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Zagadnienie transplantologii
w społecznej świadomości mieszkańców Ostrołęki
Bożena Borkowska - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Ewa Falkowska-Pijagin - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Streszczenie
Transplantacja jest specyficzną metodą leczenia. Zamiast tabletek wymaga żywego
organu, którego nie można kupić, ani też jak dotąd wyprodukować. Transplantacja polega na
wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od drugiego człowieka. Czasem jest to
jedyna metoda ratowania życia chorego, która niejednokrotnie oznacza śmierć drugiej osoby.
Nikt nie ma obowiązku darowania swoich tkanek lub organów, nikt też nie może zgłaszać
roszczeń prawnych do organów drugiego człowieka żywego czy zmarłego. Aby oddawanie
narządów było rzeczywistym czynem szlachetnym, musi uwzględniać wymogi etyki; domaga się
zgody dawcy lub jego bliskich. Od społeczeństwa oczekuje się zrozumienia idei transplantacji
wyrażonej pomocą drugiemu człowiekowi.
Przedmiotem przeprowadzonych badań była społeczna świadomość na temat
transplantologii wśród mieszkańców Ostrołęki. Celem niniejszej pracy było poznanie opinii,
postaw, wiedzy
mieszkańców Ostrołęki, z zakresu transplantologii oraz czynników
wpływających na zaakceptowanie przeszczepów. Badania przeprowadzono metodą sondażu
diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety, dla której narzędzie badawcze stanowił
kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badaniem ankietowym objęto 70 osób dorosłych.
W badanej populacji 57% stanowiły kobiety. Najliczniejsza grupa z pośród badanych (50%)
posiadała wykształcenie średnie. Osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat stanowiły (29%)
najliczniejszą z pośród grup wiekowych.
Badania wykazały, że społeczeństwo akceptuje transplantacje. Jednak wiedza na temat
przeszczepów jest niezadowalająca. Większość badanych ocenia swoją wiedzę w zakresie
transplantologii jako dostateczną. Czynniki mające wpływ na niepełne poparcie
w społeczeństwie transplantacji wg respondentów to: zasada zgody domniemanej, niepełne
zaufanie do ośrodków transplantacyjnych oraz brak świadomości społecznej o stanowisku w tej
sprawie Kościoła Katolickiego.
Pomimo istniejących trudności, mieszkańcy uważają za zasadne kształtowanie
świadomości społecznej sprzyjającej postawie dawcy, a na osoby i instytucje służące
upowszechnianiu przeszczepów wskazują zarówno dawców jak i biorców, lekarzy
zaangażowanych w przeszczepy, personel medyczny, media, przedstawicieli Kościoła.
Słowa kluczowe: przeszczepy narządów, opinie i wiedza społeczeństwa na temat przeszczepów
Wprowadzenie
Przeszczepy narządów stanowią bardzo szczególną formę leczenia. Poza człowiekiem
chorym i personelem medycznym, potrzebny jest narząd pobrany od innego człowieka czyli
dawcy. Celem stosowania tej metody leczenia jest ratowanie życia lub też usprawnianie
czynności danego narządu.
Przeszczepy narządów czyli transplantacje (ang. organ transplantation) - to zabiegi
medyczne, polegające na przeniesieniu organu lub tkanki z jednego osobnika na drugiego albo
w ramach jednego organizmu na inne miejsce, wykonywane w celach leczniczych.1 Dzięki
zabiegom wymiany tkanek lub ich przeszczepiania, chorzy z niewydolnością ważnych dla życia

