem SPME w zależności od 

projektu badawczego obejmowały profilowanie metabolomiczne organów, nowotworów, 

osocza pobieranego od pacjentów, a także perfuzatu stosowanego podczas zabiegów 

operacyjnych do prezerwacji organów. 

Wyniki: Podczas wykonanych eksperymentów znaleziono grupę endogennych metabolitów, 

które różnicują wybrane typy nowotworów jak również porównywane czasy niedokrwienia 

analizowanych narządów. Związki te potencjalnie mogą służyć jako wskaźniki stanu narządu 

lub oceny procesu nowotworowego. 

Wnioski: SPME jest dobrą alternatywą  dla obecnie stosowanych metod takich jak biopsja 

dzięki niskiej inwazyjności i szybkiemu pomiarowi. 

Słowa kluczowe: SPME, diagnostyka śródoperacyjna, nowotwór 
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Tytuł/ Title: Analiza efektywności leczenia choroby Parkinsona przy użyciu głębokiej 

stymulacji mózgu/ Analysis of the effectiveness of treatment of Parkinson's disease using 

deep brain stimulation 

 

Wprowadzenie: Choroba Parkinsona jest najbardziej rozpowszechnionym schorzeniem 

neurodegeneracyjnym. Jej objawy znacząco obniżają jakość życia chorych. Głęboka 

stymulacja mózgu jest coraz częściej stosowaną metodą, alternatywną do leczenia 

zachowawczego. Prezentowane wyniki stanowią pierwszą w Polsce ocenę kosztów i 

efektywności leczenia choroby Parkinsona. 

Cel badań: Celem badań była ocena kosztów leczenia oraz funkcjonowania pacjentów z 

chorobą Parkinsona poddanych zabiegowi neurostymulacji mózgu. 

Osoby badane i metodyka badań: Populację badaną stanowiło 40 pacjentów operowanych 

w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. 

W badaniu zastosowano analizę koszt-efekt z perspektywy płatnika narodowego.  Koszty  

stanowiły nakłady płatnika na leczenie pacjentów objętych badaniem w okresie roku przed i 

roku po wszczepieniu stymulatora mózgu; jako efekt przyjęto wynik pacjenta w skali 

Schwaba – Englanda. Przeprowadzono również jednokierunkową analizę wrażliwości dla 

ceny stymulatora. 

W celu określenia kosztu uzyskania dodatkowego efektu zdrowotnego obliczony został 

inkrementalny współczynnik efektywności kosztów - ICER. 

Wyniki: Średni koszt leczenia choroby Parkinsona metodą głębokiej stymulacji mózgu rok 

przed zabiegiem wyniósł 9277 PLN. 

W rocznym okresie po zabiegu koszty uległy redukcji o 8,98%, 

a w strukturze kosztów nastąpiła redukcja w obszarze hospitalizacji, badań diagnostycznych, 

sanatorium / rehabilitacji medycznej. Koszt neurostymulatora i jego implantacji wyniósł 

47652 PLN. Nie uległ kompensacie w założonym dziesięcioletnim okresie, również w 

zakresie wyników jednokierunkowej analizy wrażliwości. Samodzielność chorych mierzona 

skalą Schwaba-Englanda wzrosła z 58,75% do 72,75%. Koszt uzyskania dodatkowego efektu 

zdrowotnego w postaci 10% poprawy funkcjonowania wyniósł 33441 PLN. 

Wnioski: Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona obniża 

koszty leczenia w badanym okresie. W dziesięcioletnim okresie pooperacyjnym nie nastąpi 

kompensata kosztów stymulatora i jego wszczepienia. Po zabiegu implantacji 

neurostymulatora funkcjonowanie chorych poprawia się. Koszt uzyskania dodatkowego 

efektu zdrowotnego wynosi 33441 PLN 

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, koszty, głęboka stymulacja mózgu. 
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Tytuł/ Title: Wstępna ocena przydatności klinicznej komórek eksprymujących TRAIL i 

FasL w zapalnym płynie stawowym/ Preliminary evaluation of the clinical usefulness of cells 

expressing TRAIL and FasL in inflammatory synovial fluid 

 

Wprowadzenie: Za populację komórek powodujących destrukcję stawów w reumatoidalnym 

zapaleniu stawów (RZS) uważa się granulocyty obojętnochłonne, niemniej ważne okazują się 

limfocyty cytotoksyczne. Coraz częściej zwraca się uwagę na komórki eksprymujące ligandy 

receptorów śmierci, jak Ligand Fas (FasL) i TRAIL. W myśl piśmiennictwa ekspresję FasL, 

a zwłaszcza TRAIL można uznać za dobry marker aktywności choroby, a być może również 

dogodny cel terapii. 

Cel badań: Ocena parametrów cytoimmunologicznych komórek płynu stawowego, w 

szczególności komórek TRAIL+  i FasL+. 

Osoby badane i metodyka badań: Chorzy z: RZS (n=21), zesztywniającym zapaleniem 

stawów kręgosłupa (ZZSK, n=11), łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS, n-6), pacjenci z 

pourazowym zapaleniem stawów (grupa kontrolna, n=12). Płyn stawowy pobrany od chorych 

poddano standardowym badaniom cytologicznym tj. ocena całkowitej liczby komórek 

(komora Bürkera) i różnicowanie krwinek białych (barwienia MGG, HE w cytospinach) oraz 

immunologicznym z wykorzystaniem cytometrii przepływowej do oznaczenia podstawowych 

subpopulacji limfocytów, w tym komórek cytotoksycznych wraz z indeksem CD4/CD8. 

Wyniki: Cytologia płynu stawowego chorych w porównaniu z grupą kontrolną, 

charakteryzowała się znamiennym wzrostem całkowitej liczby komórek i znacznym 

zwiększeniem odsetka neutrofilów, limfocytów T, ale też dość dużym odsetkiem komórek 

NK oraz niską wartością CD4/CD8, co sugeruje agresywne zapalenie stawów (wymagające 

potwierdzenia na szerszej grupie chorych). Grupę z RZS cechował znamiennie wyższy 

odsetek komórek cytotoksycznych TRAIL+, z kolei ZZSK komórek FasL+. Takie wyniki 

sugerują możliwą aktywację apoptozy komórek pannus szlakiem zewnątrzpochodnym 

zależnym od odpowiednich ligandów. 

Wnioski: Przedstawione badanie potwierdza użyteczność oznaczania ekspresji TRAIL i 

FasL w płynie stawowym. Dodatkowo, wyniki wskazują na potencjał zastosowania leków 

nacelowanych na TRAIL w przebiegu RZS, a także na rozważenie terapii skierowanej 

przeciw FasL w ZZSK. 

Słowa kluczowe: Reumatoidalne zapalenie stawów, TRAIL, FasL. 
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Tytuł/Title: Procesy epigenetyczne w chronicznym zapaleniu jelita grubego: porównanie 

ekspresji genów związanych z aktywną demetylacją DNA/ Epigenetic changes in 

inflammatory bowel diseases: comparison of key genes involved in active DNA 

demethylation 

 

Wprowadzenie: Najlepiej scharakteryzowaną modyfikacją epigenetyczną jest metylacja 

cytozyny w DNA, prowadząca do powstania 5-metylocytozyny (5-mC). Poziom 5-mC może 

ulec zmianie podczas procesu aktywnej demetylacji DNA, w którym uczestniczą białka TET 

(ten–eleven translocation). Białka TET (TET1, TET2, TET3) utleniają 5-mC do jej 

hydroksylowanych pochodnych: 5-hydroksymetylocytozyny, 5-formylocytozyny i 5-

karboksycytozyny, z których dwie ostatnie są wycinane w procesie naprawy DNA z udziałem 

glikozylazy tyminowej (TDG). Aktywna demetylacja DNA prowadzi do hipometylacji DNA 

i może aktywować wyciszone geny, w tym także protoonkogeny. 

Cel badań: Ocena ekspresji genów TET i TDG w chronicznym zapaleniu jelita grubego 

(inflammatory bowel disease –IBD). 

Osoby badane i metodyka badań: Grupę badaną stanowili pacjenci z IBD (krew i tkanki), 

oraz osoby zdrowe (krew). Do analizy ekspresji genów wykorzystano technikę RT-qPCR 

opartą na sondach hybrydyzujących. 

Wyniki: Stwierdziliśmy podwyższenie poziomu ekspresji genów TET1, TET2, TET3 z 

równoczesnym obniżeniem poziomu ekspresji genu TDG w grupie osób z IBD w porównaniu 

do grupy kontrolnej. Ponadto ekspresja genów TET oraz TDG u pacjentów z IBD różniła się 

w zależności od rodzaju materiału: w leukocytach widoczny był wyższy poziom ekspresji 

TET2, TET3 i TDG w porównaniu do tkanek. 

Wnioski: Chroniczne zapalenie jelita grubego, jako stan predysponujący do rozwoju choroby 

nowotworowej charakteryzuje się zmianami w procesie aktywnej demetylacji DNA. 

Zwiększony poziom ekspresji genów TET sugeruje wzmożony proces hydroksylacji 5-mC, 

natomiast obniżenie poziomu ekspresji TDG może świadczyć o zmniejszeniu wydajności 

procesu naprawy DNA, co w rezultacie może skutkować akumulacją modyfikacji 

epigenetycznych w DNA pacjentów z IBD. 

Słowa kluczowe: demetylacja DNA, białka TET, IBD. 
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Tytuł/Title: Alkohol a rak piersi u młodych kobiet/ Alcohol but breast cancer at young 

women 

 

Wprowadzenie: Prawie 7% zachorowań na raka piersi rozpoznawanych jest u kobiet przed 

40rż. i młodszych.  Tradycyjnie uważa się, że zachorowania u tak młodych kobiet związane 

są z czynnikami genetycznymi lub historią rodzinną.  Badania oceniające udział obecności 

mutacji genowych (BRCA1 / BRCA2) wykazały, że są one odpowiedzialne za wczesne 

zachorowania ale nie więcej niż u 10%  chorych na raka piersi.  Grupa młodych chorych 

charakteryzuje się zdecydowanie gorszymi wynikami klinicznymi. Wczesny wiek 

zachorowania zwiększa ryzyko wystąpienia raka drugiej piersi, nawrotu miejscowego i 

powstawania przerzutów odległych co sprzyja zwiększeniu liczby zgonów. Dlatego czynniki 

nie genomowe, a styl życia może znacząco wpłynąć na poprawę wyników leczenia tych 

młodych chorych.  Wśród czynników ryzyka  najistotniejszy wpływ na powstawanie chorób 

nowotworowych w tym raka piersi  ma spożycie alkoholu. IARC (International Agency for 

Research on Cancer) zaliczyła alkohol do czynników rakotwórczych, gdyż ma on 

udowodniony wpływ na zwiększenie ryzyka zachorowania na siedem nowotworów 

złośliwych: raka piersi, raka jelita grubego i odbytnicy, raka wątroby, gardła, krtani i 

przełyku. Najsilniejszy związek picia alkoholu wykazano z zachorowaniami na  raka piersi.  

Ocenia się, że 1/4 nowych zachorowań na raka piersi rocznie powiązana jest z piciem 

alkoholu. Picie alkoholu przed 25rż związane jest z 34% wzrostem ryzyka zachorowania na 

raka piersi na każde 13g/dzień wypitego alkoholu. Naukowcy z Instytutu Psychiatrii i 

Neurologii w Warszawie ocenili, że w Polsce ryzyko inicjacji alkoholowej dotyczy 13-15-

latków, alkohol pije  26% 15-latków i 51% 18-latków. 

Cel badań: W prezentowanym badaniu podjęto próbę oceny częstości występowania 

modyfikowalnych czynników ryzyka tj. spożywanie  alkoholu, BMI  i palenia tytoniu i ich 

wpływu na zgony wśród młodych chorych na raka piersi.   

Osoby badane i metody badań: Retrospektywnej ocenie poddano  historie leczenia 147 

chorych na raka piersi w wieku od 19 do 34 lat leczonych w latach 2000 do 2010r. w 

Centrum Onkologii-Instytucie. Oceniano strukturę stopni klinicznego zaawansowania 

choroby, czas obserwacji guza w piersi i jego wielkość w chwili zgłoszenia się do lekarza, 

BMI oraz stosowane używki: palenie tytoniu, picie alkoholu. Ponadto oceniono częstość 

zgonów w grupach ryzyka. Badane podzielono na grupę A - bardzo młodych chorych 19-29 

lat 37 chorych  i B- w wieku 30-34 lat 110chorych 

Wyniki: Najczęstszym stwierdzanym czynnikiem ryzyka wśród chorych był pity alkohol 

(78%) i palone tytoniu (73%). Częstość stosowania tych używek wśród najmłodszych 

chorych (19-29lat) była prawie 2-krotnie wyższa niż u starszych chorych. Także liczba 

zgonów w grupie najmłodszej była znacząca. 

Wnioski: Stosowanie używek a szczególnie picie alkoholu jest czynnikiem ryzyka, którego 

wielokierunkowość zmian inicjujących raka możemy sami moderować. Istotny wpływ 



alkoholu na zachorowania na raka piersi powinien stać się stałym elementem profilaktyki 

przeciwnowotworowej w każdej grupie wiekowej, a szczególnie wśród osób młodych. 

Wiedza o wpływie alkoholu na zachorowania na raka zdaje się nie być powszechna, ale nie 

wystarczająco akcentowana, dlatego powinna być stale obecna w przestrzeni publicznego 

dyskursu prozdrowotnego. 

Słowa kluczowe: rak piersi, alkohol, młode kobiety. 
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Tytuł/ Title: Podciśnieniowa terapia leczenia ran - jeden z elementów opieki pielęgniarskiej 

nad pacjentkami z nowotworem narządów płciowych/ Negative pressure wound therapy – 

one of the component of nursing care for patients with genital cancer 

 

Wprowadzenie: Terapia podciśnieniowa jest jedną z innowacyjnych metod leczenia ran. 

Polega na uszczelnianiu łożyska rany i jej okolicy oraz zastosowaniu 

kontrolowanegopodciśnienia. Jest to efektywna metoda leczenia, która nie tylko przyspiesza 

proces gojenia rany, optymalizuje opiekę nad pacjentem oraz obniża koszty leczenia. Opieka 

nad pacjentkami, u których zastosowano metodę podciśnieniowej terapii jest 

zindywidualizowana w zależności od procesu gojenia się rany. Postępowanie pielęgniarskie 

obejmuje nie tylko zmianę i kontrolę opatrunku, ale również szereg działań takich jak;  

edukacja poruszania się z urządzeniem podciśnieniowej terapii, uzupełnienie niedoborów 

żywieniowych i monitorowanie postępu procesu gojenia się rany. 

Cel badań: Celem badań było przedstawienie korzyści płynących z zastosowania terapii 

podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych u pacjentek z nowotworem narządów 

płciowych. 

Osoby badane i metodyka badań: Pacjentki poddane procedurze chirurgicznej z 

nowotworem narządów płciowych, studium przypadków. 

Wyniki: Zastosowana podciśnieniowa terapia leczenia ran i opieka pielęgniarska nad 

pacjentkami z nowotworem narządów płciowych  prowadzi do optymalnego procesu gojenia 

się rany chirurgicznej bez kolejnych interwencji zabiegowych. Kompleksowa opieka 

sprawowana przez zespół pielęgniarski wpływa na postęp gojenia się rany pooperacyjnej, co 

umożliwia kontynuowanie dalszego leczenia onkologicznego. 

Wnioski: Wieloaspektowa opieka pielęgniarska ma wpływ na zmniejszenia  ryzyka powikłań 

w procesie gojenia się rany z zastosowanie podciśnieniowej terapii 



Słowa kluczowe: terapia podciśnieniowa leczenia ran, chirurgiczna rana powikłana, opieka 

pielęgniarska. 
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Tytuł/ Title: Zależność między poczuciem radzenia sobie w sytuacjach ryzyka picia 

alkoholu a zmiennymi klinicznymi i antropometrycznymi u osób leczonych stacjonarnie 

odwykowo/ Relationship between situational confidence of the risk of alcohol drinking and 

clinical or anthropometric variables in patients  with alcoholism 

 

Wprowadzenie: Poczucie radzenia sobie w sytuacja ryzyka picia alkoholu mierzone 

kwestionariuszem SCQ-39 może być wyznacznikiem skuteczności terapii i utrzymania 

abstynencji u pacjentów uzależnionych od alkoholu. Na kształtowanie się poczucia radzenia 

sobie może mieć wpływ wiele czynników m.in. umiejętność pokonywania trudności, 

poczucie skuteczności własnej, czy zdobywana podczas terapii wiedza i umiejętności 

zaradcze. Jednak czy czynniki kliniczne oraz antropometryczne mogą mieć związek z 

budowaniem się wewnętrznego przekonania, że pokona się dany problem alkoholowy. 

Cel badań: Ocena zależności między poczuciem radzenia sobie w sytuacjach ryzyka picia 

alkoholu mierzonego kwestionariuszem SCQ-39 a zmiennymi klinicznymi i 

antropometrycznymi u osób leczonych stacjonarnie odwykowo 

Osoby badane i metodyka badań: W badaniu uczestniczyło 41 mężczyzn leczonych 

stacjonarnie odwykowo z powodu uzależnienia od alkoholu. Każdy z badanych jednorazowo 

odpowiedział na pytania kwestionariusza wywiadu (zmienne socjodemograficzne, kliniczne, 

w tym wywiad rodzinny dotyczący zaburzeń psychicznych i somatycznych) oraz został 

oceniony antropometrycznie (wzrost, masa ciała, fałdy skórne, do wyznaczenia m.in. BMI, 

WHR, %FM). W badaniu zastosowano: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach 

Ryzykownych (Situational Confidence Questionnaire, SCQ-39 z podskalami 1-8) oraz (Short 

Alcohol Dependence Data Questionnaire, SADD), który posłużył do oceny głębokości 

uzależnienia od alkoholu. 

Wyniki:  Wykazano, że wyniki skali SADD ujemnie korelują z podskalami SCQ2 i SCQ8 

(r=-0,380 i r=-0,402), liczba drinków standardowych z SCQ5 (r=-0,472), siła głodu przed 

posiłkiem i częstość głodu alkoholu z SCQ3 (odpowiednio r=-0442 i p=-0,326), siła głodu 

alkoholu z SCQ2 (r=-0,335) i SCQ5 (r=-0,322). 

Wnioski: Wykazano istotne korelacje zmiennych klinicznych uzależnienia od alkoholu z 

wynikami skali SCQ-39. Nie wykazano związku mierzonego ww skalą, poczucia radzenia 



sobie w sytuacjach ryzyka picia z czynnikami antropometrycznymi (BMI, WHR czy obwód 

ramienia, wzrost). 

Słowa kluczowe: poczucie radzenia sobie, uzależnienie od alkoholu. 
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Tytuł/ Title: Postępowanie ratunkowe z pacjentem w sytuacji zatrucia psychoaktywnymi 

środkami nieznanego pochodzenia. Retrospektywna analiza dokumentacji medycznej Kliniki 

Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w 

latach 2005 -2015/ Life – saving procedures in patients intoxicated on psychoactive 

substances of unknown origin. A retrospective analysis of medical documentation of the 

Antoni Jurasz University Hospital No. 1 in Bydgoszcz, Department of Emergency Medicine 

in years 2005 – 2015 

 

Wprowadzenie: Obecnie odnotowuje się rosnące zainteresowanie psychoaktywnymi 

środkami nieznanego pochodzenia. Zjawisko to sięga głównie ludzi młodych, którzy 

zażywają  te substancje w celu wywołania określonych efektów psychoaktywnych 

(stymulujących, empatogennych czy halucynogennych). W momencie wprowadzania 

dopalaczy na rynek posiadaczem ich mógł stać się każdy, w sklepach internetowych czy też 

w tak zwanych smart czy „coffee shopach” produkty te były  na wyciągnięcie ręki. 

Sprzedawano je jako „produkty kolekcjonerskie”, nazywane potocznie „nowymi narkotykami 

zmodyfikowanymi” bądź też „dopalaczami” (ang. „designer drugs”). Pomimo wprowadzenia 

zmian w Ustawie o Przeciwdziałaniu Narkomani oraz Ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej zabraniającej wytwarzania   i wprowadzania do obrotu tzw. środków zastępczych 

dla narkotyków problem jest nadal poważny. W Polsce nie ustalono jednego, słusznego 

schematu postępowania ratunkowego w przypadku nadużycia przez pacjenta środków typu 

dopalacze, który określałby zakres czynności wykonywanych przez personel medyczny w 

stanie do tego wskazującym. 

Cel badań:  Celem pracy jest omówienie zjawiska ostrego zatrucia dopalaczami oraz 

ukazanie schematu postępowania ratunkowego w warunkach Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego z pacjentem pod wpływem środków odurzających, gdyż dotychczas    nie 

stworzono jednoznacznych wytycznych określających zakres czynności personelu 

medycznego z pacjentem 

Osoby badane i metodyka badań: Badania przeprowadzono metodą retrospektywną, 

analizując dokumentację medyczną pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. 

Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Zanalizowano 42 przypadki (4 kobiety, 38 mężczyzn) 

zatruć dopalaczami w latach 2005 - 2015. 

Wyniki: W latach 2005 – 2015 odnotowano 42 przypadki ostrego zatrucia dopalaczami. 

9,5% analizowanych pacjentów to kobiety, zaś 90,5% stanowili mężczyźni. Średnia wieku 



wśród pacjentów wyniosła 24 lata (kobiety - 19 lat, mężczyźni 24 lata). Chorzy kierowani 

byli do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. Po 

wykonaniu wstępnej oceny stanu klinicznego, badań laboratoryjnych i obrazowych na 

Szpitalnym Oddziale ratunkowym pacjenci trafiali na Salę Obserwacyjną Kliniki Medycyny 

Ratunkowej. Poniżej 15 punktów w Skali Glasgow otrzymało 36% pacjentów. Pobudzenie z 

towarzyszącą agresją wystąpiło u 81% badanych. Podczas badania zauważono u 64% 

pacjentów szerokie niereagujące na światło źrenice. Przyspieszoną akcję serca można było 

zaobserwować u 57% osób, zaś bradykardia występowała u 7% badanych. Często wśród 

objawów towarzyszących ostremu zatruciu dopalaczami wyróżniamy zaburzenia funkcji 

układu oddechowego, u 9,5% chorych zaobserwowano przyspieszony oddech, a u 14% 

obliczono poniżej 16 oddechów na minutę. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 57% pacjentów 

ze względu na ataki agresji transportowanych było w eskorcie policji, a 38% wymagało 

użycia przez personel i służby przymusu bezpośredniego. U 100% badanych został 

wykonany test narkotykowy, w 48% był on pozytywny. Odnotowano obecność: 

benzodiazepin (BZD), marihuany (THC), metamfetaminy (MET), ekstazy (MDMA), 

amfetaminy (AMP), trójcyklicznych antydepresantów (TCA), kokainy (COC) oraz 

fencyklindy (PCP). Postępowanie z pacjentami zatrutymi psychoaktywnymi środkami 

nieznanego pochodzenia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest objawowe, które w 

większości przypadków jest skuteczne. 95% chorych przebywało na sali obserwacyjnej 

maksymalnie 1 dzień, a powyżej tylko 5%. Warto wspomnieć, że po zakończeniu leczenia w 

Klinice Medycyny Ratunkowej 50% przypadków zostało skierowanych do Kliniki Psychiatrii 

celem konsultacji i dalszego leczenia, a 43% zostało wypisanych do domu, niestety 7% 

oddaliło się samowolnie. 