1

Muszla A: „Encyklopedia Bioetyki”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005.
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narządów mogą być utrzymani przy życiu dłużej niż żyją ich własne narządy. Najczęściej
przeszczepiane są następujące narządy: nerki, szpik kostny, wątroba, serce, płuca, trzustka, skóra.
1. Prawne aspekty transplantacji
W celu wykluczenia wielu wątpliwości oraz zabezpieczenia interesu dawcy jak i biorców
Sejm RP uchwalił w październiku 1995r ,,Ustawę o pobieraniu komórek tkanek i narządów”,
która weszła w życie w marcu 1996 roku.2 Ustawa ta uregulowała prawie wszystkie kwestie
związane z przeszczepami narządów. Chęć wprowadzenia drobnych korekt zaowocowało
uchwaleniem 1 lipca 2005r nowej ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów, która weszła w życie 1 stycznia 2006r.3 Ustawa określa dawcę
i biorcę, określa cele dla których mogą być pobrane komórki, tkanki i narządy, określa warunki
dopuszczalności przeszczepu ex mortuo oraz ex vivo, wprowadza zasadę zgody domniemanej,
przedstawia kryteria stwierdzenia śmierci mózgowej, ustala zasady alokacji pobranych tkanek
i narządów, określa zasady działania banków komórek i tkanek, określa status prawny Krajowej
Rady Transplantacyjnej oraz zakazuje, wprowadzając sankcje karne, komercjalizacji
przeszczepiania narządów. Zgodnie z treścią ustawy (art. 4 ust 1) komórki, tkanki i narządy
pobrane ze zwłok ludzkich mogą być dla celów diagnostycznych, leczniczych, naukowych
i dydaktycznych. Komórki, tkanki i narządy (art. 4 ust 2) mogą być pobrane również w czasie
sekcji zwłok dla rozpoznania przyczyny zgonu oraz oceny postępowania leczniczego.
Według polskiego prawa, każda osoba zmarła może być uważana za potencjalnego
dawcę tkanek i narządów, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu. Art. 6 ust 1 określa formy
wyrażania sprzeciwu. Sprzeciw można wyrazić w trojakiej formie:
1. Wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.
2. Oświadczenia ustnego w obecności dwóch świadków.
3. Oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem.
Złożony sprzeciw w myśl art. 6 ust 4 może być cofnięty w każdej chwili.
Drugim warunkiem dopuszczalności transplantacji ze zwłok ludzkich jest
stwierdzenie śmierci mózgowej. Ustawa z dnia 1 lipca 2005r art. 9 ust 4 określa kryteria
stwierdzenia śmierci mózgowej przez odpowiednich specjalistów. Członkowie komisji
stwierdzającej śmierć mózgu nie mogą brać udziału w pobieraniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów. Obowiązkiem lekarza pobierającego ze zwłok ludzkich komórki, tkanki
i narządy (art. 11) jest zapewnienie nadania zwłokom należytego wyglądu.
Pobieranie komórek, tkanek i narządów od osób żywych, w myśl ustawy(art. 12 ust 1)
można dokonać tylko na rzecz krewnego w linii prostej lub rodzeństwa, osoby przysposobionej
lub małżonka . Pobieranie na rzecz osoby nie będącej krewnym w linii prostej wymagane jest
orzeczenie sądu rejonowego. Takie orzeczenie nie jest wymagane (art. 13 ust 1) w przypadku
pobrania szpiku i innych regenerujących się komórek i tkanek. Od kandydata na dawcę wymaga
się pełnej zdolności do czynności prawnej oraz wyrażenia pisemnej zgody przed lekarzem w celu
przeszczepienia tkanki lub narządów określonemu biorcy. W przypadku pobrania szpiku lub
komórek krwiotwórczych (art. 12 ust 9 pkt 3) od dawcy powyżej trzynastu lat wymagana jest
także jego zgoda. Kandydat na biorcę musi być poinformowany o ryzyku związanym
z zabiegiem. Biorca w myśl ustawy musi wyrazić zgodę na przyjęcie przeszczepu
od konkretnego dawcy.
Mimo wprowadzonej niedawno nowej ustawy transplantacyjnej w Polsce od początku
2007r. obserwuje się dramatyczny spadek liczby przeszczepów. Coraz częściej lekarze odrzucają
proponowaną im przez ustawę możliwość pozyskiwania narządów. Częściej również mówi się
o Oświadczeniu woli, dokumencie zaprezentowanym w 2003r. przez Stowarzyszenie ,,Życie po
przeszczepie ” informującym o woli przekazania w krytycznym momencie swoich organów
do transplantacji. Zasada zgody domniemanej zaś włącza w krąg dawców wszystkich tych,
2 Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek , tkanek i narządów z dnia 26 października 1995r,
Dz.U.Nr.138 , poz. 682
3 Ustawa o pobieraniu ,przechowywaniu i przeszczepianiu komórek , tkanek i narządów z dnia 1 lipca
2005r, Dz. U. Nr 169,poz.1411
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którzy nie zdążyli zgłosić sprzeciwu lub o nim nie wiedzieli. Milczenie jest interpretowane jako
świadome dawstwo. Zdaniem Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi konieczna jest nowelizacja
ustawy transplantacyjnej, aby obecne oświadczenia o braku zgody zastąpiły deklaracje zgody
wprost.4
W ustawodawstwie krajów rozwiniętych spotyka się odmienne regulacje kwestii zgody
do pobrania narządów ludzkich ze zwłok. Istnieje zasada zgody domniemanej oraz zgoda wprost.
Zasada zgody domniemanej obowiązuje w : Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii,
Portugalii, Rosji. Zgoda wprost jest uznawana w Wielkiej Brytanii, Danii, Grecji, Norwegii,
Szwecji i Szwajcarii przy czym w Wielkiej Brytanii i Danii wymaga się nadto zgody rodziny.5
Również w USA wymagana jest zgoda wprost. W USA urzędniczka, która wydaje prawo jazdy
pyta o stanowisko wobec przeszczepów i zależnie od odpowiedzi stawia w dokumencie
odpowiednią pieczątkę.6
2. Aspekt etyczny transplantacji.
Transplantacja jako metoda leczenia, ciągle napotyka poważne bariery moralne,
społeczne i ludzkie. Mimo postępu cywilizacyjnego wiele środowisk wciąż nie akceptuje tej
metody leczenia, choć wybór między życiem a śmiercią nie powinien budzić żadnych
wątpliwości.
W przysiędze Hipokratesa w sposób bardzo kategoryczny wyrażony jest lekarski
obowiązek stania na straży ludzkiego życia. I choć często zdarzały się sytuację, w których lekarz