Wnioski: Większe predyspozycje do sięgania po środki psychoaktywne mają mężczyźni w 

młodym wieku. W większości przypadków występują objawy charakterystyczne po zażyciu 

środków psychoaktywnych nieznanego pochodzenia. Personel medyczny często ma do 

czynienia z agresją wśród pacjentów pod wpływem dopalaczy. Postępowanie z chorymi w 

tym stanie jest doraźne, stosowana jest płynoterapia, sedacja, a czasem nawet przymus 

bezpośredni. Skutkami ubocznymi długotrwałego zażywania tych środków mogą być 

zaburzenia somatyczne i psychiczne, w których konieczna może być długoletnia terapia. 

Słowa kluczowe: dopalacze, narkomania, zatrucia. 
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Tytuł/ Title: Czy poród drogami i siłami natury jest możliwy po cięciu cesarskim?/ Isnaturall 

abour possibile after cesaerian section? 

 

Wstęp: W dzisiejszych czasach pacjentki, które przebyły cięcie cesarskie częściej wybierają 

tę formę porodu. Rezygnują z podjęcia próby urodzenia dziecka drogami i siłami natury, 

niosącej więcej korzyści niż poważna operacja brzuszna, podczas której rośnie ryzyko 

wystąpienia wielu powikłań. 

Cel pracy: Celem pracy jest ukazanie korzyści z porodu drogami i siłami natury po 

przebytym cięciu cesarskim. 

Omówienie: Poród drogami i siłami natury jest najlepszym sposobem ukończenia ciąży 

zarówno dla matki jak i jej dziecka. Niesie on za sobą mnóstwo korzyści, do których zaliczyć 

można między innymi: większą samodzielność w opiece nad noworodkiem, szybszy powrót 

do formy sprzed ciąży, krótszy pobyt w szpitalu, a co najważniejsze silniejszą więź z 

nowonarodzonym dzieckiem. Z przeprowadzonych w 2013 roku badań wynika, że kolejna 

ciąża u 61,7% badanych pacjentek po przebytym cięciu cesarskim zostaje ukończona 

operacyjnie, a u 38,3% ciężarnych poród odbywa się drogą pochwową. Pacjentki nie zawsze 

mają dostęp do rzetelnej wiedzy medycznej na temat porodu naturalnego po przebytym cięciu 

cesarskim, dlategobardzo ważnym aspektem jest edukacja tej grupy kobiet. 

Podsumowanie - należy pamiętać, że poród drogami i siłami natury po cięciu cesarskim 

powinien być prowadzony zgodnie z aktualnymi rekomendacjami i wytycznymi. Ważne jest, 

upewnienie się, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, takie jak otyłość matki >100kg, 

makrosomia płodu >4000g oraz cienka blizna pooperacyjna. Pacjentka, która przebyła cięcie 

cesarskie powinna być poinformowana o korzyściach i ryzyku, jakie niesie za sobą poród 

drogami i siłami natury. Konieczna jest także wnikliwa ocena stanu rodzącej oraz płodu 

podczas porodu. Należy pamiętać, aby pacjentka sama zdecydowała o drodze ukończenia 

ciąży. 

Wnioski: Poród drogami i siłami natury po cięciu cesarskim jest możliwy oraz niesie za sobą 

wiele korzyści zarówno dla matki jak i noworodka. 

Słowa kluczowe: poród drogami i siłami natury, cięcie cesarskie, korzyści. 
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Tytuł/ Title: Świadomość kobiet na temat raka szyjki macicy/ Awareness among women 

about cervical cancer 

 

Wprowadzenie: Umieralność  na  raka  szyjki  macicy  w  Polsce  wciąż  stanowi  jeden  z 

głównych   problemów   onkologicznych, gdyż    dziennie umiera 5 kobiet. Rocznie w 

Polsce na raka szyjki macicy dochodzi do zachorowań 4000 kobiet, natomiast 200 z nich 

umiera. Najwięcej chorujących pochodzi z przedziału wiekowego 45-59 lat. 

Cel badań: Ocena świadomości kobiet na temat czynników ryzyka rozwoju raka szyjki 

macicy oraz możliwości zapobiegania nowotworowi poprzez badania profilaktyczne. 

Osoby badane i metodyka badań: Okres badania: od listopada 2016 roku do stycznia 2017 

roku. Grupa badawcza: 135 kobiet z Miasta i Gminy Płock. Metody: ankietowa. Narzędzie: 

kwestionariuszem ankiety konstrukcji własnej. Charakter badania: anonimowy. 

Wyniki: W przeprowadzonym badaniu 74% kobiet uważa, że badanie cytologiczne jest 

najlepszą metodą pozwalającą wykryć wszelkie nieprawidłowości. Najwięcej badanych, 

które tak zadeklarowało było w  wieku 21-30 i 41-50. Aż 39% kobiet nigdy nie było 

badanych pod kątem wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i 12% nie pamięta kiedy 

miało to badanie. Niecała połowa (42%) miała w ciągu ostatnich 3 lat pobierany wymaz 

cytologiczny a około 7% kobiet miało wciągu ostatnich 3-5 lat. Połowa kobiet wie z jaką 

częstotliwością należy wykonywać cytologię, niestety druga połowa nie wie tego. 

Wnioski: Stan wiedzy kobiet na temat raka szyjki macicy jest niezadawalający. Według 

respondentek rak szyjki macicy najczęściej występuje u kobiet w wieku 30 – 59 lat i 

mających wielu partnerów. Jako główną przyczynę raka szyjki macicy kobiety wskazywały 

zakażenie wirusem HPV, a jako główny objaw krwawienie z pochwy. Ankietowane 

deklarowały, że badania diagnostyczne, w tym głównie cytologia wykonywana co 3 lata 

pozwala na wczesne wykrycie raka szyjki macicy, a szczepienia ochronne zmniejszają jego 

ryzyko. Natomiast jako główne metody lecznicze wskazywały histerektomie. 

Słowa kluczowe: rak szyjki macicy. 
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Tytuł/ Title: Zapalenie zatok przynosowych jako choroba przewlekła./ Rhinosinusitis as a 

chronic disease 

 

Wprowadzenie: Przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych  (CRS) określamy stan 

zapalny błony śluzowej nosa i zatok przynosowych trwający minimum 12 tygodni. 

Bezpośrednią przyczyną choroby jest upośledzenie drenażu i wentylacji zatok obocznych 

nosa wskutek obturacji ich naturalnych ujść. CRS występuje u 10,9% populacji europejskiej i 

stanowi drugą najczęstszą przyczynę zaburzeń węchu (dysosmii) po ostrym wirusowym 

zapaleniu zatok przynosowych. 

Cel badań:  Analiza prac służy ocenie:  częstości występowania dysosmii wraz z 

pozostałymi kardynalnymi symptomami CRS oraz wpływu endoskopowej operacji zatok 

przynosowych (ESS) na zmniejszenie głównych dolegliwości i związaną z tym poprawę 

jakości życia. 

Osoby badane i metodyka badań: Badaniem objęto dorosłych pacjentów 

zakwalifikowanych do ESS z powodu CRS. Ocena dotyczyła: obecności podstawowych 

objawów i zmiany ich nasilenia po leczeniu operacyjnym na podstawie autorskich ankiet oraz 

zmiany funkcjonowania węchu wskutek podjętego leczenia w oparciu o standaryzowane 

kwestionariusze i testy zapachowe. Badania wykonano przed ESS oraz 6 - 12 miesięcy po 

zabiegu. 

Wyniki: Największe zróżnicowanie częstotliwości występowania głównych objawów ze 

względu na wiek dotyczy: kataru, bólu głowy i twarzy oraz dysosmii. Wynosi ona 

odpowiednio w grupie najmłodszej: 86,3%, 94,4% i 84,9% oraz w grupie najstarszej: 93,7%, 

89,9%, 75,3%. Zastosowanie ESS powoduje średnie zmniejszenie zasadniczych dolegliwości 

CRS w zakresie: 72,4% - 98,2%  oraz w większości poprawia lub nie zmienia czynności 

zmysłu węchu oraz jakości życia. 

Wnioski: Częstość występowania głównych objawów CRS i rokowanie zmniejszenia się 

tych dolegliwości po ESS związane są z wiekiem pacjenta. Poprawa węchu jest częściej 

wykazywana  w kwestionariuszach oceniających funkcjonowanie tego zmysłu niż w 

standaryzowanych testach. 

Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, węch, jakość życia. 
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Tytuł/ Title: Ocena stopnia niesprawności pacjentów przy pomocy skali EDSS w różnych 

postaciach stwardnienia rozsianego/ The assessment of the patients disability degree using 

the EDSS 

 

Wprowadzenie: Stwardnienie rozsiane (SM) jest nabytą, zapalno-zwyrodnieniową chorobą 

demielinizacyjną o podłożu immunologicznym. W jej przebiegu dochodzi do zniszczenia 

osłonki mielinowej, uszkodzenia aksonów, degeneracji i śmierci oligodenrocytów. Efektem 

tych zmian jest wieloogniskowe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, którego 

skutkiem są zróżnicowane objawy neurologiczne i wielofazowy przebieg. Nie można 

przewidzieć, kiedy i w jakim stopniu w ciągu kolejnych lat przebieg choroby ulegnie 

zaostrzeniu. Najczęściej używanym narzędziem do oceny stanu funkcjonalnego i klinicznego 

pacjentów z SM jest Rozszerzona Skala Niewydolności Ruchowej (EDSS – Expanded 

Disability Status Scale). 

Cel badań: Celem pracy jest ocena stopnia niesprawności pacjentów przy pomocy 

Rozszerzonej Skali Niewydolności Ruchowej w różnych postaciach SM. 

Osoby badane i metodyka badań: Badanie zostało wykonane na grupie 40 osób, chorych na 

SM, diagnozowanych i leczonych w Klinice Neurologii 10 Wojskowego Szpitala 

Klinicznego w Bydgoszczy. W ocenie stopnia niesprawności pacjentów posłużono się skalą 

EDSS. Pozostałe informacje, potrzebne do analizy statystycznej uzyskano z karty obserwacji 

klinicznej założonej dla każdego pacjenta. 

Wyniki: Stopień niesprawności pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest uwarunkowany 

wieloma zmiennymi. Rozszerzona Skala Niewydolności Ruchowej jest dobrym narzędziem 

do oceny stopnia niesprawności pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 

Wnioski: W grupie osób z rzutowo remitującą postacią stwardnienia rozsianego średnia 

wartość stopnia niesprawności w Rozszerzonej Skali Niewydolności Ruchowej była 

najmniejsza. Przebyty poród w czasie trwania stwardnienia rozsianego powoduje zaostrzenie 

objawów klinicznych bezpośrednio po porodzie. 3. Pozagałkowe zapalenie nerwu 

wzrokowego jako objaw początkowy stwardnienia rozsianego predysponuje do 

łagodniejszego przebiegu choroby. Objawami pierwszego rzutu stwardnienia rozsianego, 

które przemawiają za szybszym postępem niepełnosprawności są: niedowład kończyn 

dolnych, dysfunkcja zwieraczy oraz zaburzenia równowagi. Wieloogniskowa 

symptomatologia pierwszego rzutu stwardnienia rozsianego przemawia za szybszą progresją 

niesprawności w stosunku do chorych, u których pierwszy rzut charakteryzował się 

wystąpieniem tylko jednego objawu. 

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, Skala EDSS. 
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Tytuł/Title: Nietrzymanie moczu u kobiet a jakość związku z partnerem/ Urinary 

incontinence in women and the quality of a relationship with a partner 

 

Wprowadzenie: Nietrzymanie moczu (NM) jest jedną z najczęściej występujących 

przewlekłych dolegliwości u kobiet. Problemy z kontynencją dotykają intymnej sfery 

kobiecości, wyraźnie obniżają jakość życia, są sekretem wywołującym wstyd i zażenowanie. 

Wpływają na jakość związku małżeńskiego, a w szczególności na seksualność. 

Niekontrolowany wyciek moczu podczas kontaktu cielesnego może wpływać na obniżenie 

poczucia atrakcyjności seksualnej, wywoływać obawę przed brakiem zrozumienia i 

akceptacji ze strony partnera, prowadzić do zaburzenia libido, dyskomfortu, bólu związanego 

ze współżyciem, a także niechęci do zbliżeń seksualnych. 

Cel badań: Ocena związku nietrzymania moczu u kobiet z jakością związku z partnerem 

Osoby badane i metodyka badań: Badaniem objęto grupę 63 kobiet z NM, które były w 

związku z partnerem i deklarowały współżycie seksualne. Grupę kontrolną stanowiły 31 

kobiety będące w związku i aktywne seksualnie. W badaniu zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.   

Wyniki: Jako miarę jakości związku przyjęto zapotrzebowanie na wsparcie ze strony 

partnera, więź emocjonalną, ocenę związku, bliskość z partnerem, zadowolenie z kontaktów 

cielesnych, poczucie atrakcyjności. Kobiety z NM słabiej oceniały swój związek z partnerem 

i odczuwanie więzi emocjonalnej. Inkontynencja wpływała na brak poczucia atrakcyjności u 

81% kobiet. Nasilenie objawów i czas trwania dolegliwości potęgowały poczucie 

nieatrakcyjności. Z powodu braku kontroli nad własnym pęcherzem 34% kobiet rezygnowało 

z tego powodu ze stosunków płciowych, a u 50% wpływało to na zadowolenie ze zbliżeń. 

Tylko 36% pacjentek otrzymywało psychiczne wsparcie ze strony partnera. W opinii 41% 

kobiet partnerzy nie rozumieją problemu NM i nie są w stanie zaakceptować, że ich partnerki 

popuszczają mocz.   

Wnioski: NM powoduje obniżone poczucie atrakcyjności, co wpływa na spełnienie i 

zadowolenie w związku z partnerem. Stopień nasilenia i czas trwania dolegliwości 

przekładają się na jakość związku pary. Inkontynencja utrudnia współżycie i wpływa na jego 

satysfakcję. 

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, jakość związku pary, współżycie seksualne. 
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Tytuł/Title: Głęboka stymulacja mózgu u pacjentów z chorobą Parkinsona/ Deep brain 

stimulation in patients with Parkinson's disease 

 

Wprowadzenie: Choroba Parkinsona (ang. Parkinson’s Disease – PD) jest jednym z 

najczęstszych, przewlekłych schorzeń degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego. 

Przyczyną tej jednostki chorobowej są zmiany zwyrodnieniowe i wtórny zanik komórek 

dopaminergicznych części zbitej istoty czarnej mózgu. Konsekwencją postępującej 

degeneracji komórkowej, której towarzyszy spadek produkcji dopaminy w istocie czarnej jest 

narastające upośledzenie funkcji neuronów, czego wynikiem jest wystąpienie objawów 

choroby Parkinsona. Choroba w znacznym stopniu ogranicza możliwości ruchowe, jak 

również wiąże się z występowaniem zaburzeń wegetatywnych oraz zaburzeń aktywności 

psycho-intelektualnej. Nie jest śmiertelna, jednak w znacznym stopniu pogarsza komfort 

życia zarówno chorego jak i jego najbliższego otoczenia. Obecnie stosuje się głównie 

leczenie objawowe w postaci farmakoterapii i rehabilitacji. Jednakże w niektórych 

przypadkach należy rozważyć możliwość leczenia operacyjnego. Wyróżniamy dwa typy 

zabiegów. Pierwszym z nich jest leczenie ablacyjne, które polega na nieodwracalnym 

uszkodzeniu struktury mózgu. Alternatywą dla tak radykalnych operacji jest druga metoda 

leczenia zwana głęboką stymulacją mózgu (ang. Deep Brain Stimulation – DBS). Wbrew 

nazwie sugerującej pobudzanie, mechanizm głębokiej stymulacji polega na wyłączeniu bądź 

zmniejszeniu aktywności określonych struktur. Stymulacja w porównaniu z zabiegami 

ablacji, ma charakter odwracalny i pozwala na stopniowanie efektu w zależności od 

ustawienia parametrów stymulatora. Obecnie najczęstszą lokalizacją wszczepienia 

stymulatora jest jądro niskowzgórzowe. Założenia programu usprawniania pacjentów z DBS 

przewidują ocenę stanu funkcjonalnego tych chorych jeszcze przed zaimplantowaniem 

stymulatora. Kolejna ocena następuje po włączeniu stymulatora. Prowadzona jest podczas 

wykonywanych ćwiczeń i czynności samoobsługi. Oceniana jest sprawność motoryczna 

podczas chodu oraz takich czynności jak wstawanie, siadanie, zmiana kierunku chodu, 

omijanie przeszkód, ale również sprawność manualna czy stopień napięcia mięśni. Plan 

usprawniania chorych musi być poddawany nieustannej modyfikacji przez terapeutę i 

dostosowywany do możliwości fizycznych i psychicznych pacjenta w danym dniu.  

Cel pracy: Aktualne możliwości leczenie operacyjnego osób z chorobą Parkinsona. 

Przedstawienie zasad usprawniania pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegach głębokiej 

stymulacji mózgu. 

Słowa kluczowe: Choroba Parkinsona, głęboka stymulacja mózgu, fizjoterapia. 
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Tytuł/Title: Warto uczyć, przypominać i zachęcać/ It is worth to learn, to remind 

andencourage 

 

Wprowadzenie: Zachowania zdrowotne od najmłodszych lat życia wzmacniają lub osłabiają 

nasze zdrowie. Sposób odżywiania jest czynnikiem ryzyka wielu chorób,  a z tego nie zdają 

sobie sprawy młodzież i najmłodsi dorośli. Powstałe nawyki, braki substancji odżywczych 

lub stosowane używki wpływają na liczne choroby, które ujawniają się nawet w odległej 

przyszłości. Chcąc poznać jaką wiedze posiadają młodzi ludzi na temat sposobu odżywiania 

się,  skutków złych nawyków żywieniowych i ich stylu życia przeprowadzono badanie wśród 

uczniów gimnazjum i liceum.                                             

Cel badań: Celem badania było poznanie dotychczasowego stylu życia uczniów,  następnie 

przykazanie w formie prelekcji danych o wpływie  niewłaściwej diety, piciu alkoholu i 

paleniu tytoniu na zachorowania bliskie i odległe skutki zdrowotne. A także ocena chęci 

poprawy i /lub zmiany zachowań uczniów jeśli odbiegały one od zaprezentowanych w toku 

prelekcji. 

Osoby badane i metodyka badań: Badanie przeprowadzono wśród 146 uczniów  70 (48%) 

uczących się w gimnazjum i 76 (52%) w liceum w wieku 12-19 lat, zamieszkałych na terenie 

powiatowego miasta Mazowsza. Badanie obejmowało III etapy:  I etap – wykorzystując 

anonimowy kwestionariusz ankiety zapytano badanych o ich zachowania zdrowotne oraz 

dotyczący ogólnej wiedzy z zakresu odżywiania się w wieku młodzieńczym, wpływu palenia 

tytoniu i alkoholu na zachorowania a zwłaszcza na choroby nowotworowe; II etap – wśród tej 

samej grupy uczniów przeprowadzono prelekcję na temat zachowań pro zdrowotnych, ściśle 

skorelowaną z kwestiami poruszanymi w ankiecie; III etap -  przeprowadzono drugą ankietę 

umożliwiającą ocenę zdobytej wiedzy i deklarację chęci poprawy  i/lub zmian swych 

zachowań jeśli nie służyły one dobremu zdrowiu. Aby ocenić świadomość uczniów i chęć 

pozytywnych zmian skonstruowano „wskaźnik chęci zmian” , gdzie za odpowiedź                       

na pytania drugiej ankiety zgodną ze zdrowym stylem życia respondent otrzymywał 1 punkt 

lub 0 za brak niechęci do pozytywnych zmian. Do analizy statystycznej zastosowano test 

Anova Kruskala-Wallisa, za poziom istotności przyjęto p=0,05. 

Wyniki: Wykazano, że wśród młodzieży wraz z wiekiem narastają  zachowania nie służące 

zdrowiu.  Pierwszy posiłek, śniadanie zjada 46% gimnazjalistów vs 29% licealistów. Istotnie 

częściej  (p=0,0018) gimnazjaliści przygotowują sobie śniadanie do szkoły zaś licealiści 

spożywają różne produkty najczęściej kupowane w sklepiku. Po wysłuchaniu prelekcji 62% 

uczniów deklarowało chęć zjadania śniadania przed rozpoczęcia zajęć szkolnych i to 

przygotowanego w domu. Także ciepły posiłek – obiad był rzadziej jedzony przez licealistów 

65% vs 86% gimnazjalistów, po prelekcji chęć zmiany deklarowało 74% badanych.  

Licealiści istotnie częściej (p=0,0001) korzystają z posiłków w barach szybkiej obsługi. 

Spośród 146 badanych 22% paliło papierosy i byli to gimnazjaliści w 17% i 26% licealistów. 

Alkohol piło 55% spośród wszystkich badanych - 16% gimnazjalistów i 91% licealistów. 

Rezygnacje z picia zadeklarowało 75% a palenia 59%. Po prelekcji 81% uczniów wykazuje 

chęć zmiany swoich zachowań na pro zdrowotne.  



Wnioski: Prelekcja na temat zdrowego stylu życia inspiruje do przemyśleń i chęci zmian  

zachowań na pro zdrowotne. Lęk przed zachorowaniem na nowotwory motywował do zmian 

stylu życia. Znaczący odsetek nie przekonanych wskazuje na potrzebę kontynuowania 

edukacji pro zdrowotnej wśród młodych ludzi. Wiedza nabyta podczas prelekcji umożliwia 

uczniom propagowanie i promocję zdrowego stylu życia wśród swoich rówieśników. 