nie mogąc ratować dwu lub więcej osób jednocześnie musi dokonać tragicznego wyboru to
dopiero transplantologia stworzyła sytuację, w której jeden człowiek może zostać uratowany pod
warunkiem że drugi umrze. Wprawdzie oczekiwanie czyjejś śmierci jest wręcz zaprzeczeniem
powinności lekarza to lekarz odmawiający z powodów moralnych przeprowadzenia operacji
przeszczepiania narządu rezygnuje przecież z ratowania czyjegoś życia. Zatem jego
zobowiązaniem jest wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji by ratować życie innego
człowieka jeśli nawet tę okazję stwarza śmierć drugiego człowieka, której nie można było
przecież zapobiec.7
To co odróżnia transplantologię od innych działów medycyny to nie koszty czy
technologia, ale etyka. Osiągnięcia w każdej dziedzinie ludzkiego życia pociągają za sobą
pytanie o etyczną poprawność ich praktycznego zastosowania. Z ogromnym szacunkiem należy
się odnieść do wysiłków etyków i moralistów starających się zagwarantować nienaruszalność
prawa człowieka do integralności swojego ciała, szacunku wobec uczuć i przekonań rodziny.
Przecież wiadomo, że wszelkie działania podejmowane przez medycynę w celu polepszenia
stanu zdrowia chorego są podejmowane nie tylko dla korzyści człowieka lecz także
na człowieku. To właśnie człowiek jest ostatecznie odbiorcą tego działania. Pojawia się
zagrożenie, iż problem przeszczepiania organu może być użyty w aspekcie czysto technicznym.
Zasadne wydaje się zwrócenie uwagi profesora J. Kopani na możliwość traktowania ciała
ludzkiego jako ,,mechanizmu, którego elementy są wzajemnie wymienialne” i wskazuje,
że ,,problem dopasowania nowego elementu na miejsce starego jest wyłącznie problemem
technicznym a nie etycznym”. W wielu miejscach swego tekstu J. Kopania przedstawia jakby
chodziło o „życie za życie”.8 Tymczasem chodzi o ludzki organ, który nie pobrany
do przeszczepu ulega rozkładowi .
Do najbardziej czułych punktów w odbiorze społecznym jest zgoda na pobranie organu
ze zwłok ludzkich, rozpoznanie zgonu człowieka, problem alokacji czyli kto ma otrzymać narząd
oraz obawa przed komercjalizacją.9
4 Puls Medycyny: ,, Zgoda rzeczywista zamiast domniemanej”, Wydanie nr 8(151)25 kwietnia 2007r.
5 Nowacka M: ,, Etyka a transplantacje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003r.
6 Uzyskano 2007-02-18 http://www.przeszczep.pl/main/a/tekst/id/127
7 Brzeziński W: ,, Etyka Lekarska ”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2002r.
8 Paszewski A: „ Transplantacja – dar życia czy kanibalizm ”, Znak , Kraków , styczeń 1998r.
9 Gazeta pomorska: ,, Cztery czułe punkty”, wywiad z prof. Rowińskim W, 21 marca 2007r.
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Większość problemów związanych z pobieraniem narządów od zmarłych byłaby
rozwiązana, gdyby społeczeństwo w sposób zdecydowany wyrażało swoje stanowisko
co do przeszczepów za życia. Każdy człowiek ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu, ale również
wyrażenia zgody na pobranie narządów po śmierci. Sytuacja jasno wyrażonego sprzeciwu lub
zgody, ułatwiłaby rodzinom podjęcie słusznej decyzji w trudnych chwilach. Rodzina obawia się
ciężaru podjęcia decyzji o darowaniu organów, ponieważ zdaje sobie sprawę z wyznaczenia
czasu zaniechania czynności podtrzymujących życie bliskiego. Z tej racji szacunek dla woli
zmarłego, jak i dla woli jego bliskich ma swój własny ciężar etyczny.
Społeczna świadomość tego, czym naprawdę są przeszczepy jest niewielka. Duże
znaczenie dla kształtowania postaw społecznych wobec transplantacji jest brak świadomości
społecznej o stanowisku w tej sprawie Kościoła Katolickiego. Z punktu widzenia etyki
chrześcijańskiej człowiek ma prawo nie tylko do życia, ale również do integralności swego ciała.
Dlatego nie może nikt inny, ale również on sam, okaleczać swojego ciała. Może to uczynić tylko
dla ratowania życia, poświęcając w ten sposób część organizmu dla ratowania jego całości. 10
3. Problem zgody rodziny.
Dynamiczny rozwój każdej nauki wpływa prędzej czy później na życie zwykłych ludzi.
Powstanie i rozwój transplantologii stworzyło bardzo szczególną sytuację w jakiej znalazło się
całe społeczeństwo.
Według Centrum Badania Opinii Społecznej akceptacja przeszczepiania narządów
pobranych od osób zmarłych jest niemal powszechna.11 Jednak liczba wykonywanych
przeszczepów w Polsce ukazuje tendencje spadkową. Wciąż najczęstszym powodem odstąpienia
od pobrania narządu od osoby zmarłej jest wyraźny sprzeciw rodziny. Według prof. Jerzego
Sadowskiego z Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowie ,,
społeczeństwo polskie zgadza się ale teoretycznie. W chwilach osobistej tragedii nie rozumiemy
i nie chcemy słyszeć o pobieraniu narządów”.12
Angażowanie rodziny w wyrażenie zgody na pobranie narządów do przeszczepu jest
nieuzasadnione prawnie. Stanowczy i kategoryczny sprzeciw rodziny jest mimo to respektowany
i w takich sytuacjach nie dochodzi do eksplantacji narządu.13 Walcząc z rodziną można uczynić
więcej zła dla idei transplantologii niż pożytku płynącego z pobrania za wszelką cenę narządów
i ofiarowaniu ich innej osobie.
Zasadniczą przeszkodą ograniczającą liczbę przeszczepów narządów, pobranych
od osób zmarłych nie jest brak potencjalnych dawców, ale brak zgody rodziny. Codziennie nagła
śmierć spotyka setki osób. Tylko nieliczni wypełniają dokument Oświadczenia woli, informujący
o woli przekazania w krytycznym momencie swoich organów do transplantacji. Również
nieliczni informują swoje rodziny o podjętej decyzji. Niewiele osób wie, że jego świadoma
decyzja może w trudnych chwilach ułatwić bliskim wypełnienie jego woli. Dlatego tak ważna
staje się rozmowa z najbliższymi, poruszająca te zagadnienia.
Cel pracy
Zasadniczym celem pracy było poznanie opinii, postaw oraz wiedzy społeczeństwa
na temat przeszczepiania tkanek i narządów oraz czynników wpływających na zaakceptowanie
tej metody leczenia.

10 Bołoz W: ,, Zycie w ludzkich rękach’’, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997r.
11 Centrum Badania Opinii Społecznej, ,,Opinie o przeszczepianiu narządów”, Warszawa, październik
2005r. Uzyskano 2007-03-10. http://www.cbos.pl
12 Sadowski J: ,, O prawo do życia ”, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 11/2005
13 Rowiński W: ,, Aspekty prawne i etyczne przeszczepiania narządów”, Służba Zdrowia nr 75-76, 2002r.
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Materiał i metody
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzia w postaci
kwestionariusza ankiety specjalnie skonstruowanego dla potrzeb badania, z uwagi na to,
że ankieta jest niezastąpionym narzędziem zbadania tego, co ludzie wiedzą, myślą i wreszcie jak
postępują. Kwestionariusz ankiety był dostarczany i osobiście odbierany przez badacza.
Badania przeprowadzono w 2007r. Ostrołęce. Ostrołękę zamieszkuje około 56 tys.
mieszkańców. Mieszkańcy Ostrołęki to w większości ludzie młodzi. Miasto charakteryzuje się
dynamicznym wzrostem liczby ludności, szczególnie w wieku produkcyjnym, który jest
wynikiem znacznego przyrostu naturalnego i osiedlenia się nowych mieszkańców. Rozdano 73
ankiety osobom dorosłym, we wszystkich grupach wiekowych. Wypełnionych ankiet powróciło
70. Trzy osoby po zapoznaniu się z treścią ankiety odmówiło jej wypełnienia nie podając
przyczyny odmowy.
W analizowanej grupie badawczej ankietę wypełniło 40 kobiet, co stanowi 57%
wszystkich ankietowanych i 30 mężczyzn (43%). Wśród badanych mieszkańców najliczniejszą
grupę stanowili respondenci w wieku 18-29 lat, co stanowi 29% badanej populacji. Kolejną
grupę wiekową stanowili respondenci w wieku 30-39 lat- 26%. Połowę ankietowanych (50%),
stanowiły osoby ze średnim wykształceniem. Najmniejszą grupę respondentów - 7%, osoby
z wykształceniem podstawowym, a wykształcenie wyższe posiadało 29% respondentów.
Wyniki
Przeszczepianie narządów to metoda leczenia wymagająca akceptacji społeczeństwa.
Narządu potrzebnego do przeszczepu nie da się wyprodukować, musi pochodzić od drugiego
człowieka.
Na poznanie opinii dotyczących przeszczepiania narządów niewątpliwie ma wpływ
proces komunikowania się ludzi. W codziennym życiu nie zdajemy sobie sprawy z istnienia
komunikacji. Jest ona zjawiskiem całkowicie oczywistym i naturalnym, jednak ma ogromny
wpływ na nas i nasze otoczenie. Ludzie porozumiewają się, aby zdobyć informacje, stworzyć
i podtrzymać więzi międzyludzkie, a także wpływać na innych i budować swój własny
wizerunek. Komunikację można określić jako proces wymiany wiadomości w środowisku
społecznym.
Prawie połowa (46%) respondentów w przeprowadzonym badaniu uważa,
że społeczeństwo niechętnie porusza tematy o przeszczepach, ale tylko 10% respondentów
potwierdza ten pogląd w sposób zdecydowany. Równie duża grupa (40%) respondentów uważa,
że wcale nie unikają rozmów o przeszczepach, ale tylko 10% ankietowanych wyraża swój pogląd
w sposób zdecydowany. Dość duża grupa ankietowanych (14%) nie miała wyrobionej opinii
na zadane pytanie (ryc.1).
Prawidłowo prowadzony proces komunikacji w rodzinie ukazuje stanowisko bliskich
w wielu kwestiach. Ważną kwestią jest znajomość stosunku bliskich do przeszczepów.
Wyniki wykazały, że 45% badanych nie porusza w swoich domach tematyki związanej
z transplantacją. Nieco mniejsza grupa respondentów (41%) wskazuje na odbycie takiej
rozmowy. Niewielka grupa (7%) ankietowanych zamierza poruszyć te kwestie w swoich
domach. Taki sam procent respondentów nie pamięta, czy taka rozmowa miała miejsce w ich
domu (ryc.2).
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Czy społeczeństwo unika rozmów na temat
przeszczepów?