Słowa kluczowe: zdrowy styl życia, zachowania pro zdrowotne, zachowania anty zdrowotne. 
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Tytuł/Title: Stopień pigmentacji komórek czerniaka determinuje ich wrażliwość na działanie 

polisacharydopeptydów izolowanych z chińskiego grzyba Coriolus versicolor/ Pigmentation 

level of melanoma cells determined sensitivity to protein-bound polysaccharides derived 

from Coriolus versicolor Chinese fungus 

 

Wprowadzenie/ Introduction: High mortality rate for metastatic melanoma is related to its 

resistant to the current treatment methods. Melanogenesis is a metabolic pathway 

characteristic for melanocytes, normal and malignant, that can affect the behavior of 

melanoma cells. Melanotic and amelanotic melanomas differ in their sensitivity to standard 

therapy, suggesting that pigmentation level could play a role in melanoma therapy outcome. 

Cel badań/ Aim: Here, we have investigated whether the protein-bound polysaccharides 

(PBP), isolated from Coriolus versicolor fungus, which are considered as natural compounds 

with potential therapeutic, anticancer applications, can affect the viability of human 

melanoma SkMel-188 cells with inducible melanogenesis. 

Osoby badane i metodyka badań/ Methodology: The viability of cells was determined by 

MTT test, whereas the intracellular ROS level was detected by DCFH-DA method. Bcl-2 

protein expression was evaluated with ELISA assay. 

Wyniki/ Outcomes: The results of MTT test revealed that PBP decrease viability of SkMel-

188 cells in time- and dose-dependent manner. Significant cytotoxic effect in non-pigmented 

cells was observed already after 24 hours, and then it was potentiated after 48- and 72 hours, 

whereas melanotic cells death was observed not sooner than 48- and 72-hours post-treatment. 

The PBP stimulation caused a general decrease of ROS levels in both, melanotic and 

amelanotic SkMel-188 cells compared to controls. However, with increasing stimulation 

time, the amount of ROS level increased and was higher in amelanotic cells compared to 

pigmented ones. Since dysregulation of Bcl-2 proteins appears of critical importance for 

melanoma cell survival and drug resistance, we present that the expression of antiapoptotic 

Bcl2 protein is increasing with the melanin content in melanoma cells. Our study revealed 

however, that PBP extract has rather minor effect on Bcl2 protein expression in SkMel-188 

cells. 



Wnioski/ Conclusion: These data suggest that the cell death of melanoma cells induced by 

the PBP extract may be mediated via Bcl-2-independent pathway. 

Słowa kluczowe/Keys words: melanoma, protein-bound polysaccharides, Coriolus 

versicolor. 
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Tytuł/Title: Analiza jakości życia kuracjuszy Sanatorium Uzdrowiskowego  w zależności od 

przejawianych form aktywności fizycznej, wskaźnika BMI i czynników socjo 

demograficznych/ Analysis of the quality of life of the patients of the Spa Sanatorium 

depending factors on the manifested forms of activity, Body Mass Index  and socio-

demographic factors 

 

Wprowadzenie: Jakość życia odzwierciedla całościowe funkcjonowanie jednostki i jest 

determinowana wieloma czynnikami. 

Cel badań: ocena  jakości życia kuracjuszy Sanatorium Uzdrowiskowego w zależności od 

przejawianych form aktywności ruchowej, masy ciała oraz zmiennych socjo-

demograficznych. 

Osoby badane i metodyka badań: Badaniami objęto 120 (zakwalifikowano 103) kuracjuszy 

Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu, średnia wieku 68,9 lat. 

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem  kwestionariusza do 

badania jakości życia WHOQOL-Bref oraz ankiety własnej dotyczącej aktywności fizycznej 

i wskaźnika BMI. 

Wyniki: Średnie wyniki jakości życia jakości życia wyniosły: dziedzina fizyczna 65,65; 

psychologiczna 62,58; relacje społeczne 62,65 i środowiskowa 64,10.  Wyższą jakość życia 

prezentowali badani podejmujący aktywność fizyczną (p < 0,05). Wykształcenie uczestników 

badania korelowało z dziedziną fizyczną  (r = 0,296; p = 0,002), psychologiczną ( r = 0,280; 

p = 0,004) i środowiskową (r = 0,243; p = 0,013). Wiek badanych wykazywał związek z 

dziedzinę fizyczną ( r = - 0,294; p = 0,003) i psychologiczną (r = - 0,195; p = 0,048). 

Wykazano korelacje pomiędzy wskaźnikiem BMI a wszystkimi  dziedzinami jakości życia:  

dziedzina fizyczna i BMI (r = - 0,229; p = 0,022), dziedzina psychologiczna i BMI (r = - 

0,225; p = 0,022), relacje społeczne i BMI ( r = - 0,238; p = 0,015) oraz dziedzina 

środowiskowa i BMI (r = - 0,263; p = 0,007). 

Wnioski: Jakość życia i własne zdrowie wyżej ocenili respondenci aktywni ruchowo, z 

niższym wskaźnikiem BMI, z wyższym wykształceniem. Wraz z wiekiem  istotnie się jakość 

życia w dziedzinie fizycznej i psychologicznej. 

Słowa kluczowe: jakość życia, aktywność fizyczna, wskaźnik BMI. 
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Tytuł/ Title: Wpływ stopnia otępienia na poziom sprawności w realizacji podstawowych i 

złożonych czynności życia codziennego oraz na ryzyko upadków u seniorów objętych opieką 

instytucjonalną/ The impact of the degree of dementia on the ability to perform basic and 

complex daily tasks and on the risk of falls among seniors in institutionalised care 

 

Wprowadzenie: Można przyjąć, że otępienie stało się jednym z najtrudniejszych problemów 

zdrowotnych w podeszłym wieku. Uważa się, że u około 10% osób, które ukończą 65 rok 

życia, rozwinie się otępienie. Obecnie w Polsce około 500 tysięcy osób cierpi na różne formy 

otępienia, a ich liczba wciąż wzrasta. W związku z powyższym szczególnego znaczenia 

nabiera opisanie jego wpływu na codzienne funkcjonowanie osób, które muszą zmagać się z 

jego objawami.  

Cel badań: Głównym celem badania było określenie zależności pomiędzy stopniem 

otępienia (ocenianego skalą MMSE), a poziomem sprawności w realizacji podstawowych i 

złożonych czynności życia codziennego (mierzonym skalą ADL – Skala Katza oraz Skalą 

IDL). Ponadto poszukiwano związku między otępieniem i sprawnością seniorów, a ich 

skłonnością do upadków (mierzoną skalą Tinetti).  

Osoby badane i metodyka badań: Badaniem objęto 70 osób, kobiet i mężczyzn, w wieku 

65 lat i powyżej, z otępieniem w stopniu lekkim i umiarkowanym – pensjonariuszy placówek 

świadczących opiekę nad osobami w podeszłym wieku (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i 

dom pomocy społecznej w Toruniu). Autorzy opracowania pracują w placówkach 

świadczących opiekę i prowadzących terapię nad pacjentami w wieku podeszłym z 

otępieniem oraz współpracują w zakresie terapii psychologicznej i rehabilitacji. Uzyskano 

zgodę Komisji Bioetycznej na wykonanie badań. 

Wyniki: Badanie ujawniło występowanie istotnej zależności pomiędzy stopniem otępienia, a 

poziomem sprawności w realizacji podstawowych i złożonych czynności życia codziennego. 

Słowa kluczowe: otępienie, starość, sprawność funkcjonalna. 
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Tytuł/Title: Użyteczność kliniczna biomarkerów zapalnych w udarze niedokrwiennym 

mózgu/ Clinical usefulness of inflammatory biomarkers in ischemic stroke 

Wprowadzenie: The association between inflammation and ischemic stroke is well 

established; however, the relationship between new markers of inflammation, including the 

neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), the lymphocyte to monocyte ratio (LMR) and stroke is 

less understood 

 

Cel badań/ Aim: We conducted this study to determine the association between NLR, LMR, 

the levels of high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) and stroke severity (National 

Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS). 

Osoby badane i metodyka badań/ Methodology: A total of 42 patients (20 women, 22 

men, median age, 67 years) with ischemic stroke were included. NLR, LMR, hsCRP, and 

NIHSS were measured at the time of stroke diagnosis. Study subjects were divided into two 

groups according to: 1. the admission levels of hsCRP (< 3 mg/L, n=19 versus ≥ 3 mg/L, 

n=23), and 2. the admission NIHSS score ( ≤ 7, n=26 versus > 7, n=16). 

Wyniki/ Outcomes: NLR in patients with hsCRP ≥ 3 mg/L was significantly higher than this 

in patients with hsCRP < 3 mg/L (median, 4.85 versus 2.85, p=0.02). Additionally, 

individuals with NIHSS > 7 presented with significantly higher NLR than patients with 

NIHSS ≤ 7 (median, 5.75 versus 3.25, p=0.005). LMR did not differ significantly in both 

groups (p>0.05). 

Wnioski/Conclusion: The results of our study suggested the  association between NLR and 

stroke severity. This conclusion needs to be further investigated in future studies. 

Słowa kluczowe/Keys words: ischemic stroke, inflammation, National Institutes of Health 

Stroke Scale. 
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Tytuł/ Title: Ocena stanu odżywienia oraz analiza składu ciała u pacjentów z chorobą 

nowotworową przyjętych na oddział otolaryngologii celem leczenia radykalnego/ Evaluation 

of nutritional status and analysis of body composition in cancer patients admitted to the 

department of otolaryngology for radical treatment 

 

Wprowadzenie: Pacjenci z nowotworem głowy i szyi (HNC - Head and neck kancer), to 

grupa szczególnie zagrożona ryzykiem niedożywienia, co wynika z choroby, lokalizacji 

nowotworu, jak również często z niskiego statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia. 

Szacuje się, że u 3-52% pacjentów z HNC rozpoznaje się niedożywienie przed leczeniem, a u 

44-88% w trakcie radio- i/lub chemioterapii (7-10). 

Cel badań: Celem badania była ocena stanu odżywienia, analiza składu ciała metodą 

bioimpedancji elektrycznej, pomiar siły mięśniowej, ocena apetytu i ogólnego stanu 

sprawności pacjentów z noworozpoznaną chorobą nowotworową przyjętych na oddział 

otolaryngologii celem leczenia radykalnego. 

Osoby badane i metodyka badań: Do badania włączono 48 pacjentów (36 mężczyzn i 12 

kobiet), bez wcześniejszego leczenia przeciwnowotworowego, w wieku od 50 do 74 lat, 

średnia wieku była równa 61,4 lata. 

Głównym rozpoznaniem był nowotwór złośliwy krtani i jamy ustnej. Przy przyjęciu 

przeprowadzono wywiad żywieniowy, uwzględniając utratę masy ciała w ostatnich 

3 miesiącach, oceniono stan odżywienia wykorzystując formularz NRS 2002, BMI (wskaźnik 

masy ciała), BIA (bioelectrical impedance analisys) i dynamometr ręczny, oceniono stan 

sprawności i jakość życia. 

Wyniki: Pacjentów podzielono na dwie grupy, kryterium podziału był stan odżywienia, 

(pierwsza grupa - pacjenci niedożywieni, druga grupa - pacjenci bez stwierdzonego 

niedożywienia), Tabela 1. 

Posługując się wytycznymi rozpoznania niedożywienia wg ESPEN niedożywienie 

prezentowało 20 osób (41,7%). Mediana utraty masy ciała w ciągu 3 miesięcy w grupie osób 

z niedożywieniem wynosiła 7 kg (0-30 kg), a w grupie bez stwierdzonego niedożywienia 0 

kg (0-6 kg), co stanowiło istotną statystycznie różnicę (p<0,0001). Pacjenci z grupy 

niedożywionej uzyskali więcej punktów w formularzu NRS 2002, mieli niższy współczynnik 

odżywienia (Nutrition Index) i niższy wskaźnik beztłuszczowej masy ciała (FFMI), 

wykazywali mniejszą siłę ścisku w obu dłoniach. Gorzej oceniono u nich stan sprawności, a 

sami pacjenci deklarowali zły stan zdrowia i niską jakość życia. 

Wnioski: Analizując uzyskane wyniki obserwujemy konieczność wczesnego wsparcia 

dietetycznego, co może zmniejszyć utratę masy ciała przed rozpoczęciem leczenia 

onkologicznego, poprawić sprawność oraz jakość życia pacjenta. 

Słowa kluczowe: stan odżywienia, nowotwór głowy i szyi, analiza składu ciała metodą 

bioimpedancji. 



Dariusz Góra 

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Tytuł/ Title: Częstość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez gimnazjalistów 

szkół oświęcimskich/ Drinking and drug abuse among gymnasium students Oświęcim 

 

Wprowadzenie: Alkohol i narkotyki to częsta przyczyna uzależnień wśród dzieci i 

młodzieży. Obecnie trudno znaleźć skuteczne metody zapobiegania zachowaniom 

ryzykownym wśród tej grupy osób. Przy obecnie nasilonych niekorzystnych zjawiskach, 

takich jak bezrobocie, trudna sytuacja rodzin, stres, depresje czy upadek moralny trudno jest 

zachować komfort psychiczny i zdrowie osobie dorosłej a tym bardziej dziecku. Różnego 

rodzaju napięcia i konflikty młodzież coraz częściej próbuje rozładować sięgając po alkohol i 

narkotyki. 

Cel badań: Celem pracy była ocena częstości i przyczyn spożywania alkoholu i narkotyków 

przez młodzież 

Osoby badane i metodyka badań: Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, który 

został wypełniony przez 408 gimnazjalistów na terenie Oświęcimia w wieku 13-16 lat. 

Wyniki poddano analizie statystycznej. 

Wyniki: W badanej grupie alkohol piło 84% uczniów. Najczęściej było to piwo (84%),  

rzadziej wino (69%), wódka (48%) i inne alkohole: szampan (29%), whisky (15%), likier 

(13%) oraz spirytus (9%). Dziewczęta piją alkohol z taką sama częstością co chłopcy. 

Uczniowie klas pierwszych każdy rodzaj alkoholu pili rzadziej niż ich starsi koledzy. Wraz z 

wiekiem wzrastał przede wszystkim odsetek dzieci pijących wódkę. Substancje 

psychoaktywne zażywało 19% gimnazjalistów, uczniowie klas pierwszych rzadziej niż klas 

starszych. Po alkohol i narkotyki młodzież sięgała głównie z powodów rodzinnych (brak 

zainteresowania ze strony rodziców), osobistych, aby zaimponować swoim rówieśnikom, pod 

wpływem mody, stresu czy też  trudności w nauce. 

Wnioski: Picie alkoholu i zażywanie narkotyków są nie tylko sposobem na rozwiązywanie 

problemów osobistych i rodzinnych, ale wynikają z wzorców postępowania akceptowanych 

przez środowisko gimnazjalistów. Brak kontroli i wsparcia w rodzinie są czynnikami 

przyzwalającymi młodzieży na picie alkoholu i zażywanie narkotyków. 

Słowa kluczowe: młodzież, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków. 

 

 

Dariusz  Góra 

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Tytuł/Title: Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół cieszyńskich/ Nutritional disorders 

among Cieszyn high school students 

 

Wprowadzenie: Konsekwencję niewłaściwej diety i małej aktywności  fizycznej stanowi 

narastający problem otyłości już we wczesnym okresie życia.  W Polsce nadwaga i otyłość 

dotyczy ponad 12% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Poznanie stylu życia młodych 



ludzi i próby modyfikacji niewłaściwych elementów mogą przyczynić się do ograniczenia 

tego problemu. 

Cel badań: Celem badań było poznanie sposobu odżywiania wśród młodzieży szkolnej z 

Cieszyna. 

Osoby badane i metodyka badań: Badaniami objęto 166 uczniów (84 chłopców i 82 

dziewcząt) z jednej ze szkół średnich z Cieszyna (klasa III), u których przeprowadzono 

anonimową ankietę dotyczącą zachowań związanych z odżywianiem. Na podstawie 

zebranych danych sporządzono odpowiednie tabele. 

Wyniki: Wśród ankietowanych 41% wykonuje ćwiczenia fizyczne tylko 1-2 razy w tygodniu 

lub wcale. 56% młodzieży jada słodycze przynajmniej 5 razy w tygodniu a 32% codziennie, 

34% jada żywność typu fast-food co najmniej raz w tygodniu, 35% pije napoje 

wysokosłodzone minimum 5 razy w tygodniu. 41% ankietowanych przyznało, że minimum 

raz w ciągu dnia pije filiżankę kawy, 39% jada mniej niż 2 porcje warzyw i owoców 

dziennie, 86% pije mniej niż 5 szklanek wody dziennie. 

Wnioski: Badania wykazały istnienie szeregu nieprawidłowości w sposobie odżywiania się 

młodzieży, jak unikanie głównych posiłków oraz dojadanie między posiłkami. Powszechnie 

panujące przekonanie, że szczupła sylwetka jest atutem w dzisiejszych czasach skłania wiele 

osób do uciekania się do diet odchudzających lub głodówek, które nadmiernie stosowane 

mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się organizmu. Respondenci wykazują 

niedostateczną aktywność fizyczną. 

Słowa kluczowe: młodzież, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna. 
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Tytuł/Title: Nowe metody transferu materiału genetycznego do komórek w celach 

terapeutycznych – zastosowanie minikolistych cząsteczek nośnikowych/ New methods of 

transfer of genetic material to cells for therapeutic purposes - the usage of minicircles 

Wprowadzenie: Duże nadzieje terapeutyczne w przypadku leczenia zarówno chorób 

genetycznych jak i nowotworów pokłada się w ciągle rozwijającej się terapii genowej. 

Niestety obecnie stosowane nośniki terapeutycznego materiału genetycznego cechują się 

niską wydajnością transfekcji w przypadku niewirusowych metod transferu materiału 

genetycznego do komórek lub licznymi zagrożeniami związanymi z zastosowaniem 

nośników wirusowych. Z zastosowaniem wydajnych wektorów wirusowych wiąże się 

problem występowania mutacji inercyjnych oraz możliwość silnej odpowiedzi układu 

immunologicznego. Wykorzystanie obecnie stosowanych wektorów plazmidowych natomiast 

daje niezadowalający poziom ekspresji wprowadzanego transgenu. Niski poziom transfekcji 

ma związek przeważnie z dużą objętością kolistej cząsteczki jaką jest wektor plazmidowy. 

Nadzieję dla dalszego rozwoju terapii genowej stanowią minikoliste cząsteczki nośnikowe, w 

których podczas ich produkcji następuje usunięcie szkieletu bakteryjnego na drodze 

rekombinacji lub reakcji enzymatycznych. Zmniejszona w taki sposób wielkość nośnika 



umożliwia efektywny transfer materiału genetycznego do komórek i wzbudza ogromne 

nadzieje dla przyszłości terapii genowej. 

Cel badań: Porównanie  wydajności  i  bezpieczeństwa  stosowania minikolistych  

cząsteczek z tradycyjnymi wektorami. 

Osoby badane i metodyka badań: Przegląd danych literaturowych. 

Wyniki: Maksymalnie zmniejszony rozmiar  jest kluczem dla  efektywnej transfekcji, która  

w  głównej  mierze  opiera  się  na  przezbłonowym  transporcie. Minikoliste cząsteczki 

nośnikowe mogą obecnie konkurować a w przyszłości zastąpić obecnie stosowane wektory. 

Dzięki swojej unikalnej budowie zwiększają bezpieczeństwo, wydajność transfekcji i  

eksprymowania wprowadzanego transgenu.  

Wnioski: Dlatego też minikoliste cząsteczki nośnikowe wydają się być idealnym narzędziem 

terapii genowej. 

Słowa kluczowe: terapia genowa, minicircle, transfekcja. 
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Tytuł/Title: Nowe sposoby leczenia chorych na nowotwory – zastosowanie zmiennego pola 

elektrycznego o niskiej intensywności i pośredniej częstotliwości/ New ways of treating 

patients with cancer – usage of variable electric field of low intensity and intermediate 

frequency 

 

Wprowadzenie: Rozwój medycyny oraz wydłużenie się życia ludzkiego spowodowało, że 

można zauważyć w ostatnich latach coraz większą liczbę zachorowań na nowotwory 

złośliwe. Niska efektywność oraz często pojawiające się skutki uboczne obecnie 

stosowanych terapii przeciwnowotworowych skłaniają do poszukiwania nowych bardziej 

efektywnych rozwiązań terapeutycznych. Idealna terapia przeciwnowotworowa  powinna 

niszczyć wyłącznie komórki zmienione nowotworowo. Obiecująco przedstawia się technika 

TTF (ang. Tumor Treating Field). Polega ona na zastosowaniu zmiennego  pola  

elektrycznego  o  niskiej intensywności  i  pośredniej  częstotliwości do selektywnego 

uśmiercania komórek nowotworowych. Największą różnicę pomiędzy komórkami 

prawidłowymi a zmienionymi nowotworowo można zauważyć w tempie proliferacji. 

Komórki nowotworowe dzielą się bardzo szybko a sam podział możliwy jest dzięki 

obecnemu w komórkach cytoszkieletowi. Sam cytoszkielet jak i wrzeciono kariokinetyczne 

zbudowane jest z mikrotubul złożonych z polarnych dimerów tubuliny. Wszystkie 

naładowane i  polarne  składowe  komórek pod wpływem działania zmiennego pola 

zaczynają drgać oraz  zmieniać swoja orientację.  Dlatego też zastosowanie pola 

elektrycznego  o odpowiednio dobranych parametrach powoduje degradacje tych struktur  i 

utratę ich funkcji odpowiedzialnych za podziały komórkowe. Zastosowanie  tej  metody w  

przypadku  komórek  nowotworowych charakteryzujących  się  niezwykle  szybkim  tempem  

proliferacji, pozwala na zahamowanie ich podziałów i indukcję programowanej śmierci. 



Cel badań: Przedstawienie metody TTF i jej potencjalnego zastosowania w terapii 

nowotworów złośliwych. Przegląd danych literaturowych. 

Wyniki: Terapia TTF wydaje się niezwykle prosta, skuteczna,  nieinwazyjna i bezpieczna dla 

pacjenta. Jej najwyższą skuteczność potwierdzono podczas prób leczenia glejaków.  

Wnioski: Brak skutków ubocznych terapii TTF jakie są obecne przy radioterapii jak i 

chemioterapii oraz obiecujące wyniki w przypadku leczenia glejaków skłaniają do 

prowadzenia ciągłych badań nad możliwością zastosowania TTF w leczeniu innych typów 

nowotworów. 

Słowa kluczowe: TTF, nowotwory, mikrotubule. 
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Tytuł/ Title: Wpływ różnych pokarmów z diety kobiet w ciąży na rozwój alergii na białko 

mleka krowiego u jej potomstwa/ The effect of various food items in pregnant women's diet 

on the development of their offspring's allergy to cow's milk protein 

Wprowadzenie: Czynniki dietetyczne wykazują immunomodulujący wpływ na 

funkcjonowanie układu immunologicznego. Mogą sprzyjać rozwojowi naturalnej tolerancji. 