10%

14%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
36%

30%

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Nie wiem

10%

Ryc.1.Rozmowy wśród mieszkańców na temat przeszczepów.

Czy rozmawiał Pan (i) z bliskimi na temat swojego
stosunku wobec przeszczepów?

7%

7%

Tak
41%

Nie
Nie pamiętam

45%

Zamierzam to
uczynić

Ryc.2. Rozmowy wśród rodziny na temat transplantacji.
Dość powszechne (56%) jest wśród mieszkańców przekonanie, że przeszczepianie
narządów pobranych od osób zmarłych w celu ratowania życia lub przywracania zdrowia jest
słuszne, natomiast 29% ankietowanych częściowo popiera tę metodę leczenia. Tylko 9%
respondentów jest przeciwnych tej metodzie leczenia (tab.1).
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Tabela 1.
Akceptacja przeszczepów od dawców zmarłych.
Czy akceptuje Pan(i)
pobieranie narządów od
osób zmarłych w celu
ratowania życia osób
chorych?

Liczba ankietowanych

N

%

Akceptuję w pełni

40

56%

Popieram częściowo

20

29%

6

9%

4

6%

70

100%

Jestem przeciwny(a)
przeszczepom od dawców
zmarłych
Nie mam zdania
Razem

W badaniach sprawdzono również stosunek mieszkańców Ostrołęki do przeszczepów od
dawców żywych, dane prezentuje tab.2.
Tabela 2.
Akceptacja przeszczepów od dawców żywych.
Jaki jest Pana(i) pogląd na
przeszczepy narządów od
dawców żywych?

Liczba ankietowanych

Akceptuję w pełni

N
37

%
53%

Popieram częściowo

24

34%

Jestem przeciwny(a)
przeszczepom od dawców
żyjących
Nie mam zdania

3

4%

6

9%

Razem

70

100%

Z przedstawionych badań wynika, że ponad połowa badanych (53%) w pełni akceptuje
pobieranie i przeszczepianie tkanek i narządów od osób żyjących. Częściowo popiera tę metodę
leczenia 34% badanych. Najmniejszą grupę (4%) stanowią przeciwnicy przeszczepiania organów
od osób żyjących.
Odpowiedzi badanych wskazują na powszechną aprobatę transplantacji. Na ryc.3
przedstawiono gotowość oddania narządów po swojej śmierci.
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Czy zgodziłby(zgodziłaby) się Pan (i) być
potencjalnym dawcą narządów?

11%
27%

10%

Zdecydow anie tak
Raczej tak

4%

Zdecydow anie nie
Raczej nie
Nie mam zdania

48%

Ryc.3. Zgoda na oddanie narządów.
Trzy czwarte respondentów (75%) wyraziłoby zgodę na pobranie narządów, przy czym
w sposób zdecydowany swój pogląd wyraża 27% ankietowanych. Najmniejsza grupa stanowiąca
4% respondentów jest zdecydowanie przeciwna oddaniu swoich narządów.
Zdecydowana większość respondentów (89%) przyjęłaby narząd w celu ratowania
swojego życia, ale 21% z nich wyraziłoby zgodę na przyjęcie narządu tylko od osoby
spokrewnionej. Tylko 4% nie przyjęłoby narządu, przy czym tylko 1% wyraża swoje stanowisko
w sposób zdecydowany (tab.3).
Tabela 3.
Zgoda na przyjęcie cudzego narządu.
Czy w sytuacji zagrożenia
życia i konieczności
wykonania przeszczepu
przyjąłby (przyjęłaby) Pan(i)
cudzy narząd?
Zdecydowanie tak

Liczba ankietowanych

N

%

47

68%

Tylko od osoby spokrewnionej

15

21%

Raczej nie

2

3%

Zdecydowanie nie

1

1%

Nie mam zdania

5

7%

Razem

70

100%

Stanowisko mieszkańców Ostrołęki wobec oddania narządów osoby bliskiej, u której
stwierdzono by śmierć mózgową przedstawiono na ryc.4.
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Czy w przypadku śmierci osoby bliskiej
sprzeciwiłbysię Pan(i) pobraniu od niej narządów,
gdy nie wiadomo jaka była jej opinia na ten temat?

16%

14%
Zdecydow anie tak
Raczej tak

17%

Zdecydow anie nie
Raczej nie

36%

Nie mam zdania

17%

Ryc.4. Gotowość oddania narządów bliskich po stwierdzeniu śmierci mózgowej.
Nieco ponad połowa ankietowanych (53%) nie sprzeciwiłaby się oddaniu narządów
osób bliskich do przeszczepu, przy czym w sposób zdecydowany wyraża swój pogląd 36%
ankietowanych. Niespełna 1/3 respondentów (31%) nie wyraziłaby zgody na pobranie narządów
od bliskich a 14% wyraża swój pogląd w sposób zdecydowany. Dość duża grupa (16%) nie ma
wyrobionej opinii na ten temat.
Wiedza to ogół treści, utrwalonych w umyśle ludzkim w wyniku kumulowania
doświadczenia oraz uczenia się. Wiedza to informacje o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich
wykorzystania. Odpowiedni poziom wiedzy na temat transplantacji tkanek i narządów może
pomóc w zajęciu odpowiedniego stanowiska wobec przeszczepów.
Z przedstawionej tabeli nr 4 wynika, że w opinii respondentów wiedza społeczeństwa na
temat transplantacji jest niezadowalająca. Wśród ankietowanych 89% uważa, że społeczeństwo
mało wie na temat przeszczepów.10% respondentów twierdzi, że społeczeństwo posiada
wystarczającą wiedzę na temat przeszczepów, jednak w sposób zdecydowany swoje stanowisko
przedstawia tylko 1% ankietowanych.
Tabela 4.
Opinia badanych dotycząca wiedzy społeczeństwa na temat przeszczepów.
Czy według Pana(i) wiedza Liczba ankietowanych
społeczeństwa
na
temat
transplantacji jest
N
%
wystarczająca?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie, całe społeczeństwo wie
na ten temat zbyt mało
Raczej nie
Nie mam zdania
Razem

1

1%

6

9%

44

63%

18

26%

1

1%

70

100%
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W opinii respondentów, wiedza na temat przeszczepów w całym społeczeństwie jest
niska. Na ryc.5 przedstawiono wiedzę na temat transplantacji osób biorących udział w badaniach.
Wyniki wskazują na niski poziom wiedzy respondentów w zakresie transplantologii. Ponad
połowa (52%) swoją wiedzę ocenia jako dostateczną, a 13% ocenia swój poziom wiedzy jako
niedostateczny. Grupa 34% respondentów ocenia swoją wiedzę jako dobrą, 1% jako bardzo
dobrą.
Poziom swojej wiedzy w zakresie
transplantologii ocenia Pan(i) jako:

13%

1%
34%

Bardzo dobry
dobry
dostateczny
niedostateczny

52%

Ryc.5. Wiedza ankietowanych o przeszczepach.
W badaniach sprawdzono również, czy respondenci wiedzą o możliwości zgłoszenia
za życia sprzeciwu przeszczepu oraz sposobach jego zgłoszenia. Prawie cała badana populacja
(90%) podała, iż wie o istnieniu możliwości zgłoszenia za życia sprzeciwu na pobranie narządów
po śmierci. Pozostałych 10% ankietowanych nie wie czy taka możliwość istnieje (tab. 5).
Tabela 5.
Zgłoszenie za życia sprzeciwu na pobranie narządów po śmierci.
Czy osoba za życia może
wyrazić swój sprzeciw na
pobranie narządów po
śmierci?

Liczba ankietowanych
N

%

Zdecydowanie tak

43

61%

Raczej tak

20

29%

Zdecydowanie nie

_

_

Raczej nie

_

_

Nie wiem

7

10%

Razem

70

100%

Zagadnienie transplantologii w społecznej świadomości mieszkańców Ostrołęki

15

Ponad połowa respondentów (67%) nie znała sposobu zgłoszenia sprzeciwu. Grupa
(26%) respondentów uważała, że sprzeciwu można dokonać poprzez oświadczenie pisemne, 6%
podało formę ustną, a 1% - zarówno formę ustną jak i pisemną (tab.6).
Tabela 6.
Wiedza na temat sposobów wyrażenia sprzeciwu na pobranie narządów po śmierci.
Liczba ankietowanych
Sposoby wyrażenia sprzeciwu
N

%

Pisemne oświadczenie

18

26%

Ustne oświadczenie

4

6%

Nie podaje w jaki sposób

47

67%

Oświadczenie ustne lub
pisemne
Razem

1

1%

70

100%

Ponad połowa respondentów (57%) nie akceptuje, obowiązującej w Polsce, zasady zgody
domniemanej. Częściowo popiera ją 29% badanych. Grupa 7% ankietowanych, nie ma
wyrobionej opinii na ten temat. Taki sam procent badanych akceptuje w pełni obowiązującą
regulację (ryc.6).