Cel badań: Ocena wpływu diety kobiet w ciąży na rozwój alergii na białka mleka krowiego 

(ABMK) u ich dzieci 

 

Osoby badane i metodyka badań: Do grupy badanej zakwalifikowano matki 51 niemowląt 

w wieku 3-18 tygodni życia (śr.8,32±10,3) z ABMK. Grupę kontrolną stanowiły matki 25 

pacjentów w analogicznym wieku (śr.7,23±10) bez alergii. Analizy diety dokonywano na 

podstawie autorskiego kwestionariusza oraz programu Dieta5.D. 

Wyniki: Na podstawie Dieta5.D. określono spożycie podstawowych składników diety w 

ciągu doby: białka stanowiły-16,2%, tłuszcze-28%, węglowodany-55% w grupie badanej. W 

kontrolnej analogicznie: 17,4%, 29%, 53,6% (p>0,05). Produkty mleczne spożywało 

31(60,8%) kobiet z grupy badanej i 17(68%) z  kontrolnej. Wcale nie spożywało tych 

produktów 8 (15,6%) kobiet z alergią u potomstwa i 3 (12%) bez alergii (p>0,05). 

Spożywanie ryb w 2-3 porcjach/miesiąc dotyczyło 9 (17,6%) kobiet z grupy badanej i 12 

(48%) z kontrolnej (p>0,05). W ogóle ryb nie spożywało 5 (9,8%) kobiet z grupy badanej i 1 

z kontrolnej (p>0,05). Owoce w grupie badanej były spożywane najczęściej 1 raz dziennie-

przez 28 (54,9%) kobiet, w kontrolnej 14 (56%)(p>0,05). Spożycie warzyw 1 raz/dzień 

zgłosiło 28 (54,9%) matek dzieci z alergią i 13 (52%) bez alergii(p>0,05). Suplementację 

witaminy D stosowało 7 (13,7%) ciężarnych z grupy badanej i 5 (20%) z kontrolnej (p>0,05). 

Suplementacja probiotykami dotyczyła 9 (17,6%) ciężarnych z grupy badanej i 5 (20%) z 

kontrolnej (p>0,05). 

Wnioski: Matki dzieci z ABMK spożywały w czasie ciąży istotnie mniej ryb niż matki dzieci 

zdrowych. Nie wykazano różnic w spożyciu owoców, warzyw, produktów mlecznych, 



suplementacji  witaminą D i probiotykami oraz w  procentowej zawartości białek, tłuszczy i 

węglowodanów w diecie pomiędzy matkami dzieci z ABMK a matkami dzieci bez alergii 

Słowa kluczowe: alergia, dzieci, kobiety ciężarne. 
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Tytuł/Title: Zagrożenia epidemiologiczne na bloku operacyjnym/ Epidemiological risks in 

operating theatre 

 

Wprowadzenie: Pacjent poddawany zabiegowi  operacyjnemu jest obarczony ryzykiem 

infekcji dodatkowo wikłającej jego sytuację zdrowotną. Powoduje to wiele negatywnych 

następstw  w  postaci pogorszenia sytuacji zdrowotnej pacjenta,  ukształtowania negatywnej 

oceny jakości  świadczonych usług, wzrost kosztów leczenia, wydłużenia pobytu w szpitalu a 

nawet śmierć pacjenta. 

Cel badań: analiza sytuacji epidemiologicznej pacjenta poddawanego zabiegowi 

operacyjnemu pod kątem źródeł infekcji śródoperacyjnych. 

Osoby badane i metodyka badań: Meta analiza, analiza piśmiennictwa. 

Wyniki: Na bloku operacyjnym istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa 

epidemiologicznego pacjenta i personelu, mimo zaostrzonych wymagań dotyczących 

przestrzegania procedur epidemiologicznych. Każdy etap przygotowania do zabiegu, 

znieczulenia, zabiegu operacyjnego i postępowania we wczesnym okresie pooperacyjnym 

może być potencjalnym czasem wprowadzenia infekcji. 

Wnioski: Zakażenia, które mają swoje źródła na bloku operacyjnym mogą wynikać z 

różnych przyczyn. Do występowania  infekcji może się przyczyniać czynnik ludzki (pacjent  

i personel), ale także czynnik organizacyjny. Znaczącym powodem infekcji mogą być 

nieskuteczne procedury lub brak ich znajomości / nieprzestrzeganie procedur przez personel. 

Słowa kluczowe: źródła zakażeń, blok operacyjny. 
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Tytuł/Title: Zmiany w  populacji limfocytów regulatorowych we krwi obwodowej u 

pacjentów z czerniakiem skóry poddanych radioterapii/ Changes in the regulatory 

lymphocyte population in circulatory blood in patients with cutaneous melanoma treated with 

radiotherapy 

 

Wprowadzenie: Czerniak skóry uważany jest za nowotwór agresywny z powodu szybkiego 

wzrostu, wczesnych przerzutów oraz niewielkiej podatności na standardowe leczenie. 

Komórki Treg ujemnie regulują odporność poprzez działanie immunosupresyjne i 

promowanie wzrostu komórek nowotworowych. 

Cel badań: Celem badania była analiza zmian populacji limfocytów regulatorowych we krwi 

obwodowej  pacjentów z czerniakiem skóry poddanych radioterapii oraz pacjentów ze 

zmianami nienowotworowymi oraz łagodnymi nowotworami skóry. 

Osoby badane i metodyka badań: Do badania zakwalifikowano 20 pacjentów z 

czerniakiem skóry po zabiegu operacyjnym, którzy zostali zakwalifikowani do radykalnej 

radioterapii(RTH) na okolicę regionalnych węzłów chłonnych(grupa A) oraz 12 pacjentów ze 

zmianami nienowotworowymi oraz łagodnymi nowotworami skóry(grupa B). W grupie A 

poziom limfocytów Treg oznaczano przed rozpoczęciem RTH oraz 1-3 miesięcy po leczeniu. 

W grupie B oznaczenia Treg wykonywano we krwi obwodowej pobranej przed zabiegiem 

chirurgicznym. Fenotypy Treg były analizowane w panelu mAb-CD4-FITC, CD25-APC, 

FOXP3-PE, a następnie analizowane przy użyciu cytometru FACS Canto-(Becton Dickinson) 

oraz oprogramowania Diva FACS(Becton Dickinson). 

Wyniki: W grupie kontrolnej(grupa B), odsetek limfocytów TregCD4+/CD25+/CD127- był 

nieznacznie niższy w porównaniu z grupą chorych przed RTH(grupa A)(mediany 

odpowiednio 7,21 i 8,17; p=0,80). Natomiast poziomy limfocytów T CD4+ w grupie B były 

nieznacznie wyższe w porównaniu do wartości u pacjentów w grupie A(mediany 

odpowiednio 13,33 i 12,2;p=0,84). W grupie badanej(grupa A)stwierdzono wzrost populacji 

limfocytów regulatorowych TregCD4+/CD25+/CD127- po zastosowanej radioterapii 

(mediana przed RTH = 8,17;po RTH =10,0; p=0,05). Jednocześnie odnotowano nieznaczny 

spadek populacji limfocytów T CD4+ po RTH(mediana przed RTH=12,2; po RTH=11,31; 

p=0,06). 



Wnioski: Wstępne wyniki analizy populacji limfocytów we krwi obwodowej pacjentów z 

czerniakiem pokazały wzrost odsetka limfocytów Treg oraz nieznaczny spadek limfocytów 

CD4+ po zastosowanej RTH.Uzyskane dane wydają się potwierdzać obserwowaną w 

doświadczeniach innych grup badawczych, znaczną radiooporność limfocytów Treg oraz 

zwiększone ich wytwarzanie. Niewątpliwie uzyskane dane pokazują konieczność dalszych 

badań na większej populacji chorych. Dalszych badań wymagają też mechanizmy regulujące 

zachowanie limfocytów Treg po RTH. 

Słowa kluczowe: limfocyty regulatorowe, czerniak skóry, radioterapia. 
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Tytuł/Title: Oznaczenie 2-hydroksyglutaranu  u pacjentów z ostrymi białaczkami/ 

Quantification of 2-hydroxyglutarate in patients with acute leukemias 

 

Wprowadzenie: Mutacje w  genach kodujących dehydrogenazy izocytrynianowe (IDH1 oraz 

IDH2) obserwuje się w 10-20% przypadków zachorowań na ostrą białaczką szpikową. IDH1 

i IDH2 biorą udział w przemianie izocytrynianu do 2-ketglutaranu (2-KG). W wyniku 

mutacji genów IDH1/IDH2 zamiast 2-KG powstaje onkometabolit 2-hydroksyglutaran (2-

HG), który jest inhibitorem kompetycyjnym białek TET uczestniczących w procesie 

aktywnej demetylacji DNA, co może skutkować zaburzeniem ekspresji genów. 

Cel badań: Oznaczenie ilościowe enancjomerów L i D–2-hydroksyglutaranu u pacjentów z 

ostrymi białaczkami. 

Osoby badane i metodyka badań: Badania obejmowały osoby dorosłe z ostrą białaczką 

szpikową – AML (18 osób), dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – ALL (13 osób) i grupę 

kontrolną (22 osoby). Stężenie enancjomerów L i D-2HG w moczu oznaczono z 

wykorzystaniem UPLC-MS/MS. 

Wyniki: U części pacjentów z AML i ALL stężenie L oraz D-2HG było znacznie wyższe niż 

w grupie kontrolnej. W grupie badanej z AML zaobserwowano zwiększony stosunek D/L 

2HG u 22% pacjentów (4 z 18 osób), natomiast w grupie z ALL u 7% pacjentów (1 z 13 

osób) w porównaniu z grupą kontrolną. 

Wnioski: Podwyższone stężenie L i D-2HG w moczu lub zwiększony stosunek D/L 2HG u 

pacjentów z ostrymi białaczkami może być spowodowany mutacjami IDH1/IDH2, a 

modulacyjny wpływ na białka TET może prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. 

Nieinwazyjne oznaczenie ilościowe 

L i D-hydroksyglutaranu w moczu może stać się czynnikiem identyfikującym osoby z 

podejrzeniem zachorowań na AML. 

Badania finansowane w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki [DEC-

2015/19/B/NZ5/02208]. 

Słowa kluczowe: 2-hydroksyglutaran, ostre białaczki, demetylacja. 
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Tytuł/Title: Ocena zagrożenia alkoholizmem wśród młodzieży gimnazjalnej na Mazowszu/ 

Risk assessment of alcoholism among the gymnalism youth in Mazovia 

 

Wprowadzenie: Spożywanie napojów alkoholowych wśród młodzieży jest jednym z 

poważniejszych problemów społecznych. Pomimo, iż alkohol dopuszczony jest do sprzedaży 

osobom powyżej 18 r.ż., uczniowie już w młodym wieku sięgają po substancje zawierające w 

składzie etanol w celu poczucia bycia dorosłym, dostosowania się do otaczającego 

środowiska lub wyrażenia swojego buntu spowodowanego okresem dorastania. Dogłębne 

poznanie problemu pozwoli na opracowanie profilaktyki przeciwdziałającej alkoholizmowi 

wśród młodzieży, a także uświadomi niepełnoletnie osoby, jakie konsekwencje niesie za sobą 

spożywanie alkoholu w młodym wieku. 

Cel badań: Ocena ryzyka wystąpienia alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej na 

Mazowszu. 

Osoby badane i metodyka badań: W badaniu wzięło udział łącznie 535 uczniów II klasy 

szkół gimnazjalnych usytuowanych na terenie województwa mazowieckiego. Narzędziem 

badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z metryczki oraz 20 

zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Ankieta uzyskała pozytywną opinię Komisji 

Bioetycznej WUM (nr AKBE / 187/2017). Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. 

Wyniki: Ponad połowa respondentów zadeklarowała inicjację alkoholową, w tym aż 56 osób 

spożywało alkohol poniżej 8. roku życia (10,28%). Wpływ na częstość spożywania alkoholu 

wśród młodzieży jest spowodowany uroczystością rodzinną, jednakże część badanych 

przyznała się do codziennego (16,06%) lub 4 razy w tygodniu (4,66%) spożywania napoi 

alkoholowych. Prawie połowa uczniów oświadczyła, że dostęp do alkoholu ma poprzez 

zakup trunków przez osobę starszą będącą w sklepie (42,27%) lub samodzielny (38,5%). 

Wnioski: Większość ankietowanych przyznała się do spożywania alkoholu mając status 

ucznia. Uroczystość rodzinna potęguje spożywanie przez młodzież napoi alkoholowych, do 

których należą przede wszystkim piwo, wino oraz wódka. Niemalże połowa rodziców 

respondentów jest świadoma, iż ich dzieci spożywają alkohol. Zdecydowana większość 

respondentów jest świadoma negatywnych skutków spożywania napoi alkoholowych. 

Słowa kluczowe: alkohol, młodzież, Mazowsze. 
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Tytuł/Title: Jak nauczyć dziecko korzystania z numeru 112?/ How to teach a child to use the 

112 number? 

 

Wprowadzenie: Małe dzieci przebywają pod opieką rodziców, często także dziadków. Nie 

tylko osoby starsze potrzebują nagłej pomocy, ale coraz częściej fakt ten dotyczy młodych 

ludzi. Co się dzieje, w momencie gdy dziecko pozostaje bez opieki, a chory bez pomocy??? 

Do czasu powrotu osoby bliskiej do domu może upłynąć wiele godzin. Przez ten czas 

zarówno sytuacja dziecka, jak i chorego może ulec diametralnej zmianie na gorsze. 

Wiadomo, że od dziecka w wieku 4-5 lat nie można oczekiwać, aby dokonało oceny stanu 

zdrowia osoby nieprzytomnej i podjęło resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nie pozwalają 

mu na to ani wiedza, ani możliwości fizyczne. Można jednak nauczyć dziecko korzystania z 

numeru 112. Nasze pociechy bardzo chętnie bawią się telefonami rodziców. Starsze dziecko 

poprzez instruktaż można w prosty sposób nauczyć wezwania niezbędnej pomocy, zaś 

młodszemu zakodować numer alarmowy pod dowolną cyfrą w klawiaturze telefonu. Należy 

też nauczyć dziecko, jakie informacje powinien przekazać słuchaczowi, gdy uzyska 

połączenie. Powinno również wiedzieć, że nie można na numer alarmowy dzwonić bez 

potrzeby. 

Cel badań: Nauka dzieci w jaki sposób korzystać z numeru alarmowego 112 poprzez 

opowiadanie – komiks. 

Osoby badane i metodyka badań: Wykonano autorski komiks, w którym umieszczono 

opowiadanie w postaci graficznej. „Opowieść z misiowego lasu” została przygotowana dla 

młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, aby pomóc w przyswojeniu wiedzy na temat 

udzielenia niezbędnej pomocy osobie potrzebującej oraz przekazania istotnych informacji 

odpowiednim osobom. 

Słowa kluczowe: dziecko, numer alarmowy, numer 112. 
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Tytuł/ Title: Zdrowie psychiczne młodzieży LGBT/ Mental health of LGBT youth 

 

Wprowadzenie: Tematyka związana z grupą LGBT jest w naszym kraju bardzo często 

pomijana lub tabuizowana. W swoich badaniach zwracam uwagę na problem homofobii, 

braku akceptacji oraz heteronormy oraz ich wpływ na jakość życia oraz zdrowia młodzieży 

LGBT. 

Cel badań: Celem badania jest pokazanie wpływu homofobii na jakość życia oraz zdrowie 

młodzieży LGBT. Zwrócenie uwagi na bardzo wysoki wskaźnik przemocy ze strony 



najbliższych, zwiększonej ilość spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, oraz duże 

ryzyko wystąpienia próby samobójczej. 

Osoby badane i metodyka badań: Badania ankietowe, 472 osoby w przedziale wiekowym 

16-25, mniejszości seksualne w Polsce, badanie ogólnopolskie, badanie anonimowe 

Wyniki: 30% młodzieży LGBT doświadcza przemocy ze strony rodziny, u 70% występują 

myśli samobójcze, 30 % ma za sobą próbę samobójczą 

Wnioski/Conclusion: Młodzież LGBT jest grupą ryzyka występowania przemocy ze strony 

rówieśników oraz rodziny, depresji, myśli samobójczych, próby samobójczej, stresu 

mniejszościowego. Potrzeba jest edukacji społeczeństwa oraz personelu medycznego, 

psychologów na temat grupy LGBT i uczenia ich dobrych praktyk w walce  z 

konsekwencjami zdrowotnymi homofobii oraz braku tolerancji 

Słowa kluczowe: LGBT, próba samobójcza, zdrowie psychiczne. 
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Tytuł/ Title: Wpływ masażu relaksacyjnego w trakcie ciąży na poziom satysfakcji z życia 

seksualnego kobiet/ The effect of a relaxation massage during pregnancy on the level of 

satisfaction of women's sexual life 

 

Wprowadzenie: Dostępne badania wykazują spadek podejmowania kontaktów seksualnych 

oraz zadowolenia z tej strefy życia u 50 - 70% kobiet w trakcie ciąży. Prawdopodobnymi 

przyczynami tego zjawiska są między innymi złe samopoczucie i dolegliwości fizyczne z 

jakimi borykają się ciężarne. Masaż, jako forma terapii dolegliwości narządu ruchu oraz 

relaksacji, wykonywany regularnie w trakcie ciąży może  przynieść wiele korzyści, 

wpływając także na poziom satysfakcji seksualnej. 

Cel badań: Celem badania było potwierdzenie głównej tezy, która zakłada, iż regularnie 

wykonywany masaż może pozytywnie wpływać na poziom satysfakcji z życia seksualnego 

ciężarnej. 

Osoby badane i metodyka badań: Grupę badaną stanowiło 30 kobiet w trakcie prawidłowo 

przebiegającej ciąży, w wieku 21 - 40 lat. Ciężarne biorące udział w badaniu, za zgodą 

lekarza prowadzącego, były raz w tygodniu poddawane masażowi relaksacyjnemu całego 

ciała, w okresie od 24 do 35 tygodnia ciąży (2 - 3 trymestr). Pacjentki przed rozpoczęciem 

badania oraz po jego zakończeniu anonimowo, drogą internetową wypełniały ankietę 

oceniającą poziom satysfakcji z życia seksualnego wg skali FSFI (Female Sexual Function 

Index; domena I, II i V). 

Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy odpowiedziami udzielonymi 

w 24, a w 35 tygodniu ciąży. U większości badanych kobiet nie stwierdzono zmiany 

częstotliwości występowania pożądania seksualnego, częstotliwości i natężenia pobudzenia 

seksualnego podczas aktywności seksualnej oraz zmniejszenia stopnia zadowolenia z tego 



aspektu. Zauważono natomiast lekki wzrost natężenia pożądania oraz zainteresowania 

życiem seksualnym. W znaczącej większości przypadków poziom satysfakcji z życia 

seksualnego, w tym także ze stopnia bliskości emocjonalnej oraz związku seksualnego z 

partnerem pozostał niezmieniony mimo postępu ciąży. 

Wnioski: Działanie masażu takie jak: relaksacja, zmniejszenie bólu i usprawnienie aparatu 

ruchu oraz zmniejszenie występowania obrzęków, cellulitu czy rozstępów, ma znaczny 

wpływ na ogólne samopoczucie i sposób postrzegania swojego ciała przez ciężarną. Są to 

aspekty niezbędne do prowadzenia zdrowego, satysfakcjonującego życia seksualnego, co 

pozwala sądzić, iż obserwowany u większości badanych brak spadku satysfakcji seksualnej 

może być skutkiem korzystnego działania regularnych zabiegów masażu. 

Słowa kluczowe: masaż, ciąża, seks. 
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Tytuł/ Title: Ocena równowagi u pacjentów po przebytym udarze mózgu na podstawie 

wybranych skal i testów/ Assessment of balance in patients after stroke based on some scales 

and tests 

 

Wprowadzenie: Wśród schorzeń neurologicznych udary mózgu nadal są jednym z głównych 

problemów zdrowotnych społeczeństwa. Niezwykle istotnym problemem osób po udarze 

mózgu są zaburzenia utrzymania postawy ciała i równowagi. 

Cel badań: Celem pracy była ocena wpływu rehabilitacji oraz czynników takich jak: płeć, 

wiek, czas od zachorowania i strona niedowładu na poprawę zaburzeń równowagi u 

pacjentów po przebytym udarze mózgu. 

Osoby badane i metodyka badań: Badania przeprowadzono u 34 pacjentów po przebytym 

udarze niedokrwiennym mózgu usprawnianych w Klinice Rehabilitacji Szpitala 

Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy. Badanych podzielono na dwie 

grupy wiekowe. Oddzielnie przeanalizowano efekty rehabilitacji u kobiet i mężczyzn. Ze 

względu na czas od zachorowania dokonano podziału na grupę pacjentów poniżej 1 roku i 

powyżej 1 roku od wystąpienia udaru. Chorych podzielono również ze względu na stronę 

niedowładu. Równowaga pacjentów była oceniana za pomocą trzech narzędzi: skali 

Równowagi Berg, testu dwóch wag i testu Timed Up and Go. 

Wyniki: W grupie badanych pacjentów średnia liczba punktów w skali Równowagi Berg 

wzrosła z 44,12 ±9,207 przed rehabilitacją, do wartości 48,44 ±7,187 po 3 tygodniach 

rehabilitacji. Średnia wartość wskaźnika symetryczności Kwolka wyniosła 1,3138 ±0,32795 

w dniu przyjęcia na oddział i spadła do wartości 1,2341 ±0,27223 w dniu wypisu. Poprawie 

uległ również osiągany przez badanych czas w teście Timed Up and Go, który w badaniu 

wstępnym wyniósł średnio 26,97s ±24,508s, a w badaniu końcowym 22,76s ± 20,657s. 

Wnioski: Rehabilitacja wpłynęła na poprawę równowagi u przebadanych pacjentów. U 

pacjentów w późnym okresie od udaru (powyżej roku) możliwa była poprawa zaburzeń 

równowagi, jednak jej dynamizm był bardziej wyrażony w grupie pacjentów do roku od 



zachorowania. Analiza efektów rehabilitacji w zależności od strony niedowładu połowiczego 

wykazała, że w obu grupach w mniejszym stopniu obciążano kończynę po stronie zajętej. 