7%

7%

Akceptuję w pełni

29%

Popieram częściowo
Jestem przeciwny(a)

57%

Nie mam zdania

Ryc.6. Stosunek respondentów do zasady zgody domniemanej.
Większość respondentów (64%) nie ma zaufania do ośrodków transplantacyjnych. Być
może wynika to z faktu nagłaśniania tzw. afer w zakresie transplantacji. Zaufanie swoje
potwierdza 19% badanych, w tym 6% w sposób zdecydowany. Dość duża grupa (17%) nie ma
wyrobionego zdania na ten temat (ryc.7).
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17%

6%

13%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie

29%

35%

Raczej nie
Nie mam zdania

Ryc.7. Zaufanie respondentów do ośrodków transplantacyjnych.
Mimo, że Kościół Katolicki jest pozytywnie nastawiony do przeszczepów,
aż połowa (51%) respondentów nie zna stanowiska Kościoła w tej sprawie. Duża grupa
respondentów (40%) wie, że Kościół akceptuje przeszczepy narządów. Tylko 9% ankietowanych
podaje, że transplantacje narządów są sprzeczne z religią (ryc.8).

Kościół akceptuje
przeszczepy
narządów

40%
51%
9%

Kościół jest
przeciwny
przeszczepom
narządów
Nie wiem jakie jest
stanowisko kościoła

Ryc.8. Znajomość stanowiska Kościoła w sprawie transplantacji tkanek i przeszczepów.
Prawie wszyscy respondenci (92%) uważają, że większa świadomość społeczeństwa na
temat przeszczepiania tkanek i narządów, może mieć wpływ na liczbę przeszczepów. Tylko 4%
uważa, że większa świadomość społeczeństwa o przeszczepach nie ma wpływu na liczbę
przeszczepów. Taki sam procent respondentów nie ma zdania na ten temat (tab.7).
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Tabela 7.
Wpływ społecznej świadomości na liczbę przeszczepów wg respondentów.
Czy uważa Pan(i), że
większa świadomość
społeczeństwa na temat
transplantacji może mieć
wpływ na liczbę
przeszczepów?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Nie mam zdania
Razem

Liczba ankietowanych

N

%

42

61%

22

31%

1

1%

2

3%

3

4%

70

100%

Większość respondentów (81%) uważa za zasadne kształtowanie świadomości
społecznej sprzyjającej postawie dawcy, w tym w sposób zdecydowany stanowisko swoje
potwierdza 74%. Grupa 5% nie potwierdza zasadności takiego działania. Pozostała grupa (14%)
nie ma wyrobionej opinii na ten temat (tab.8).
Tabela 8.
Kształtowanie świadomości społecznej sprzyjającej postawie dawcy narządów.
Czy uważa Pan(i), że
wskazane jest kształtowanie
świadomości społecznej
sprzyjającej postawie
dawcy?

Liczba
ankietowanych
N

%

51

74%

Raczej tak

5

7%

Zdecydowanie nie

1

1%

Raczej nie

3

4%

Nie mam zdania

10

14%

Razem

70

100%

Zdecydowanie tak

Według opinii respondentów, do upowszechniania przeszczepów mogą przyczynić się
faktyczni dawcy i biorcy (14%), oraz lekarze zaangażowani w przeszczepy (19%) czyli
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najbardziej wiarygodni są ci, którzy są osobiście zaangażowani w procedurę przeszczepów.
Połowa respondentów uważa, że nie tylko ci którzy biorą bezpośredni udział w przeszczepach,
ale także personel medyczny, media oraz Kościół powinni brać udział w upowszechnianiu
wiedzy (tab.9).
Tabela 9.
Sposoby upowszechniania przeszczepów.
Kto zdaniem Pana(i) mógłby Liczba ankietowanych
przyczynić się do
upowszechniania
N
%
przeszczepów?
Faktyczni dawcy i biorcy