Słowa kluczowe: udar mózgu, niedowład połowiczy, równowaga. 
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1
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł/ Title: Nastawienie studentów ratownictwa medycznego Collegium Medicum do pracy 

w zawodzie ratownika medycznego/ The Attitude of rescue students at Collegium Medicum 

to the work as paramedic 

 

Wprowadzenie: Motyw wyboru ratownictwa medycznego jako kierunku studiów pozostaje 

wśród wszystkich badanych roczników zbliżony – chęć pomocy innym lub pasja 

(ankietowani deklarują, że zawsze chcieli pracować w tym właśnie zawodzie) – ponad 

połowa studentów wskazuje taki powód. Wszyscy ankietowani studenci zamierzają ukończyć 

rozpoczęty kierunek studiów. 

Wraz z ubiegiem lat nauki coraz większa część studentów zamierza pracować w zawodzie 

ratownika medycznego, co może być wynikiem tego, że osoby nie zamierzające podjąć pracy 

w zawodzie rezygnują ze studiów na wcześniejszym etapie. 

Nie zaobserwowano żadnej wyraźnej tendencji co do zmiany wyboru miejsca pracy w 

kolejnych latach nauki; da się jednak spostrzec, że zdecydowana większość studentów 

wszystkich lat zamierza podjąć pracę w SOR lub w pogotowiu ratunkowym (ze sporą 

przewagą dla pogotowia). 

Nie widać również wyraźnych różnic co do postrzegania nastawienia ludzi do ratowników 

medycznych, jednak większość ankietowanych osób uważa, że zawód ten nie cieszy się 

szacunkiem wśród społeczeństwa. 

Większość studentów uważa, że zawód ratownika medycznego nie jest dobrze płatny, jednak 

widać niewielką tendencję wzrostową w postrzeganiu zarobków ratowników z upływem 

nauki, jednak procentowa liczba osób uważających zarobki ratowników za dobre cały czas 

nie przekracza 10%. 

Mimo, że procentowo najwięcej studentów III roku zamierza pracować w zawodzie to 

jednocześnie najmniejsza ich część (w porównaniu do młodszych roczników) wybrałaby 

ponownie ten sam kierunek. Zaobserwowano dużą różnicę w procentowej liczbie studentów, 

którzy zdecydowali by się ponownie podjąć naukę na tym samym kierunku. Podczas gdy na I 

roku jest to 83%, na III roku już tylko 62%. 

Wnioski: Zawód ratownika medycznego uważany jest za nisko płatny i nieszanowany wśród 

społeczeństwa, jednak mimo to aż ¾ studentów zamierza podjąć pracę w tym właśnie 

zawodzie. Podobna liczba studentów deklaruje, że ponownie wybraliby ten sam kierunek 

mając taką możliwość. Świadczy to o tym, że tak jak deklarowali w ankietach, większość 

studentów wybiera ten kierunek chcąc pomagać innym bądź z pasji do ratowania życia. 

Słowa kluczowe: Ratownictwo, studenci, poglądy. 
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1
Zakład Genoterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy,  Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł/ Title: Ocena zmian wybranych parametrów cytoimmunologicznych w 

śródmiąższowych chorobach płuc w rezultacie leczenia glikokortykosteroidami/ Evaluation 

of changes in selected cytoimmunological parameters in interstitial lung diseases as a result 

of treatment with glucocorticosteroids 

 

Wprowadzenie: Pomocniczym badaniem diagnostycznym w chorobach śródmiąższowych 

płuc jest płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (bronchoalveolar lavage BAL). Choroby 

śródmiąższowe płuc leczy się podając glikokortykosteroidy (GKS). 

Dzięki wielopłaszczyznowemu działaniu glikokortykosteroidy znalazły zastosowanie 

farmakologiczne jako leki przeciwzapalne, antymitotyczne, immunomodulacyjne. 

Glikokortykosteroidy oddziałują na limfocyty T wpływając na ich migrację, aktywność, 

produkcję cytokin prozapalnych. 

Cel badań: Celem badania była ocena zmian wybranych parametrów cytoimmunologicznych 

płynu z BAL w chorobach śródmiąższowych płuc u chorych leczonych 

glikokorykosteroidami.  

Osoby badane i metodyka badań: Materiał BAL pochodził od pacjentów: Sarkoidoza (PS) : 

nieleczeni (n=40); leczeni (n=20) diopatyczne włóknienie płuc (IPF): nieleczeni (n=18), 

leczeni (n=12) Nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP): nieleczeni (n=12), leczeni 

(n=8). Obliczono liczbę komórek oraz oceniono ich żywotność z wykorzystaniem komory 

Burkera (test wykluczenia błękitem trypanu). Badanie cytologiczne wykonano dwoma 

technikami (barwienie May-Grünwald-Giemsa i barwienie hematoksylina-eozyna) w 

cytospinach BAL. Do fenotypowania podstawowych subpopulacji limfocytów z obliczeniem 

indeksu CD4/CD8 oraz do analizy cyklu komórkowego wykorzystano cytometrię 

przepływową. 

Wyniki: We wszystkich badanych grupach chorych poddanych leczeniu GKS 

zaobserwowano spadek całkowitej liczby komórek. Dodatkowo odnotowano spadek odetka 

limfocytów pęcherzykowych u chorych na sarkoidozę (nieleczeni: 37 % ; leczeni: 29 %) oraz 

NSIP (nieleczeni: 17 % ; leczeni: 15 %). Leczenie GKS spowodowało zaniżenie odsetka 

eozynofilów we wszystkich badanych grupach. Ponadto we wszystkich badanych grupach 

nastąpił spadek wartości indeksu CD4/CD8 (np. dla PS z 5,9 na 4,3, dla IPF z 1,5 na 0,9). 

Wnioski: Zastosowanie systemowego leczenia glikokortykosteroidami przeciwzapalnymi 

(GKS) we wszystkich badanych grupach spowodowało obniżenia całkowitej liczby komórek, 

prawdopodobnie na skutek wzrostu częstości apoptozy. Preparaty GKS powodowały 

apoptozę limfocytów pomocniczych (Th) oraz limfocytów cytotoksycznych (Tc) w 

podobnym stopniu, gdyż odnotowano spadek indeksu CD4/CD8. Prawdopodobnie apoptoza 

limfocytów w PS zapowiada poprawę kliniczną, podczas gdy w IPF jest niekorzystna 

prognostycznie. Hamowanie apoptozy limfocytów pęcherzykowych, farmakologicznie lub z 

użyciem technik terapii genowej, może stanowić obiecujące podejście w leczeniu włóknienia 

płuc. 

Słowa kluczowe: Choroby śródmiąższowe płuc, BAL, glikokortykosteroidy. 
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Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego, 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł/ Title: Wpływ niepełnosprawności intelektualnej na ogólną jakość życia pacjentów z 

mózgowych porażeniem dziecięcym/ The impact of intellectual disability on the overall 

quality of life of patients with cerebral palsy 

 

Wprowadzenie: Poprawa jakości życia chorych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 

staje się jednym z głównych celów oddziaływania terapeutycznego – równolegle z 

łagodzeniem objawów chorobowych. 

Cel badań: Celem pracy jest ocena wpływu niepełnosprawności intelektualnej na ogólną 

jakość życia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Osoby badane i metodyka badań: W badaniu wzięło udział 128 osób, pacjentów 

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Badania miały 

charakter prospektywny, prowadzone były metodą sondażu diagnostycznego. W badaniu 

zrezygnowano z samodzielnego uzupełniania kwestionariuszy przez chorych z mpd na rzecz 

raportowania przez rodziców. Do oceny poziomu ogólnej jakości życia wykorzystano 

standaryzowany kwestionariusz PedsQL 4.0 Generic Core. 

Wyniki: Stopień niepełnosprawności intelektualnej ma wpływ na ogólną jakość życia ( 

p=0,000). Najniższą jakość życia mają pacjenci z niepełnosprawnością głęboką. 

Wnioski: Poziom ogólnej jakości życia w badanej populacji dzieci z mpd jest najniższy w 

grupie osób z niepełnosprawnością głęboką oraz znaczną. Nacisk w terapii powinien być 

ukierunkowany na odpowiednie do potrzeb pacjenta dostosowanie środowiska domowego i 

szkolnego oraz wypracowanie takich umiejętności, które umożliwiają samodzielne 

wykonywanie lub asystowanie w codziennych czynnościach samoobsługi i szkolnych. 

Słowa kluczowe: Mózgowe porażenie dziecięce, jakość życia, niepełnosprawność 

intelektualna 

 

 

Gracjan Różański 

Koło Naukowe Fizjologii Wysiłku Fizycznego przy Zakładzie Ergonomii i Wysiłku 

Fizycznego przy Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum w 

Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł/ Title: Trądzik różowaty – postępowanie dietetyczne – przegląd/ Rosacea – dietary 

management – a review 

 

Wprowadzenie: Trądzik różowaty dotyka do 15% populacji, szczególnie osób pochodzenia 

europejskiego. Objawia się on początkowo w postaci zaczerwienienia, a w późniejszym 

etapie odkryciami skóry skoncentrowanymi głównie na skórze centralnej części twarzy. 

Ostatecznie może dojść do teleangiektazji oraz nawracających grudek i krost. Jednocześnie u 

osób cierpiących na trądzik różowaty występuje większa częstość choroby żołądkowo-



jelitowej. Pomocna w leczeniu trądziku różowatego może okazać się odpowiednia 

interwencja żywieniowa, gdyż istnieje wiele czynników działających jako pewnego rodzaju 

"wyzwalacze" objawów. Czynniki te można podzielić na te związane z ciepłem, alkoholem, 

kapsaicyną i aldehydem cynamonowym.  

Cel pracy: W niniejszej pracy chciałbym przedstawić wyniki badań dotyczące stosowania 

zmian w diecie u osób z trądzikiem różowatym, gdyż dzięki temu można w pewnym stopniu 

ograniczyć objawy występujące u pacjentów. 

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, dieta 

 

 

Gracjan Różalski 

Koło Naukowe Fizjologii Wysiłku Fizycznego przy Zakładzie Ergonomii i Wysiłku 

Fizycznego przy Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Collegium Medicum w 

Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł/ Title: Rola miodu w leczeniu schorzeń/ The role of honey in the treatment of diseases 

 

Wprowadzenie: Wiele produktów spożywczych ma właściwości, które mogą skutecznie 

leczyć lub wspomagać leczenie farmakologiczne. Jednym z nich jest miód, znany od tysięcy 

lat. Jest to produkt naturalny o bardzo bogatej kompozycji. Dzięki temu posiada właściwości 

przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, antyproliferacyjne, 

przeciwnowotworowe. W rezultacie miód może być stosowany w leczeniu chorób wielu 

układów, takich jak: astma, cukrzyca, zmęczenie, rak, choroby żołądkowo-jelitowe i wiele 

innych. Zainteresowany tym tematem postanowiłem przeszukać bazę PubMed pod kątem 

artykułów związanych z tym zagadnieniem.  

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie jednostek chorobowych, w których miód może 

być bardzo przydatnym elementem realizowanego leczenia oraz jednoczesne zwrócenie 

uwagi na możliwości wynikające z umiejętnego stosowania żywności. 

Słowa kluczowe: miód, znaczenie kliniczne. 
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Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
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Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr2 w 

Bydgoszczy 

 

Tytuł/ Title: Kliniczne aspekty czynników psychologicznych wśród chorych z objawową 

miażdżycą kończyn dolnych/ Clinical aspects of psychological factors among patients with 

symptomatic atherosclerosis of the lower limbs 

 

Wprowadzenie: Choć postęp medycyny warunkuje lepszą i bardziej skuteczną opiekę nad 

pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi, miażdżyca pozostaje główną przyczyną 

śmiertelności w krajach wysokorozwiniętych. Związana jest także z ograniczeniem jakości 



życia pacjentów. Chorzy z miażdżycą narażeni są na dolegliwości bólowe, zmniejszenie 

sprawności ruchowej oraz wraz z postępem choroby także na uzależnienie od osób trzecich. 

Istnieje wiele czynników, które mogą modyfikować sposób radzenia sobie z chorobą, jednym 

z nich jest temperament afektywny. 

Cel badań: Celem badania była ocena korelacji temperamentu afektywnego z czynnikami 

opisującymi przebieg choroby u pacjentów z objawową, zaawansowaną miażdżycą kończyn 

dolnych.  

Osoby badane i metodyka badań: Badanie wykonano u 60 pacjentów hospitalizowanych z 

powodu miażdżycy kończyn dolnych, zakwalifikowanych do leczenia zabiegowego (grupa 

badana) oraz u 60 zdrowych ochotników (grupa kontrolna). Wszyscy badani zostali poddani 

ocenie klinicznej oraz psychologicznej. Ocena kliniczna składała się z badania 

podmiotowego i przedmiotowego, z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu choroby, 

chorób towarzyszących oraz oceny bólu. Nasilenie dolegliwości bólowych mierzono za 

pomocą numerycznej skali NRS (zawiera ona 11 stopni nasilenia bólu - od 0 do 10, gdzie 0 

oznacza brak bólu, natomiast 10 najgorszy wyobrażalny ból). W ocenie psychologicznej 

zwrócono szczególną uwagę na wymiary temperamentu afektywnego (posłużono się skalą 

TEMPS-A, która wyodrębnia 5 podskal: depresji, cyklotymii, hipertymii, drażliwości oraz 

lękowości), oceniono także nasilenie objawów lękowych i depresyjnych (skala HADS). 

Wyniki: W grupie osób badanych u obu płci obserwowano wyższy poziom depresyjności 

oraz cyklotymii, a u kobiet dodatkowo niższy poziom drażliwości, w porównaniu z grupą 

kontrolną. Obserwowano także istotną dodatnią korelację między wymiarem 

cyklotymicznym i depresyjnym temperamentu a subiektywną oceną bólu w skali NRS oraz 

objawami lękowymi i depresyjnymi. Nie obserwowano istotnych zależności między 

wymiarami temperamentu afektywnego a wcześniejszymi zabiegami naczyniowymi, 

amputacjami czy chorobami towarzyszącymi. 

Wnioski: Pacjenci z zaawansowanym przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych, 

charakteryzują się, w zakresie temperamentu afektywnego, wyższym poziomem 

depresyjności oraz cyklotymii niż badani z grupy kontrolnej. Oba te wymiary związane są z 

większym nasileniem objawów lękowych i depresyjnych oraz z doświadczaniem przez 

pacjentów dolegliwości bólowych. 

Słowa kluczowe: temperament afektywny, miażdżyca kończyn dolnych, ból. 
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Tytuł/ Title: Serotonina, funkcje wykonawcze i BMI – rola polimorfizmów 5-HTTLPR i 5-

HT2A na wyniki WCST w populacji otyłej/ Serotonin, executive functions and BMI – the 

role of the 5-HTTLRP and 5-HT2A polymorphisms on WCST performance in obese 

population 

 

Wprowadzenie: Liczne badania wykazały związek genów modulujących przekaźnictwo 

serotoninergiczne z regulacją masy ciała oraz ilości spożywanego jedzenia. U osób otyłych 



powszechnie występują zaburzenia funkcji poznawczych, które przyczyniają się do obniżenia 

jakości życia. Zaobserowano, że funkcjonowanie poznawcze może być wynikiem zmian w 

przekaźnictwie serotoninergicznym, dlatego polimorfizmy genów 5HT-2A i 5-HTTLPR 

mogą istotnie wpływać na funkcje wykonawcze w populacji otyłej. Badania genetyczne 

mogą pozwolić na zrozumieniu mechanizmów ukazujących związek przekaźnictwa 

serotoninergicznego z nasileniem masy ciała i zaburzeniami funkcji wykonawczych. 

Cel badania: Celem naszego badania było wykazanie korelacji między polimorfizmami 

genów modulujących przekaźnictwo serotoninergiczne (5-HTTLPR; 5-HT2A), a sprawnością 

funkcji wykonawczych,  zmierzoną za pomocą Wisconsin Card Sorting Test (WCST). 

Osoby badane i metodyka badań: W badaniu wzięło udział 367 osób: 187 w grupie otyłych 

(120 kobiety; 67 mężczyzn); 180 w grupie kontrolnej (102 kobiety; 78 mężczyzn). Wszyscy 

pacjenci podlegli badaniom klinicznym, biochemicznym, neuropsychologicznym i 

genotypowaniu. Do oceny funkcji wykonawczych wykorzystano WCST. Analizę 

polimorfizmu genów wykonano metodą PCR z krwi obwodowej. 

Wyniki: Obie grupy nie różniły się pod względem wieku (p=0,14) oraz rozkładu płci 

(p=0,11). W grupie otyłych wykazano różnice w zakresie istotnie gorszych wyników WCST: 

WCST_P (p<0,0001), WCST_NP (p<0,0001), WCST_CLR (p<0,0001), WCST_CC 

(p<0,0001) oraz WCST_1st (p=0,001). W obu grupach nie wykazano, aby polimorfizmy 

genów 5-HTTLPR i 5-HT2A istotnie różnicowały w kierunkowy sposób pod względem 

wykonania WCST. W obu grupach wiek był istotnym czynnikiem deterioracji poznawczej. 

Wnioski: Nie wykazaliśmy istotnych korelacji między polimorfizmami 5-HTTLPR i 5-

HT2A, a zaburzeniami funkcji wykonawczych w populacji otyłej. 

Słowa kluczowe: przekaźnictwo serotoninergiczne; funkcje wykonawcze; WCST. 
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Tytuł/ Title: Porównanie toksyczności wybranych chemioterapeutyków na ludzkie komórki 

macierzyste płynu owodniowego (AFSC`s) – model in vitro/ Comparison of toxicity of 

selected chemotherapeutics on human amniotic fluid stem cells (AFSC`s) - in vitro model 

 

Wprowadzenie: Częstość występowania nowotworów złośliwych u kobiet w ciąży jest 

stosunkowo niewielka i w praktyce klinicznej tyczy się jedynie 0,02-0,1% przypadków. 

Coraz więcej pacjentek w ciąży, u których zdiagnozowano zmiany nowotworowe decyduje 

się na poddanie chemioterapii. Oszacowanie ryzyka związanego z podjęciem chemioterapii 



podczas ciąży jest częstym wyzwaniem. Brak jest dostępnych danych na temat wpływu 

leków przeciwnowotworowych na płód. Większość obecnie dostępnych wyników dotyczy 

badań prowadzonych na modelu zwierzęcym, który nie zawsze oddaje prawidłową fizjologię 

człowieka. Proponujemy nowy model do prowadzenia tego rodzaju badań, oparty na 

komórkach macierzystych płynu owodniowego (AFSC`s). 

Cel badań: Niniejsza praca ma na celu porównanie potencjalnego działania cytotoksycznego 

wybranych, najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej chemioterapeutyków, u kobiet w 

ciąży bazując na nowatorskim modelu in vitro. 

Osoby badane i metodyka badań: AFSC`s po izolacji hodowano w standardowych 

warunkach (37°C, 5% CO2). Komórki poddawano działaniu Cisplatyny (CP) oraz 

Vinblastyny (VIN) w stężeniach 100,10,1 i 0,1 μM a następnie oceniano ich wpływ. W celu 

porównania przeżywalności komórek wykonywano test MTT (częściowo zgodne z ISO 

10993-5). W celu stwierdzenia indukcji apoptozy wykonywano test FLICA (Casp3/7), 

obserwacji w czasie rzeczywistym (2h) dokonano za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego 

JULI-FL. 

Wyniki: Badanie MTT wykazało wysoki potencjał cytotoksyczny zależny od dawki jak i 

czasu zarówno dla CP jak i VIN. Badanie FLIA z użyciem JULI-FL wykazało 10 krotnie 

wyższy potencjał do indukcji apoptozy przez VIN niż CP. Obserwowano znaczne zmiany 

morfologiczne już od 24 godziny inkubacji zarówno dla CP jak i VIN dla dawki 100μM, oraz 

10μM od 48 godziny. 

Wnioski: Proponowany model dzięki zastosowaniu AFSC`s umożliwia prowadzenie badań 

dotyczących wpływu chemioterapeutyków na ludzki płód w sposób skuteczny i powtarzalny. 

W badaniu stwierdzono, iż zarówno VIN jak i CP wykazują silne właściwości cytotoksyczne 

wobec AFSC`s, gdzie cytotoksyczność CP jest znacznie silniej zależna od dawki. VIN 

natomiast, charakteryzuje wyższy potencjał do indukcji apoptozy  

Słowa kluczowe: AFSC`s, chemioterapia, ciąża. 
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Tytuł/ Title: Stan psychiczny a funkcje poznawcze u osób starszych/ Mental state and 

cognitive functions in older people 

 

Wprowadzenie: Proces starzenia wiąże się nieodłącznie między innymi  z pogorszeniem się 

funkcji poznawczych oraz niejednokrotnie występowaniem u osób starszych zachowań 

depresyjnych. Depresja i zaburzenia funkcji poznawczych to jedne z częstszych problemów 

wśród seniorów, tzw. Wielkie Problemy Geriatryczne. 

Cel badań: Celem badań było sprawdzenie zależności między funkcjami poznawczymi a 

stanem psychicznym pacjentów. 



Osoby badane i metodyka badań: Badanie przeprowadzono w grupie 232 osób w Katedrze 

i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Funkcjonowanie 

poznawcze oceniano za pomocą testów: Mini–Mental State Examination (MMSE), Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA) a także Test Łączenia Punktów Część B (TMT B). Do oceny 

występowania zaburzeń depresyjnych wykorzystano skrócony kwestionariusz 15-stopniowej 

Geriatrycznej Skali  Oceny Depresji (GDS). Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem 

programu STATISTICA 13.1. Korelacja została zmierzona testem r-Pearsona. 

Wyniki: Wyniki pokazały, iż w przebadanej grupie 185 pacjentów nie miało depresji. Stan 

lekkiej depresji wykazało 41 pacjentów, a ciężką 6 pacjentów. Zaburzenia depresyjne 

częściej występowały u kobiet. Wyniki testów funkcji poznawczych istotnie korelowały z 

wynikami kwestionariusza Geriatrycznej Skali Oceny Depresji. Największą zależność 

uzyskano pomiędzy GDS a testem TMT B (r= 0,19, p=0,004). Uzyskane wyniki negatywnie 

korelowały ze skalą MoCA (r= -0,18, p=0,006) oraz testem MMSE (r= -0,14, p=0,03). 

Wnioski: Im mniej punktów pacjenci zdobyli w testach MMSE oraz MoCA tym gorszy był 

ich stan psychiczny, a także dłużej wykonywali test TMT część B.  Skala MoCA jest bardziej 

czuła na zaburzenia depresyjne u osób starszych niż powszechnie wykonywany test MMSE 

oceniający funkcjonowanie poznawcze. Zaburzenia depresyjne mogą mieć wpływ na 

pogorszenie funkcji poznawczych. 

Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, depresja, osoby starsze. 
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Tytuł/ Title: Zespół słabości - wstępne wyniki badań/ Frailty syndrome- preliminary studies. 

 

Wprowadzenie: Zespół słabości dotyczy osób starszych, związany jest z patologicznym 

zmniejszaniem się rezerw fizjologicznych. Sprawia to, że nawet niegroźny czynnik prowadzi 

do niespodziewanie ciężkich skutków zdrowotnych. Warto wdrażać badania przesiewowe, 

aby wychwycić występowanie zespołu słabości (frail), stan zagrożenia jego wystąpieniem 

(pre-frail). 

Cel badań: Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku występowania zespołu 

słabości wśród osób starszych. 

Osoby badane i metodyka badań: Przebadano 75osób. Kryterium włączenia: wiek ≥60r.ż., 

wyłączenia: występowanie demencji, chorób psychiatrycznych, brak możliwości poruszania 

się. Wykonano test MMSE oraz badanie wykorzystujące kalkulator Share-Fi, zebrano 

informacje socjo-demograficzne i wywiad chorobowy. Do analizy statystycznej 

wykorzystano Test Shapiro-Wilka, posłużono się testami nieparametrycznymi.  Test 

Kruskala-Wallisa został użyty aby porównać wartości analizowanych grup. Kiedy wynik 

testu był istotny statystycznie (p < 0,05) wykonano analizę post-hoc, porównując podgrupy 

testem U Manna-Whitneya. Użyto programu Statistica 13.1. 

Wyniki: Częstość występowania zespołu słabości wynosiła 24%, pre-frail 42,67%, non-frail 

33,33%. Osoby frail charakteryzowała wyższa mediana wieku, ilość jednostek chorobowych 

oraz przyjmowanych leków. Liczba jednostek chorobowych wynosiła dla grupy frail 5, pre-

frail 4, non-frail 2, przyjmowanych leków odpowiednio 6,5 leku, 5leków oraz 3leki. Istotne 



różnice zanotowano w stosunku do wieku (p=0,0004), ilości jednostek chorobowych 

(p=0,01) oraz przyjmowanych leków (p=0,023). Osoby non-frail trwały  dłużej w związku, 

miały mniej jednostek chorobowych oraz przyjmowały mniej leków. Osoby z zespołem 

słabości ukazały istotną statystycznie różnicę w niepodejmowaniu aktywności fizycznej do 

30 r.ż.  94% osób z frail nie podejmuje aktualnie aktywności fizycznej. 

Wnioski: Częstość występowania zespołu słabości wzrasta z wiekiem oraz ilością jednostek 

chorobowych i przyjmowanych leków. Osoby z frail nie podejmują aktualnie aktywności 

fizycznej, co negatywnie wpływa na ich stan zdrowia. Niepodejmowanie aktywności 

fizycznej do 30r.ż. przez osoby frail może wiązać się ze zmniejszoną rezerwą siły i masy 

mięśniowej. 

Wyniki potwierdzają konieczność przeprowadzania badań przesiewowych. 

Słowa kluczowe: zespół słabości, frailty syndrome, czynniki socjo-demograficzne.  
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Tytuł/ Title: Naczyniowy podtyp zespołu Ehlersa-Danlosa – analiza molekularna oraz 

kliniczna dwóch polskich rodzin/ Vascular type of Ehlers-Danlos syndrome – molecular and 

clinical analysis of two Polish families 

 

Wprowadzenie: Zespół Ehlersa-Danlosa (EDS) jest niezapalną chorobą tkanki łącznej, 

występującą z częstością około 1:2500-5000 żywych urodzeń (wg Ehlers-Danlos Society). 

Jednym z 13 podtypów EDS (Międzynarodowa Klasyfikacja Zespołu Ehlersa-Danlosa) jest 

podtyp naczyniowy (vEDS). Do dominujących cech klinicznych pacjentów cierpiących na 

vEDS zalicza się : tendencję do powstawania tętniaków, osłabienie ścian naczyń 

krwionośnych i ścian przewodu pokarmowego (z wysokim ryzykiem ich pękania). Ponadto u 

kobiet  ryzyko ciężkich powikłań w okresie ciąży oraz okołoporodowym (pęknięcie macicy, 

pęcherza moczowego, krwotoki).  Zaburzenie te wynikają z nieprawidłowej struktury III 

łańcucha kolagenu, kodowanego przez gen COL3A1. Średnia długość życia chorych z 

podtypem naczyniowym EDS to ok. 48 lat. 

Cel badań: Określenie podłoża genetycznego vEDS u Rodziny 1 oraz Rodziny 2. 

Osoby badane i metodyka badań: Szczegółowej analizie klinicznej oraz molekularnej 

poddano dwie rodziny z klinicznie rozpoznanym naczyniowym podtypem zespołu Ehlersa-

Danlosa pochodzące z populacji polskiej. Rodzina 1, Proband 1 – mężczyzna-45 letni (w 

chwili badania), w wywiadzie: tętniaki tętnic biodrowych wspólnych z incydentem pęknięcia 

ściany żyły udowej podczas nieudanej próby wszczepienia protezy naczyniowej. Ponadto 

stwierdzono: zakrzepicę, zespół jelita drażliwego, chorobę uchyłkową jelita grubego, stożek 

rogówki. W rodzinie stwierdzono przypadki nagłych zgonów (ojciec, brat). Probandka 2 – 

42-letnia siostra probanda 1, zmarła podczas porodu (siłami natury), na skutek krwotoku 

(pęknięta ściana pęcherza moczowego). Rodzina 2, Proband 3 – chłopiec 7-letni, w 

wywiadzie: kruchość naczyń,  łatwe siniaczenie i kaleczenie się, skłonność do przepuklin. 

Probandka 4 – dziewczynka 11-letnia (kuzynka probanda 3), w wywiadzie: kruchość naczyń, 

łatwe siniaczenie i kaleczenie się, koślawość stawów łokciowych, kolanowych i skokowych, 



bóle głowy, bóle stawów. W Rodzinie 2 stwierdzono dwa przypadki nagłych zgonów 

spowodowanych pękniętym tętniakiem aorty brzusznej (ojciec probandki 4) oraz udarem 

krwotocznym (matka probanda 3). U probandów z Rodziny 1 oraz Rodziny 2 wykonano 

analizę sekwencji kodującej genu COL3A1 z zastosowaniem techniki sekwencjonowania 

Sangera. 

Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy sekwencyjnej genu COL3A1 stwierdzono: 

- u probanda 1 oraz probandki 2 (pośmiertnie) patogenną zmianę c.782G>T. 

- u probanda 3 oraz probandki 4 stwierdzono patogenną zmianę c.3059G>T. 

Wnioski: Naczyniowy podtyp zespołu Ehlersa-Danlosa jest chorobą nieuleczalną 

postępującą. Badanie genetyczne określające podłoże genetyczne zespołu stanowi 

potwierdzenie rozpoznania klinicznego i tym samym umożliwia podjęcie odpowiedniej 

opieki lekarskiej, rehabilitacyjnej oraz leczenia objawowego.  W chwili obecnej nie ma 

leczenia przyczynowego vEDS. Historia obu rodzin pokazuje, że wczesne skierowanie na 

badania w kierunki vEDS osób spokrewnionych z pacjentami hospitalizowanymi/zmarłymi z 

powodu pęknięcia tętniaków albo ścian narządów pozwala na objęcie tych osób 

wielospecjalistyczną profilaktyką i opieką. 

Słowa kluczowe: Zespół Ehlersa-Danlosa, kolagen, tkanka łączna. 
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Tytuł/ Title: Ocena jakości życia osób z nadwagą i otyłością a aktywność fizyczna/ 

Assessment of the quality of life of people who are overweight and obese and physical 

activity 

 

Wprowadzenie: Aktywność fizyczna w sposób ścisły wiąże się ze zdrowiem. Korzyści  z 

podejmowanej aktywności fizycznej potwierdzają jej wpływ na zdrowie człowieka 

warunkując dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. WHO opisuje minimum aktywności 

fizycznej jako życiowy obowiązek każdego człowieka w tworzeniu własnego zdrowego stylu 

życia, określa się ze minimalny czas który powinien zostać poświęcony na aktywność 

fizyczną to 30 minut dziennie. Ocena jakości  życia łączy wiele dziedzin i składają się na nią 

zarówno elementy obiektywne i subiektywne. Nadwaga i otyłość stanowią coraz większy 

problem społeczny wpływają na nią zmiany stylu życia, zmniejszenie aktywności fizycznej 

oraz pogorszenie nawyków żywieniowych. 

Cel pracy: Określenie samo satysfakcji i postrzegania osiągniętego poziomu życia u osób z 

BMI powyżej 25kg/m2 oraz powyżej 30 kg/m2 oraz podejmowanej przez nich aktywności 

fizycznej. 

Osoby badane i metodyka badań: Materiał stanowiło 20 osób z nadmierną masą ciała którą 

określono z pomocą wskaźnika BMI. Aktywność fizyczną zmierzono za pomocą 

Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ. Do oceny jakości życia 

wykorzystano skale WHOQOL-BREF. 



Wyniki: Przeprowadzone badanie dało wynik określający średni poziom aktywności 

fizycznej osób z nadwagą i otyłością wynosi 1782 MET- min/tydzień. Osoby z nadmierną 

masą ciała są świadome swoich ograniczeń jednocześnie deklarują chęć zmiany stylu życia. 

Ogólna ocena jakości życia osób z nadwagą i otyłością wyniosła 3,7. 

Wnioski: Osoby z nadwagą i otyłością najniżej oceniają swoją jakość życia w  sferze 

fizycznej, ocena ta jest zależna od wielu współczynników w tym także od aktywności 

fizycznej. Jednak na podstawie badania nie można określić iż wyższy poziom aktywności 

fizycznej gwarantuje wyższą samoocenę. 

Słowa kluczowe: satysfakcja z życia, nadwaga, aktywność fizyczna. 

 

 

Joanna Simińska
1
, Joanna Stocka-Gębka

1
, Krystyna Nowaka

1
, Wojciech Hagner

1 

1
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł/Title: Wady postawy – czy czeka nas epidemia??/ Faulty posture - is the epidemic 

waiting for us?? 

 

Wprowadzenie: Człowiek w swoim mechanizmie adaptacyjnym zazwyczaj nie nadąża za 

szybo idącym tempem życia i zmian cywilizacyjnych. W efekcie dochodzi do schorzeń 

narządu ruchu, wad postawy oraz zmian w budowie ciała. Głównie zmiany dotyczą 

kręgosłupa, kończyn dolnych i stóp. Z biegiem czasu zauważa się zwiększającą liczbę osób 

zgłaszających się do poradni rehabilitacyjnych  lub korzystających z usług fizjoterapeutów.  

W dzisiejszych czasach mało uwagi zwraca się na aktywność fizyczną, większość dzieci i 

młodzieży woli spędzać czas biernie (grając w gry komputerowe), co przyczynia się do 

powstania nieprawidłowych wzorców ruchowych i zmiany postawy na nieprawidłową.  

Cel pracy: celem pracy jest przedstawienie problemu wad postawy u dzieci i młodzieży,  

przedstawienie znaczenia procesu kompleksowego leczenia.  Zwrócenie szczególnej uwagi 

na problem leczenia, rehabilitacji  u pacjentów, którzy  zmagają się z wadami postawy  

Osoby badane i metodyka badań: Dobór materiału stosowano w oparciu o analizę prac w 

zakresie kompleksowego leczenia pacjentów z wadami postawy. Pracę o charakterze analizy 

materiału oparto na selektywnej ocenie materiału. W pracy nie odnoszono się do określenia 

stopnia i mocy poszczególnych zaleceń a także nie odnoszono się do prac o charakterze opisu 

przypadku. 

Wyniki: Analiza danych jednoznacznie wskazuje, że coraz więcej dzieci i młodzieży boryka 

się z wadami postawy. Bardzo ważna już na samym początku jest profilaktyka, obserwacja 

dziecka przez rodziców podczas wykonywania codziennych czynności. Zapobieganie złym 

codziennym nawykom przyczynia się do wypracowania przez dziecko dobrej postawy. 

Nieodłącznym elementem jest podjęcie kompleksowej rehabilitacji, najlepiej przez 

zakończeniem wzrostu kostnego.  

Wnioski: Dlatego istotne jest jak najwcześniejsze wykrycie wad u dzieci. Zaangażowanie 

całego zespołu rehabilitacyjnego, rodziców jak i dziecka przyczyni się do skorygowania wad 

postawy.  

Słowa kluczowe: wady postawy, dzieci i młodzież. 
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Tytuł/ Title: Wybrane cechy socjodemograficzne, a picie alkoholu w populacji osób 

mieszkających w Bydgoszczy/ A correlation between selected socio-demographic points and 

relation to alcohol of the citizens of Bydgoszcz 

 

Wprowadzenie: Alkohol w wielu środowiskach i grupach społecznych zajmuje istotne 

miejsce, niejednokrotnie swym działaniem powodując wiele szkód. 

Cel badań: Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy wybranymi cechami 

socjodemograficznymi mieszkańców Bydgoszczy, a ich stylem picia i stosunkiem do 

alkoholu.  

Osoby badane i metodyka badań: Badania przeprowadzono wśród 100 losowo wybranych 

mieszkańców Bydgoszczy. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego i 

zastosowano kwestionariusz konstrukcji własnej. 

Wyniki: Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że ilość i częstość spożywania alkoholu 

przez mieszkańców Bydgoszczy zależy od czynników socjodemograficznych takich jak płeć, 

wiek, wykształcenie, stan cywilny czy miejsce zamieszkania. 

Wnioski: Wśród mieszkańców Bydgoszczy częściej i więcej spożywają alkoholu mężczyźni, 

którzy również wcześniej rozpoczynali picie alkoholu. Osoby w najmłodszym przedziale 

wiekowym najczęściej spożywają piwo a najrzadziej wino, osoby starsze najrzadziej 

spożywają piwo, a najczęściej wino. Wódkę najczęściej spożywają osoby w przedziale 

wiekowym 26-35. Najrzadziej wódkę piją osoby bezrobotne, a najczęściej studenci, którzy 

spożywają najmniej wina. W odniesieniu do stanu cywilnego najliczniejszą grupą pijącą 

alkohol były osoby w stanie wolnym, a najmniej liczną wdowy/wdowcy. Osoby mieszkające 

tylko z dziećmi najrzadziej spożywają alkohol, z kolei osoby mieszkające ze znajomymi piją 

alkohol najczęściej. Kobiety  są bardziej świadome negatywnych skutków działania alkoholu, 

niż mężczyźni. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy częstością i ilością picia 

alkoholu przez mieszkańców poszczególnych dzielnic Bydgoszczy, ale różnice w rodzaju 

spożywanych alkoholi. Stwierdzono, że wino najczęściej piją osoby zamieszkujące dzielnicę 

Północną rekreacyjną, natomiast najrzadziej mieszkańcy dzielnicy Południowej 

przemysłowej. Piwo spożywają najczęściej osoby zamieszkałe w dzielnicy Górny Taras, a 

wódkę mieszkańcy Dolnego Tarasu. Mieszkańcy Bydgoszczy zwykle spożywają alkohol 

podczas urodzin/imienin oraz uroczystości rodzinnych i w trakcie spotkań towarzyskich. 

Osoby mieszkające w Bydgoszczy najczęściej spożywają alkohol dla zabawy oraz w celu 

zrelaksowania się. Kobiety częściej niż mężczyźni piją, by łatwiej nawiązać kontakt, a 

mężczyźni bo lubią smak alkoholu. 

Słowa kluczowe: populacja Bydgoszczy, problem alkoholowy 
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Tytuł/Title: Efekty mobilizacji blizny po zabiegu kardiochirurgicznym – opis przypadku/ 

Effect of scar massage and mobilization in patient after cardiac surgery – case report 

 

Wprowadzenie: Pomostowanie naczyń wieńcowych oraz operacje wad zastawkowych serca 

są najczęściej wykonywanymi zabiegami w klinikach kardiochirurgicznych. Widoczny jest 

postęp techniki operacyjnej, oprzyrządowania zabiegowego, a także opieki pooperacyjnej. 

Zauważamy jednak niedostateczną edukację pacjentów oraz personelu odnośnie rehabilitacji 

blizny. Pacjenci najczęściej zgłaszają uczucie sztywności, zmniejszoną ruchomość w 

okolicach blizny oraz ból czy świąd. 

Cel badań: Celem badania była ocena efektów terapii blizny u pacjentki po zabiegu 

kardiochirurgicznym. 

Osoby badane i metodyka badań: W badaniu wzięła udział 70-letnia pacjentka po zabiegu 

kardiochirurgicznym - wymianie zastawki aortalnej, która została przyjęta do Dziennego 

Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej 5 miesięcy po interwencji chirurgicznej w celu 

rehabilitacji ambulatoryjnej. W wywiadzie pacjentka zgłaszała dyskomfort blizny oraz 

ograniczenie ruchomości. Dokonano oceny blizny z użyciem skali dla pacjenta i obserwatora 

(ang. POSAS), badająca kolor, sztywność, elastyczność, grubość, wypukłość, pigmentację 

oraz powierzchnię blizny. Wykonano także badanie ultrasonograficzne tkanki bliznowatej 

oraz pomiar antropometryczny. Następnie zaplanowano terapię blizny z wykorzystaniem 

technik manualnych wg Manheim’a oraz Chaitow’a (techniki te polegają na rozluźnieniu 

tkanek skórnej, powięziowej i mięśniowej). Terapia była prowadzona 3 razy w tygodniu 

przez okres 2 miesięcy.  

Wyniki: Po terapii blizny zauważono poprawę parametrów ocenianych w kwestionariuszu 

POSAS. Zarówno badana, jak i osoba badająca odnotowała poprawę ruchomości oraz 

zmniejszenie sztywności blizny, a także poprawę koloru, kształtu i grubości blizny. Badana 

dodatkowo zaznaczyła również mniejsze uczucie dyskomfortu. Pigmentacja i powierzchnia 

zajmowanej blizny pozostała na tym samym poziomie punktowym. Wykazano także różnicę 

w badaniu ultrasonograficznym, jednak ta metoda obrazowania okazała się niedokładna w 

przypadku badania blizny. Nie odnotowano natomiast zmian w pomiarze 

antropometrycznym. 

Wnioski: Masaż i mobilizacja blizny jest skuteczna w usprawnianiu blizny i jej okolic po 

operacji kardiochirurgicznej. Bezpośrednie techniki są efektywną i bezpieczną formą 

zachowawczego usprawniania blizny. Terapia blizny pozytywnie wpływa na komfort i jakość 

życia pacjenta. Istnieje potrzeba dalszych badań z wykorzystaniem większej liczby badanych 

aby potwierdzić skuteczność terapii blizny. 

Słowa kluczowe: rehabilitacja, blizna, kardiochirurgia. 
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Tytuł/Title: Ocena wybranych parametrów krwi pacjentów leczonych radiochemioterapią z 

powodu nowotworów regiony głowy i szyi (HNSCC)/ Evaluation of selected blond 

parameters in patients treated with chemoradiation for head and neck cancer 

 

Cel badań: celem badań jest ocena czynników morfologicznych krwi odzwierciedlających 

stan ogólny, biochemicznych substancji związanych ze stanem odżywienia oraz zmian masy 

ciała przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia radiochemioterapią, u chorych na 

HNSCC z wykonaną gastrostomią i bez gastrostomii. 

Osoby badane i metodyka badań: Wstępna analiza miała charakter retrospektywny i objęła 

grupę 40 chorych z rozpoznaniem HNSCC leczonych za pomocą radiochemioterapii w 

Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w latach 2016 – 

2017. Wyłoniono dwie grupy: Grupę A – ( PEG+) 20 chorych (4 kobiety i 16 mężczyzn) i 

Grupę B - (PEG-) 20 chorych (6 kobiet i 14 mężczyzn). Wiek badanych (33-75 lat, średnio 

A-59,7 lat, B-62,3 lat). Przed leczeniem oraz po jego zakończeniu oceniono: poziom 

hemoglobiny–Hb, erytrocytów–RBC, leukocytów-WBC, neurocytów–NEU, całkowitą liczbę 

limfocytów-CLL, poziom albumin-ALB  i białka całkowitego–BC. Wykonano także pomiary 

antropometryczne. 

Wyniki: Ocena wybranych parametrów z krwi obwodowej: Hb, RBC, WBC, NEU. Średni 

poziom hemoglobiny - Hb przed leczeniem w grupie A/PEG (+) wynosił 12,51 g/dl po 

radiochemioterapii obniżył się o 1,48 g/dl (11,03 g/dl) . W grupie B/PEG (-) wynosił 

natomiast 14,54 g/dl i po zakończonym leczeniu obniżył się o 1,69 g/dl (12,85 g/dl). Średni 

poziom erytrocytów – RBC przed leczeniem w grupie A/PEG (+) wynosił 4,06 T/l i po 

leczeniu obniżył się o 0,49 T/l (3,57 T/l). W grupie B/PEG (-) wynosił natomiast 4,75 T/l i po 

zakończonym leczeniu obniżył się o  0,75 T/l (4,20 T/l). Średni poziom leukocytów – WBC 

przed leczeniem w grupie A/PEG (+) wynosił 10,35 G/L po leczeniu obniżył się o 1,58 G/L 

(8,77 G/L). W grupie B/PEG (-) wynosił natomiast 8,64 G/L i po zakończonym leczeniu 

obniżył się o  2,3 G/L (6,34 G/L). Średni poziom neutrocytów – NEU przed leczeniem w 

grupie A/PEG (+) wynosił 5,56 G/L i wzrósł o 1,39 G/L (6,95 G/L). W grupie B/PEG (-) 

wynosił natomiast 5,53 G/L i po zakończonym leczeniu obniżył się o 0,49 G/L (5,04 G/L). 

Ocena wybranych parametrów krwi związanych ze stanem odżywienia: CLL, albumin, białka 

całkowitego całkowita liczba limfocytów - CLL przed leczeniem w grupie A/PEG (+) średnia 

wynosiła 2135,5 w ml
3
 i obniżyła się o 1353,5 (782 w ml

3
). W grupie B/PEG (-) początkowa 

wartość 2176 w ml
3
 i po zakończonym leczeniu obniżyła się o 1622 w ml

3
 (554 w ml

3
). 

Średni poziom albumin - ALB przed rozpoczęciem leczenia wynosił w grupie A/PEG (+) 

41,3 g/l i obniżył się o 2,64 g/l (38,66 g/l). W grupie B/PEG (-) średni poziom wynosił 42,97 

g/l i po zakończonym leczeniu obniżył się o 5,63 g/l (37,34 g/l), średni poziom białka 

całkowitego - BC przed podjęciem leczenia w grupie A/PEG (+) wynosił 68,66 g/l i obniżył 

się o 4,45 (64,21 g/l). W grupie B/PEG (-) średni poziom wynosił 67,99 g/l i po zakończeniu 

leczenia obniżył się o 3,24 g/l (64,75 g/l).  Zmiana masy ciała - przed leczeniem średnie BMI 



w grupie A/PEG (+) wyniosło 22,5 (kg/m
2
), natomiast w grupie B/PEG (-) 28,6. Po 

ukończeniu radiochemioterapii wskaźnik  BMI uległ obniżeniu w obu grupach. W grupie 

A/PEG (+) średnio o 0,79 (21,71) w grupie B/PEG (-) o 3,11 (25,49). Było to efektem utraty 

masy ciała, która w grupie A wyniosła średnio 2,44 kg, a w grupie B 8,87 kg.  

Wnioski: Ocena elementów układów biało i czerwonokrwinkowego krwi obwodowej u 

chorych napromienianych na obszar głowy i szyi wykazała obniżenie ich poziomów wskutek  

przeprowadzonego leczenia u wszystkich badanych, poza NEU, których średnia wartość w 

grupie A/PEG(+) wzrosła. Założenie gastrostomii –PEG wpłynęło na ograniczenie utraty 

masy ciała i lepszą tolerancję leczenia tych chorych. Wyniki tej wstępnej analizy wskazują na 

pozytywny efekt gastrostomii-PEG założonej przed agresywnym leczeniem, którego 

wymagają ci chorzy. PEG chroni ich przed pogorszeniem stanu ogólnego, a tym samym 

zwiększa szanse na ukończenie leczenia w zaplanowanych dawkach.  

Słowa kluczowe: radiochemioterapia, nowotwory głowy i szyi, stan odżywienia. 
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Tytuł/Title: Jakość życia i nasilenie depresji u kobiet z rakiem jajnika i rakiem jelita grubego 

z wyłonioną stomią jelitową/ Quality of life and severity of depression in women with 

ovarian cancer and colorectal cancer with an intestinal stoma 

 

Wprowadzenie: Operacja wyłonienia stomii jest zabiegiem najczęściej przeprowadzanym w 

przebiegu choroby nowotworowej jelita grubego, ale również przy zaawansowanym raku 

jajnika. Obecność stomii wpływa na jakość życia pacjentów, postrzeganie swojego ciała, 

samoocenę  i stan psychiczny. 

Cel badań: Ocena poziomu jakości życia i nasilenia depresji u kobiet z wyłonioną stomią 

jelitową w zależności od rodzaju nowotworu i typu wyłonionej stomii. 

Osoby badane i metodyka badań: Badaniem objęto 51 kobiet,  w tym 20 z rakiem jajnika i 

31 z rakiem jelita grubego, z wyłonioną stomią jelitową,  w tym 19 z ileostomią i 32 z 

kolostomią. W badaniach wykorzystano kwestionariusz do oceny jakości życia EORTC QLQ 

– C30 i skalę depresji Becka. Jako poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05. 

Wyniki: Kobiety z rakiem jajnika gorzej oceniają swoją jakość życia (p=0.002), gorzej 

funkcjonują  fizycznie (p=0.032) i w rolach (p=0.008). Częściej zgłaszają zmęczenie, utratę 

apetytu, biegunkę i problemy finansowe (p<0.005). Częściej występują u nich zaburzenia 

depresyjne (p<0.001). Kobiety z ileostomią gorzej oceniają swoją jakość życia (p=0.003) i 

stan zdrowia (p=0.042), gorzej funkcjonują  w rolach (p=0.003). Częściej zgłaszają 

zmęczenie, ból, utratę apetytu, zaparcia i biegunkę (p<0.005). Częściej występują u nich 

zaburzenia depresyjne (p<0.001). 

Wnioski: Kobiety z rakiem jajnika i wyłonioną ileostomią są grupą podwyższonego ryzyka 

gorszej oceny jakości życia i wystąpienia zaburzeń depresyjnych. 

Słowa kluczowe: stomia, rak jajnika, rak jelita grubego. 
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Tytuł/Title: Jakość życia i nasilenie depresji u pacjentów w wieku podeszłym z wyłonioną 

stomią jelitową  w przebiegu choroby nowotworowej/ Quality of life and severity of 

depression in elderly patients with intestinal stoma during neoplastic disease 

 

Wprowadzenie: Operacja wyłonienia stomii jest zabiegiem najczęściej przeprowadzanym w 

przebiegu choroby nowotworowej jelita grubego, ale również przy zaawansowanym raku 

jajnika. Obecność stomii może być czynnikiem dodatkowo obciążającym funkcjonowanie 

fizyczne i psychiczne tej grupy chorych. 

 

Cel badań: Ocena poziomu jakości życia i nasilenia depresji u pacjentów z wyłonioną 

stomią jelitową w zależności od płci i rodzaju nowotworu  

 

Osoby badane i metodyka badań: Badaniem objęto 101 pacjentów  w wieku 50-70 lat, w tym 

51 kobiet i 50 mężczyzn. Z rakiem jajnika było 20 kobiet, z rakiem jelita grubego 81 osób w 

tym 31 kobiet i 50 mężczyzn. U wszystkich wyłoniono stomią jelitową,   W badaniach 

wykorzystano kwestionariusz do oceny jakości życia EORTC QLQ – C30 i skalę depresji 

Becka. Jako poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05. 

 

Wyniki: Kobiety gorzej oceniały swoją jakość życia niż mężczyźni (p=0.017). 

Funkcjonowanie w skalach, zgłaszane objawy oraz ryzyko depresji były na podobnym 

poziomie (p=ns). Pacjentki z rakiem jajnika gorzej oceniały swoją jakość życia (p<0.001), 

gorzej funkcjonowały  fizycznie (p=0.029) i w rolach (p=0.017). Częściej zgłaszały 

zmęczenie, utratę apetytu, biegunkę i problemy finansowe (p<0.005). Częściej występowały 

u nich zaburzenia depresyjne (p<0.001). 

Wnioski: Mężczyźni lepiej oceniają swoją jakość życia, pomimo iż zgłaszają takie same 

dolegliwości jak kobiety i ich stan psychiczny jest na podobnym poziomie. Kobiety z rakiem 

jajnika są grupą podwyższonego ryzyka gorszej oceny jakości życia i wystąpienia zaburzeń 

depresyjnych. Jakość życia i nasilenie depresji u pacjentów w wieku podeszłym z wyłonioną 

stomią jelitową  w przebiegu choroby nowotworowej. 

Słowa kluczowe: stomia, rak jajnika, rak jelita grubego. 
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Tytuł: Analiza odległych następstw niepożądanych u pacjentek leczonych z powodu raka 

piersi metodą BCT i metodą mastektomii 

 

Wstęp: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Mimo 

niewątpliwego postępu dokonanego w ostatnich dekadach w zakresie postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka piersi, nadal nie jest możliwe całkowite 

wyeliminowanie pojawienia się skutków ubocznych leczenia przeciwnowotworowego. W 

ostatnich latach ze względu na poprawę wyników leczenia i przeżyć 5-letnich u chorych na 

raka piersi dużo uwagi poświęca się odległym następstwom niepożądanym.   

Materiał i metody: Dokonano analizy materiałów zawartych w bazach naukowych: 

PubMed, Web of Science opisujących występowanie następstw niepożądanych u pacjentek 

leczonych z powodu raka piersi metodą BCT i metodą amputacji gruczołu piersiowego.  

Wyniki: Metody BCT i metoda amputacji gruczołu piersiowego nie są wolne od 

niekorzystnych następstw niepożądanych leczenia chirurgicznego i leczenia uzupełniającego. 

Doniesienia naukowe z ostatnich lat pokazują, że po leczeniu chirurgicznym raka piersi 

pojawiają się zmiany w postawie ciała, ukształtowaniu stóp, zakresach ruchomości w stawie 

barkowym i odcinku szyjnym kręgosłupa niezależnie od rodzaju wykonanego zabiegu. 

Wnioski: Pacjentki leczone z powodu raka piersi niezależnie od przeprowadzonej metody 

leczenia chirurgicznego i czasu, który upłynął od zabiegu potrzebują intensywnej rehabilitacji 

ruchowej. Rehabilitacja ta powinna obejmować nie tylko ćwiczenia mające na celu poprawę 

zakresu ruchomości w stawach barkowych i redukcję obrzęku limfatycznego. Potrzebne są 

także ćwiczenia równoważne i korygujące postawę ciała. Ćwiczenia te powinny odbywać się 

przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, jakimi dysponuje współczesna fizjoterapia. 

Słowa kluczowe: rak piersi, następstwa niepożądane, metoda BCT. 
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Tytuł: Rola rezerwy poznawczej w funkcjonowaniu osób starszych. Analiza wybranych 

wyników badania Train Your Brain. 

Prawidłowe działanie funkcji poznawczych jest niezbędne, aby odpowiednio nabywać oraz 

utrwalać informacje dotyczące otaczającej rzeczywistości, a następnie organizować je w 

system wiedzy. Należą do nich: uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie oraz 

komunikowanie się z otoczeniem. Jako jedne z trzech podstawowych wymiarów życia 

psychicznego, stanowią bardzo istotny czynnik umożliwiający sprawne funkcjonowanie 

człowieka. Uzasadnione jest zatem prowadzenie badań i wdrażanie programów społecznych 



mających na celu jak najdłuższe utrzymanie wysokiego poziomu funkcji poznawczych u 

osób starszych. 

Sformułowane wyżej zagadnienie zostało poruszone, jako jedne z wielu, w bydgoskich 

badaniach Train Your Brain, dotyczących osób po 60. roku życia. Mając na uwadze fakt, że 

wraz z wiekiem funkcje poznawcze ulegają pogorszeniu, podjęto próbę oceny, w jakim 

stopniu na wspomniane zjawisko ma wpływ poziom wykształcenia badanych osób, mierzony 

w liczbie lat spędzonych na edukacji. Do ilościowego opisu funkcji poznawczych 

wykorzystano następujące skale: TMT B, MoCA, MMSE oraz GDS. Zgodnie z analizą 

statystyczną przeprowadzoną na próbie 120 osób, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, 

rosną wartości dla skal MoCa i MMSE, natomiast maleją dla TMT B. W przypadku skali 

GDS nie zanotowano znaczących zmian. 

Wyniki otrzymane podczas badania Train Your Brain są zgodne z wynikami poprzednich 

badań, które również wskazują, że dłuższy czas spędzony na edukacji usprawnia funkcje 

poznawcze oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby otępienne, jednak obniża 

zdolność do podzielności uwagi. Udowadnia to w wystarczającym stopniu, jak dużą rolę w 

zachowaniu sprawności poznawczej w starszym wieku ma liczba lat edukacji przebytej w 

pierwszych trzech dekadach życia. Czynnik ten należy brać pod uwagę w programach 

pierwotnej profilaktyki zaburzeń poznawczych. 
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Tytuł/Title: Zakażenia Układu Moczowego (ZUM) – różna etiologia w zależności od płci u 

osób starszych. Infections of the Urinary System (UTI) - different etiology depending on the 

sex of the elderly. 

 

Tuż po grypie i infekcjach grypopodobnych Zakażenia Układu Moczowego (ZUM) są 

najczęstszymi zakażeniami, gdyż stanowią one około 40-50% zakażeń szpitalnych oraz około 

20% zakażeń pozaszpitalnych. O zakażeniu układu moczowego mówi się, kiedy następstwem 

bakteryjnego zakażenia dróg moczowych jest reakcja zapalna błony śluzowej dowolnego 

odcinka dróg moczowych. Bakterie najczęściej powodują ZUM, w mniejszym stopniu 

wirusy, grzyby, pierwotniaki czy pasożyty. Jednymi z patogenów powodujących ZUM są 

Escherichia coli, Proteus spp,  Serratia spp, Enterobacter spp, Klebsiella spp, pałeczki 

niefermentujące: Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter spp oraz ziarenkowce gram 

dodatnie tj. enterokoki, gronkowce i paciorkowce. Bakterie nie są przefiltrowywane przez 

zdrową nerkę, więc mocz w pęcherzu i miedniczkach powinien być jałowy. U osób starszych 

można zaobserwować zwiększoną podatność na ZUM ze względu na nieunikniony proces 

starzenia się, który prowadzi do fizjologicznych zmian anatomicznych i czynnościowych w 

układzie moczowo-płciowym. Współistnienie innych chorób ma również duże znaczenie w 

ZUM. Bardziej narażone na infekcje są kobiety, co wynika z fizjologii układu moczowego, 

gdyż mają one krótszą cewkę moczową, u mężczyzn wraz z wiekiem dochodzi do przerostu 

gruczołu krokowego, prowadząc do zwężenia dróg moczowych co skutkuje łatwiejszą 



kolonizacją przez bakterie układu moczowego. 

 

 

 

Julia Bałdyga, Mateusz Porada, Mariusz Wąsicki, Pamela Świerczek 

Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Geriatrii 

 

Tytuł/Title: Metoda habituacji TRT i jej skuteczność w leczeniu szumów usznych u osób 

starszych. The TRT habituation method and its effectiveness in the treatment of noise in older 

patients. 

 

Zjawisko jakim są szumy uszne dopada ogromnej liczby seniorów i stanowi uciążliwy 

problem dnia codziennego dla każdego z nich. Mogą mieć one różny charakter i natężenie 

czy też występować jednostronnie bądź obuusznie. Częstość występowania tej dolegliwości 

wg danych statystycznych szacuje się na 20% ogółu ludności w czym największą ich część 

stanowią osoby w podeszłym wieku. Z tego powodu utarł się stereotyp zestawiający ze sobą 

osoby w starszym wieku z problemami ze słuchem oraz szumami usznymi i traktowaniem 

tego przez to jako coś powszechnego. Piski, szumy i świsty towarzyszące przy wykonywaniu 

codziennych czynności niejednokrotnie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Często 

ich następstwem są trudności w komunikowaniu się, gdyż senior ma problem w rozumieniu 

tego co rozmówca chce mu przekazać, poprzez deprymujące dźwięki co skutkuje stresem, 

dezorientacją i ma negatywny wpływ na samopoczucie cierpiącej na nie osoby. W gorszych 

przypadkach może powodować nawet niechęć tej osoby do uczestniczenia w życiu 

społecznym czy oddziaływać w znacznym stopniu na strefę psychiczną doprowadzając do 

lęku czy zaburzeń psychicznych. W związku z tym szumów usznych wcale nie powinniśmy 

bagatelizować, gdyż są sposoby, by z nimi walczyć.  

Jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych metod jest metoda habitulacji TRT 

(Tinnitus Reatraning Therapy) opracowana na podstawie hipotezy dotyczącej powstania 

szumów usznych mówiącej o tym iż szum uszny jest skutkiem nieprawidłowej aktywności 

nerwowej w drogach słuchowych. Opiera się ona na minimalizowaniu odbierania przez nas 

szumu by w rezultacie stał się on dla nas obojętny. Ogólnie rzecz biorąc jej głównym celem 

jest "wytrenowanie" mózgu by przestał reagować na występujący szum. Metoda ta szczyci 

się dużą popularnością i efektywnością szacowana na 85%. Pacjenci zgłaszają subiektywną 

poprawę już po 6 tygodniach, a po dłuższym czasie deklarują poprawę funkcjonowania w 

80%, przy czym 30% deklaruje całkowite ignorowanie dolegliwości. 

Celem tej pracy jest omówienie wyżej podanej metody, jej form, zwrócenie uwagi na 

przebieg i korzyści jakie dzięki niej zyskujemy. Metoda jest nieinwazyjna i nie wiąże się z 

żadnymi negatywnymi skutkami, a dodatkowo może pozytywnie wpłynąć na psychikę i 

samopoczucie seniora. Stanowi rozwiązanie dla uporczywych dolegliwości poprzez adaptację 

do sytuacji i wyuczenie się ignorowania nieprzyjemnych bodźców. Dlatego też, dzięki dużej 

aprobacie pacjentów wciąż jest udoskonalana i najpowszechniej stosowana. 

Słowa kluczowe: szumy uszne, metoda TRT, osoby starsze. 
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Tytuł/Title: Korzyści osiągane z metody HGJ w porównaniu do klasycznych metod 

dopasowania aparatów słuchowych. Benefits from the NSLE method compared to the classic 

methods of fitting hearing aids. 

 

Problem niedosłuchu dotyczy około 10-15% ludności w cywilizacji zachodniej. Do 

zniwelowania niedosłuchu i rehabilitacji słuchowej stosowane są aparaty słuchowe. Osoby 

niedosłyszące często nie odnoszą zadowalających efektów z używania tych urządzeń, a 

przyczyn tego można szukać w błędach diagnozowania ubytku słuchu, procedurze 

dopasowania aparatów słuchowych oraz w sposobie dobrania rozwiązania technicznego. Z 

metod dopasowania możemy wyselekcjonować te przystosowane do liniowych aparatów 

słuchowych, które bazują na metodach badania słuchu, pomijają jednak one niektóre aspekty 

takie jak wielkość koniecznej kompresji sygnału, objętość przewodu słuchowego 

zewnętrznego i rodzaj sygnału testującego słuch. Sposobem na wyeliminowanie tych braków 

jest zastosowanie interaktywnych sposobów dopasowania, które bazują na skalowaniu 

głośności. Jedną z nich jest metoda opierająca się na skalowaniu głośności dźwięków 

naturalnych – metoda HGJ (Hojan Geers Jezierska). 

Skala głośności wyznacza zależność między natężeniem, a subiektywną oceną 

dźwięku. Skalę tą uzyskuję się w oparciu o prawo Stevensa, w którym sugeruje, że zachodzi 

zależność L=kI
0,3

, co oznacza, iż głośność dźwięku jest proporcjonalna do natężenia 

podniesionego do potęgi 0,3. Oznacza to, że dźwięk w ocenie subiektywnej dwa razy 

głośniejszy od drugiego, fizycznie różni się o 10dB. 

Metoda HGJ polega na podawaniu pacjentowi przez słuchawki naturalnego sygnału 

akustycznego, mogą to być np. fragmenty muzyki symfonicznej, cechujące się dużym 

zakresem dynamiki. Osoba badana ma za zadanie śledzić zmiany głośności sygnału i 

wskazywać na skali swój subiektywny poziom percepcji głośności dźwięków. Po 

odpowiedniej obróbce uzyskiwane są wartości liczbowe dla danego fragmentu sygnału 

podanego, według których ustanawia się charakterystykę dynamiczną aparatu słuchowego, 

jaka jest konieczna dla prawidłowego odbioru tego sygnału. Na bazie tej metody można 

obliczyć potrzebne parametry aparatu tj. jego wzmocnienie, czy parametry kompresji. 

Według badań dr. hab. Doroty Hojan-Jezierskiej by metoda ta miała odpowiednie 

efekty i była porównywalna do klasycznych metod dopasowania aparatów do wyniku 

badania należy dodać 15dB dodatkowego wzmocnienia. Po tej poprawce pacjenci otrzymują 

porównywalne do klasycznych metod korzyści w parametrach dotyczących zdolności 

komunikowania się czy szum otoczenia. Ponadto zastosowanie metody HGJ skutkowało u 

pacjentów o wiele lepszym odbiorem nieprzyjemnych dźwięków. Poprawa zrozumiałości 

mowy była proporcjonalna do tej przy zastosowaniu metod klasycznych. Według dr. hab. 

Jezierskiej metoda HGJ skutkuje uzyskaniem naturalnych i przyjemnych dźwięków dla 

użytkownika aparatu słuchowego. Jest ona przyjemniejsza i mniej uciążliwa dla pacjenta 

podczas badania, ponadto metoda ta jest uniwersalna co oznacza, że nie ma wpływu na nią 

wiek pacjenta, jego wykształcenie, ani poziom inteligencji. Jednakże procedura HGJ wymaga 



dokładnego wyjaśnienia sposobu skalowania głośności sygnału oraz dodania 15dB 

dodatkowego wzmocnienia dla uzyskania wymaganych efektów. 
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Tytuł/Title: Presbyacusis, a życie codzienne osób starszych. Presbyacusis, and everyday life 

of older people 

 

Słuch to niewątpliwie jeden z najważniejszych zmysłów człowieka. Jego zaburzenia mogą 

mieć negatywne przełożenie na zdrowe codzienne funkcjonowanie.  

Presbyacusis (głuchota starcza) to niedosłuch u osób starszych, który jest konsekwencją 

zmian organizmu w procesie starzenia się człowieka. Jest to nieodwracalne i postępujące z 

czasem schorzenie, za którego przyczyną stoją zwyrodnienia ślimaka, powiązanych struktur 

ucha wewnętrznego lub nerwów słuchowych. 

Wyżej wspomniane schorzenie negatywnie wpływa na bardzo ważną umiejętność człowieka 

jaką jest rozumienie mowy (z reguły w hałasie) jak i pogorszenie zrozumienia nadawcy przez 

telefon. Przyczyną tych zjawisk jest obniżenie górnego progu słyszenia - tonów wysokich. 

Warto mieć na uwadze fakt, iż wraz z upływem czasu pogorszeniu również ulega 

zrozumienie tonów niskich – dolny próg słyszenia. Zmiany słuchowe zauważalne są często w 

obu uszach.   

Zaburzenie to przyczynia się do powstawania depresji u seniorów, poczucia odrzucenia, czy 

samotności.  Sposobem na polepszenie jakości życia pacjentów z niedosłuchem starczym jest 

niewątpliwie szybka diagnoza i rehabilitacja. 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zauważa, że od ostatniego ćwierćwiecza zwiększa się 

odsetek ludności powyżej 60-tego roku życia. Dane z roku 2012 wskazują, że z aparatu 

słuchowego korzystała co 12 osoba starsza, a wśród sędziwych (80 lat i więcej) – co 

dziewiąta, natomiast problemy ze słyszeniem rozmowy z kilkoma osobami zgłosiła 1/3 

starszych osób, a wśród najstarszych – połowa. Nasuwa się, więc wniosek, że problem 

niedosłuchu dotyka dużą część seniorów co jest poważną przeszkodą w ich życiu społecznym 

i zdrowotnym.  

Celem mojej pracy jest ukazanie skutków psychospołecznych jakie niesie za sobą 

presbyacusis oraz ukazanie trudności związanych z potencjalną rehabilitacją narządu słuchu.  

Słowa kluczowe: presbyacusis, ubytek słuchu, seniorzy 
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Tytuł/Title: Metoda Tomatisa – zastosowanie u osób starszych. Tomatis method - use in 

older people. 

 

Codzienne funkcjonowanie wymaga od nas nieustannej uwagi na to co dzieje się w naszym 

otoczeniu. Integracja sensoryczna umożliwia nam odbiór bodźców z różnych zmysłów i  

tworzenia z nich odpowiedniej informacji w mózgu. Dzięki temu możemy poprawnie 

odbierać, przetwarzać i interpretować docierające do nas informacje.  Ponad 80% informacji 

sensorycznych dociera  do mózgu przez ucho.  Dlatego warto pracować nad uwagą słuchową 

zwiększając aktywność mózgu. Wśród starzejącego się społeczeństwa ważne jest, by jak 

najdłużej zachować niezależność w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, utrzymanie  

niezależności w życiu codziennym i unikania opieki długoterminowej. Warto zachować jak 

największą aktywność mózgu  ponieważ żyjemy w świecie, który nieustannie się rozwija i 

wymaga uczenia się od nas nowych rzeczy. Możemy to osiągnąć używając metody Tomatisa 

opartej na nieinwazyjnym treningu słuchowym. Jej twórcą jest Alfred Tomatis, który  

zauważył różnicę pomiędzy słuchaniem a słyszeniem.  Według niego słuchanie jest procesem 

biernym, a słyszenie aktywnym i wymaga uwagi, którą można wyćwiczyć. Słuchanie 

indywidualnie dobranego repertuaru muzycznego przez słuchawki kostno-powietrzne 

umożliwia ćwiczenie ucha i zdolności umysłowych. Podczas programu terapeutycznego  

używa się głównie muzyki Mozarta, chorałów gregoriańskich , a także własnego głosu. 

Dynamiczne zmiany natężenia i barwy dźwięku umożliwiają ćwiczenie mięśni ucha i 

regulację aktywności mózgu. W ten sposób aktywuje się mechanizmy uwagi. Terapia 

słuchowa nie jest szybkim procesem i w zależności od przypadku może trwać tygodniami, a 

nawet miesiącami. Zazwyczaj metoda Tomatisa daje wieloletnie efekty. Zauważenie skutków 

terapii następuje czasami już po kilku dniach . Po prawidłowo przeprowadzonym programie 

terapeutycznym (zarówno ze strony osoby prowadzącej jak i poddawanej terapii) rezultaty te 

powinny być bardzo zadowalające  bez względu na wiek. Osoby starsze mogą uzyskać 

korzystne efekty w przypadku demencji starczej, depresji, nadwrażliwości emocjonalnej, 

przy wczesnym stadium  choroby Alzhaimera, a także przy problemach z głosem i mową. 

Terapia ta pozwala pomóc osobom, które w wyniku chorób czy wypadków utraciły funkcje 

poznawcze, mają problemy z mówieniem, pamięcią czy koordynacją. Metoda Tomatisa 

umożliwia na stymulację naszego mózgu i poprawienie jego funkcji poznawczych, co wśród 

osób w wieku starszym może mieć ogromne znaczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamela Świerczek, Mateusz Modrzejewski, Mariusz Wąsicki, Mateusz Porada 

Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Geriatrii 

 

Tytuł/Title: Dyskryminacja społeczna osób głuchych i niedosłyszących. Social 

discrimination against the deaf people and people with hearing loss. 

 

Celem mojej pracy jest przedstawienie bariery jakie stawia społeczeństwo osobom głuchym 

lub niedosłyszącym. Problem związany ze słuchem jest niewątpliwie istotną kwestią w 

aspekcie społecznym. Z badań wynika, że problem ze słuchem ma w Polsce ok. 900 tys. osób 

w tym 40–50 tys. nie słyszy prawie w ogóle; niedosłuchy najczęściej występują u seniorów. 

Utrata słuchu jest to zaburzenie odbierania bodźców akustycznych generowanych ze 

środowiska. Upośledzenie funkcjonowania narządu słuchu sprawia wiele problemów w życiu 

osoby niedosłyszącej, które przejawiają się na wielu płaszczyznach, na przykład orientacji i 

poruszaniu się, niemożność wykonywania działań praktycznych, poznawania przedmiotów, 

zjawisk i doświadczeń estetycznych (na przykład muzycznych). Największą barierą w życiu 

osoby niedosłyszącej jest bariera komunikacyjna, która powoduje dyskryminacje przez 

społeczeństwo. Niesłyszący często traktują swoją chorobę jako identyfikację kulturową. 

Jedną z kryteriów identyfikacji kulturowej może być poczucie odrębności grupy, która często 

nie pokrywa się z faktyczną odrębnością. Głuchy boi się niezrozumienia osoby zdrowej, 

mimo iż mógł być poddany odpowiedniej rehabilitacji  i może dobrze czytać z ruchu warg, a 

osoba słysząca boi się, że nie będzie zrozumiana przez niedosłyszącego. Dla obu stron 

komunikowanie się może okazać się sytuacją bardzo stresującą. Osoby głuche często są 

dyskryminowane przez społeczeństwo. Osoba nie różni się od innych póki ktoś nie próbuje 

się z nią skontaktować. Brak odpowiedzi ze strony niesłyszącego lub brak adekwatnej 

odpowiedzi na pytanie spotykają się z nietolerancją ze strony społeczeństwa. Skutkuje to 

izolacją chorego od reszty ludzi. Wiele takich osób zna język migowy, który powinien łączyć 

osoby głuche ze słyszącymi, lecz w praktyce osoby zdrowe niechętnie kontaktują się z 

osobami posługującymi się tym językiem. Powodem może być słaba wiedza o tym języku, 

która owiana jest wieloma stereotypami. Głusi spotykają się także z dużą dyskryminacją 

związaną z pracą. Pracodawcy boją się zatrudnić taką osobę ze względu na trudności w 

komunikowaniu się. 

Osoby głuche są najczęściej sprawne psychicznie oraz fizycznie co pozwala im 

funkcjonować samodzielnie. Do poczucia przynależności do społeczności ogólnej potrzebują 

zrozumienia i komunikacji z innymi ludźmi, aby zatrzeć granice między niedosłyszącymi a 

słyszącymi. Moim zdaniem, w szkołach powinna odbyć się  edukacja na temat 

porozumiewania się z głuchymi, ponieważ język migowy powstał po to aby łączyć ludzi a nie 

ich dzielić. 

Słowa klucz: dyskryminacja, głuchota, ubytek słuchu. 
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Tytuł/Title: Presbyacusis w ujęciu audiometrii tonalnej i audiometrii mowy. Presbyacusis in 

pure tone audiometry and speech audiometry 

 

Wzrost zainteresowania problemami geriatrycznymi i zwrócenie szczególnej uwagi  na 

specyfikę procesu starzenia się  to wynik zmian demograficznych zachodzących w Polsce i 

na świecie. Presbyacusis, czyli niedosłuch starczy jest spowodowany starzeniem się narządu 

słuchu w obrębie wszystkich jego struktur. Ta przypadłość sprawia zwłaszcza wielkie 

problemy osobom aktywnym, gdzie w przypadku niedosłuchu ich aktywność się obniża. 

Według WHO ( World Health Organization) prawie jedna trzecia osób na świecie w wieku 

powyżej 65 lat żyje z dysfunkcją utraty słuchu, a liczba ta  ciągle wzrasta.  Jest to 

przypadłość, która zazwyczaj dotyczy obu uszu. Objawia się to selektywnym  pogorszeniem 

słyszenia tonów wysokich, przez co osoby starsze często mają problemy z odbiorem  

wysokich dźwięków takich jak dźwięk telefonu, czy klakson na ulicy, co może czasami być 

dla nich niebezpieczne. Według badań słuch po 60 roku życia może pogarszać się o około 1 

dB HL rocznie.  Większa utrata słuchu zwykle występuje u mężczyzn i dotyka ich wcześniej 

niż kobiety. Początkowo głuchota starcza może nie być zauważana, aczkolwiek bez podjęcia 

odpowiednich kroków słuch może ulec znacznemu pogorszeniu, dlatego osoby starsze 

powinny co jakiś czas przeprowadzać badania kontrolne słuchu. Jednymi z takich badań, a 

zarazem jednymi z najpopularniejszych i najważniejszych badań kontrolnych są audiometria 

tonalna i audiometria mowy. Są to badania obiektywne. Audiometria tonalna polega na 

określeniu progu słyszenia pacjenta, natomiast audiometria mowy polega na określeniu 

zrozumienia mowy. Należy wykonywać te badania równie często, ponieważ u  osób 

starszych dysfunkcja ta dotyczy także  OUN ( ośrodkowego układu nerwowego), co jest 

przyczyną trudności poznawczych, które wpływają na interpretację dźwięków mowy. Stąd 

CAPD ,czyli ośrodkowe zaburzenia przetwarzania informacji słuchowej. Niedosłuch 

związany z wiekiem wpływa więc w sposób znaczący na komunikowanie się i zdolności 

funkcjonowania osoby starszej w społeczeństwie, co silnie wpływa na jakość życia i może 

prowadzić do wyłączenia ze społeczeństwa, obniżenia pewności siebie osoby starszej, a 

nawet może prowadzić do depresji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justyna Krysa, Agnieszka Bień, Mariola Kicia, Marta Zarajczyk, Grażyna Iwanowicz-

Palus;  

Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

 

Tytuł: Aktywność fizyczna w okresie okołoporodowym determinantą zdrowia kobiety i jej 

dziecka 

 

Regularna aktywność fizyczna jest podstawowym elementem zdrowego stylu życia. 

Profilaktyka zagrożeń i chorób w okresie okołoporodowym jest podstawowym warunkiem 

zachowania zdrowia matki i jej dziecka. 

Literatura przedmiotu podaje, że podejmowanie aktywności fizycznej przez kobiety w 

okresie okołoporodowym korzystnie wpływa na funkcjonowanie większości układów i 

narządów w organizmie. Ma również pozytywny wpływ na zdrowie matki i jej dziecka, 

zarówno w sferze fizycznej jak, i psychicznej. Kobieta jest spokojniejsza dzięki świadomości, 

że ćwiczenia umożliwiają jej lepsze przygotowanie się do porodu i połogu.  

Kobiety mają do wyboru różne formy aktywności, które są bezpieczne dla przebiegu 

ciąży i dedykowane również kobietom w czasie połogu. Mogą korzystać ze specjalnie 

przygotowanych dla nich zajęć grupowych prowadzonych w Szkołach Rodzenia lub centrach 

sportowych. Niepokojącym jest jednak fakt, że nadal wiele z nich odnosi się do z niechęcią i 

niekiedy znacznie ogranicza aktywność fizyczną. Wynika to między innymi z 

niewystarczającej wiedzy na ten temat znaczenia aktywności ruchowej w okresie 

okołoporodowym. 

Przygotowane wystąpienie stanowi przegląd badań dotyczących podejmowania 

aktywności fizycznej w przebiegu ciąży, porodu i połogu. Wskazuje na liczne korzyści 

wynikające z podejmowania wysiłku fizycznego jako doskonałego sposobu na utrzymanie 

prawidłowej figury, poprawienie kondycji i szybszy powrót do formy sprzed ciąży. 

Prezentuje niezaprzeczalne dowody na dobroczynny wpływ ćwiczeń w okresie 

okołoporodowym i zwraca uwagę na konieczność współpracy pomiędzy położnymi, 

lekarzami i fizjoterapeutami na rzecz edukacji kobiet w tym zakresie. 

 

 

Marta Zarajczyk, Agnieszka Bień, Mariola Kicia, Justyna Krysa, Grażyna Iwanowicz-
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Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w 
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Tytuł: Nadwaga i otyłość kobiet w okresie okołoporodowym jako narastający problem 

w opiece położniczej XXI wieku 

 

Nadwaga i otyłość współczesnego społeczeństwa według wielu doniesień naukowych 

określana jest jako epidemia, a nawet pandemia obecnych czasów. W związku z szybkim 

rozwojem otyłości w ostatnich latach stała się ona jednym z największych globalnych 

wyzwań XXI wieku.  



Nadwaga lub otyłość wśród kobiet w okresie okołoporodowym niesie za sobą duże 

ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w momencie starania się o potomstwo, w 

okresie ciąży, może wpływać na przebieg porodu i połogu, a także rzutować na stan 

urodzeniowy noworodka i jego rozwój w przyszłości. 

W związku z licznymi powikłaniami położniczymi kobiet w okresie okołoporodowym 

wynikającymi z nadwagi i otyłości istotnym staje się podjęcie tematu właściwej opieki 

położniczej w celu wskazania odpowiednich działań profilaktycznych, jak i postępowania 

w przypadku pojawiających się problemów zdrowotnych. 

Przygotowane wystąpienie stanowi przegląd aktualnej literatury dotyczącej naglącego 

problemu nadwagi i otyłości kobiet w okresie okołoporodowym, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zapewnienie odpowiedniej opieki położniczej dla kobiet dotkniętych wskazanym 

problemem.  

 

 

Justyna Czekajewska 

Katedra Nauk Społecznych; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

 

Tytuł: Czy sprzeciw sumienia ogranicza odpowiedzialność zawodową pracowników 

medycznych? Etyczno-prawne konsekwencje rezygnacji z ustalonych świadczeń. 

 

W polskim prawie medycznym wolność przekonań jest rozumiana jako klauzula sumienia. 

Reguła ta jest normą etyczno-prawną, która oferuje przyzwolenie wybranym pracownikom 

medycznym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym i diagnostom laboratoryjnym) odstąpienia 

od wykonania określonych czynności medycznych ze względu na zgłoszone obiekcje 

religijno-etyczne.  

  Szczegółowe informacje na ów temat występują w różnych dokumentach o charakterze 

normatywnym np. w Kodeksie Etyki Lekarskiej, Ustawie o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, czy w Konstytucji Rzeczypospolitej. Niestety przepisy zawarte we wskazanych 

źródłach budzą niejasności, co sprawia, że obecne wyjaśnienie klauzuli sumienia nie jest 

wystarczające. Brakuje w nim szczegółowych informacji na temat różnicy między 

świadczeniami obowiązkowymi a dozwolonymi, określenia warunków rezygnacji z 

czynności medycznej oraz dokładnego ustalenia kogo obejmuje to prawo.  

  W wystąpieniu zamierzam nie tylko przedstawić błędne interpretacje klauzuli sumienia, lecz 

także udzielić odpowiedzi na wskazane pytania.  

 

Title: Is the opposition of the conscience restricting the professional responsibility of the 

medical personnel? Ethical-legal consequences of the resignation from fixed benefits. 

 

In the medical Polish law the freedom of conscience is understood as the conscience clause. 

This rule is an ethical-legal norm which offers the consent to the chosen medical personnel 

(for doctors, nurses, midwives and laboratory diagnosticians) refrainings from performing 

determined medical activities on account of reported religious-ethical objections. 



Specific information to that subject is appearing in various documents about standard 

character e.g. in the Code of medical ethics, for Act on the medical professions and of doctor 

of the dentist, whether in the Constitution of the Republic. Unfortunately provisions included 

in indicated sources are arousing vagueness what he is buying, that current explaining to the 

conscience clause in the medical Polish law isn't sufficient. In it specific information is 

missing about the difference between compulsory but allowed benefits, determining 

conditions of the resignation from the medical activity and the accurate finding whom this 

law includes. 

In the address I am going not only to describe misinterpretations of the conscience 

clause, but also to answer to shown questions. 

 

Natalia Skierkowska, Karolina Mańkowska, Weronika Pieczyńska, Maria Budnik – Szymoniuk 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł: Nie tylko materac przeciwodleżynowy - nowoczesne metody w profilaktyce odleżyn 

 

Odleżyny stanowią znaczący problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Przez lata doskonalono 

metody zapobiegania oraz leczenia owrzodzeń odleżynowych. Wprowadzano coraz doskonalsze 

opatrunki, preparaty antyseptyczne, lavaseptyki. Coraz lepsze są udogodnienia – w tym materace 

przeciwodleżynowe. Znaczącej poprawie uległa dbałość o dobrą kondycję pacjenta, na którą składa 

się m.in. stan odżywienia.  

A jednak problem cały czas istnieje. Szukając optymalnych rozwiązań należy wybierać te, 

które zapewnią skuteczną profilaktykę oraz leczenie już powstałych odleżyn. 

Należy zwracać uwagę na zapewnienie komfortu pacjentowi, a dzięki zmniejszeniu częstotliwości 

występowania odleżyn oraz skutecznemu leczeniu już powstałych – również zmniejszenie obciążenia 

personelu pielęgniarskiego.  

Wśród środków służących profilaktyce oraz sprzyjających leczeniu zmian odleżynowych 

wymienia się skin IQ, pokrycie na materac , nieprzepuszczalne dla cieczy i stanowiące barierę dla 

drobnoustrojów. Z licznych doświadczeń wynika, że jest to skuteczny środek w zapobieganiu 

występowania zmian oraz leczeniu istniejących odleżyn o różnym stopniu zaawansowania.  

 

 

Natalia Jelonek, Magdalena Mikołajewska, Zuzanna Kostrzewska, Justyna Łątka, Karolina 

Jażdżewska, Maria Budnik – Szymoniuk 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Tytuł: Wpływ pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego na bezpieczeństwo farmakoterapii 

prowadzonej w oddziale szpitalnym 

 

Współudział w prowadzeniu farmakoterapii jest niezwykle istotnym elementem działań pielęgniarki, 

położnej oraz ratownika medycznego.  

W zakresie wykonywania zleceń lekarskich, jak też samodzielnego ordynowania i podawania 

niektórych produktów leczniczych – kwestie te uregulowane są w obowiązujących aktach prawnych 

dotyczących wykonywania wskazanych powyżej zawodów.  

Zbyt rzadko jednak mówiąc o współudziale w farmakoterapii bierze się pod uwagę zapisy 

prawa farmaceutycznego, nazywającego usługą farmaceutyczną m in. Przygotowywanie do podania 

pozajelitowego leków w dawkach dziennych w tym cytostatyków i preparatów do żywienia 



pozajelitowego. Do dziś w wielu szpitalach (choć coraz rzadziej) szczególnie pielęgniarki i położne 

realizują czynności wskazane powyżej, a będące w zakresie kompetencji farmaceuty.   

Nie zawsze również przygotowując lek do podaży – niezależnie   od planowanej drogi podania - 

korzysta się z charakterystyki produktu leczniczego, co oznacza zmiany w zakresie dawki, wskazań 

czy wreszcie sposobu podaży, a to z kolei może mieć znaczący wpływ na efekty prowadzonej terapii.   

Niezwykle istotnym elementem jest również tryb przygotowywania farmaceutyków do 

podania. W odniesieniu do leków do podaży pozajelitowej  należy pamiętać o możliwie najczęstszym 

stosowaniu preparatów gotowych do użycia, a w przypadku konieczności sporządzenia roztworu – 

stosowania sprzętu gwarantującego pracę w zamkniętym systemie, co oznacza brak możliwości 

kontaktu produktu leczniczego z otoczeniem i znaczące obniżenie prawdopodobieństwa jego 

kontaminacji. 

Podsumowując – bezpieczeństwo farmakoterapii oznacza komunikowanie się członków 

zespołu terapeutycznego m. in. w kwestiach związanych z przestrzeganiem zapisów charakterystyki 

produktu leczniczego, przygotowywanie i podaż leków z uwzględnieniem rygorystycznego 

przestrzegania procedur (w tym przeciwepidemicznych) oraz w przypadku farmaceutyków do podaży 

pozajelitowej dobór sprzętu gwarantującego pracę w systemie zamkniętym.  

 

 

Joanna Zmarzlak, Magdalena Musiał, Aleksandra Kowalewska, Marta Ossowska, Maria 
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Tytuł: Przeszkody w postępowaniu w przypadku zdarzeń niepożądanych. Czy pomocne są systemy 

zarządzania przez jakość? 

 

Obowiązkiem podmiotów leczniczych jest systematyczne rejestrowanie oraz określanie przyczyn 

zdarzeń niepożądanych. Ma to służyć poprawie jakości świadczonych usług medycznych. Standard 

akredytacyjny „poprawa jakości” zakłada konieczność zbierania danych, analizowania ich oraz 

wykorzystywania wniosków w praktyce klinicznej. Wszystko to ma służyć wzrostowi poziomu 

bezpieczeństwa pacjentów oraz kadry medycznej i niemedycznej. 

Należałoby jednak zapytać czy wszystkie zdarzenia niepożądane są zgłaszane oraz jakie czynniki 

mogą powodować niepełną zgłaszalność?   

Akredytacja szpitali, certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001:2015 oznacza 

zadeklarowanie gotowości do dbania o wysoki poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie zarządzania 

ryzykiem w podmiocie leczniczym.  

Prowadzone w związku z wdrożeniem czy utrzymaniem systemu analizy np. skuteczności 

postępowania terapeutycznego, bezpieczeństwa farmakoterapii, przyczyn zgonów i szereg innych 

powodują, że niezgłaszanie zdarzeń niepożądanych staje się bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.  

Zatem należy uznać, że prawidłowo wdrożone systemy zarządzania przez jakość sprzyjają 

monitorowaniu zdarzeń niepożądanych, a co za tym idzie poprawie jakości / bezpieczeństwa 

świadczonych usług medycznych. Ma to również przełożenie na kondycję finansową oraz organizację 

funkcjonowania podmiotu leczniczego.  
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Tytuł: Zakażenia miejsca operowanego a bezpieczeństwo terapii infuzyjnej  

 

Zakażenie miejsca operowanego – określenie wprowadzone do praktyki klinicznej w 1992 roku - na 

stałe weszło do słownika epidemiologicznego i chirurgicznego. Może ono obejmować jedynie okolicę 

nacięcia jak też narząd czy jamę ciała. Mimo, że wśród czynników ryzyka wymienia się szereg 

elementów, w tym obecność cewników naczyniowych, drenów, a w odniesieniu do stanu ogólnego 

pacjenta – zaburzenia odporności, zakażenie miejsca operowanego traktuje się jako stan izolowany, 

ograniczony do objętych infekcją tkanek. 

Należy jednak pamiętać, że wpływ na wystąpienie ZMO ma szereg procedur medycznych, 

obarczonych dużym ryzykiem m.in. epidemiologicznym, co przy rosnącej liczbie patogenów 

lekoopornych stanowi znaczący problem. Wśród wskazanych procedur należy wymienić te, które 

składają się na terapię infuzyjną. Różnorodność procedur przygotowywania leków, wytwarzania i 

pielęgnacji dostępów naczyniowych, otwieranie systemów infuzyjnych wydaje się stanowić istotny 

problem w aspekcie zmniejszania odsetka ZMO.  

Istotnym zatem wydaje się być pochylenie nad jakością procedur wysokiego ryzyka, czyli 

tych które przebiegają z naruszeniem ciągłości tkanek, a w dochodzeniu przyczyn zakażeń miejsca 

operowanego, zwracanie uwagi również na jakość i bezpieczeństwo procedur składających się na 

terapię pozajelitową. 