10

Lekarze bezpośrednio
zaangażowani w przeszczepy

13

14%
19%

Przedstawiciele kościoła

5

7%

Personel medyczny

4

6%

Media

3

4%

Wszyscy wyżej wymienieni

35

50%

Razem

70

100%

Wnioski
Główny wniosek nasuwający się po całościowym przeanalizowaniu materiału
badawczego brzmi: Mieszkańcy Ostrołęki akceptują transplantacje tkanek i narządów choć
świadomość społeczeństwa na ten temat nie jest imponująca .
Prawie połowa (46%) respondentów uważa, że społeczeństwo niechętnie porusza tematy
o przeszczepach ale tylko 10% potwierdza ten pogląd w sposób zdecydowany. Przeprowadzone
badania wskazują, że 45% badanych, w swoich domach w ogóle nie porusza tematyki związanej
z transplantacją, natomiast 41% wskazuje na odbycie takiej rozmowy.
Pobranie narządów od dawców zmarłych w celu ratowania życia lub przywracania
zdrowia, uważa za słuszne 56% respondentów. Ponad połowa badanych (53%) w pełni akceptuje
pobieranie i przeszczepianie tkanek i narządów, również od dawców żyjących. Tylko 4% badanej
populacji stanowią przeciwnicy transplantacji ex vivo i 9% transplantacji ex mortuo.
3/4 respondentów (75%) wyraziłoby zgodę na oddanie swoich narządów, w tym
w sposób zdecydowany pogląd wyraża 27% ankietowanych. Tylko 4% jest zdecydowanie
przeciwna oddaniu narządów do przeszczepu.
W sytuacji zagrożenia życia i konieczności dokonania przeszczepu, zdecydowana
większość respondentów (89%) przyjęłaby narząd w celu ratowania swojego życia, w tym 21%
wyraziłaby zgodę na przyjęcie narządu tylko od osoby spokrewnionej.
Natomiast w sytuacji stwierdzenia śmierci osoby bliskiej, ponad połowa respondentów
(53%) wyraziłoby zgodę na oddanie narządów osób bliskich, przy czym w sposób zdecydowany
swoje stanowisko wyraża 17% badanych.
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W opinii respondentów, wiedza całego społeczeństwa na temat transplantacji jest
niezadowalająca. Wśród ankietowanych 89% uważa, że całe społeczeństwo posiada niewielką
wiedzę na temat przeszczepów. Natomiast wiedzę o przeszczepach większość respondentów
(52%) ocenia jako dostateczną, a 13% ocenia swój poziom wiedzy o przeszczepach jako
niedostateczny.
Zdecydowana większość badanej populacji (90%) wie, o możliwości zgłoszenia za życia
sprzeciwu na pobranie narządów po śmierci. Grupa 67% ankietowanych nie zna sposobów
zgłoszenia sprzeciwu.
Do czynników mających wpływ na pełne poparcie transplantacji ma wpływ:
nieakceptowanie zasady zgody domniemanej (57%), brak zaufania do ośrodków
transplantacyjnych (64%) oraz brak znajomości stanowiska Kościoła na ten temat. Mimo,
że Kościół Katolicki jest pozytywnie nastawiony do przeszczepów aż ponad połowa
ankietowanych (51%) nie zna stanowiska Kościoła w tej sprawie. Grupa 9% podaje,
że transplantacje są sprzeczne z religią katolicką.
Prawie wszyscy respondenci (92%) uważają, że większa świadomość społeczeństwa
o przeszczepach może mieć wpływ na liczbę przeszczepów. Mieszkańcy Ostrołęki mają
świadomość tego problemu, 81% respondentów uważa za zasadne kształtowanie świadomości
społecznej sprzyjającej postawie dawcy.
Do upowszechniania przeszczepów, w opinii ankietowanych, mogą się przyczynić
najbardziej : faktyczni dawcy i biorcy (14%), lekarze zaangażowani w przeszczepy (19%).
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Zjawisko transplantacji w opinii środowiska medycznego
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Monika Pietruszka - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Ewa Falkowska-Pijagin - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Streszczenie
Transplantologia w Polsce, zdaniem specjalistów rozwija się dynamicznie, a przełomem
w szerszym stosowaniu przeszczepów było powstanie Poltransplantu – Centrum OrganizacyjnoKoordynującego do Spraw Transplantacji. W ciągu minionych lat przeszczepianie narządów
i szpiku stało się znanym sposobem leczenia chorych ze schyłkowo niewydolnością własnych
narządów. Transplantacja jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, niejednokrotnie ratującą
życie. Dzięki niej, chorzy po przeszczepie nerki, serca lub wątroby mogą wrócić do normalnego
życia rodzinnego i zawodowego. Wyniki przeszczepiania narządów w Polsce są dobre i niewiele
ustępują wynikom w ośrodkach światowych. Jednak pomimo, że liczba wykonywanych
zabiegów zwiększa się z roku na rok, jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.
Z transplantacją, jako metodą terapii łączy się szereg problemów związanych
z immunosupresją, z dystrybucją „możliwości” leczenia (wybór biorcy narządu), etyką,
obyczajami, prawem, a także finansami.
Celem pracy było poznanie postaw środowiska medycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie
wobec zagadnienia transplantologii. Celem przeprowadzonych badań było również poznanie
poziomu wiedzy personelu w zakresie „przeszczepiania narządów”, ich zainteresowanie tematem
oraz określenie swojego stosunku do doświadczeń z zakresu transplantologii.
W pracy posłużono się metodą sondażu poprzez technikę ankiety, która była narzędziem
własnego autorstwa. Badania przeprowadzone zostały w Kolnie, wiosną 2007 roku. Grupę
badawczą stanowili pracownicy medyczni –lekarze i pielęgniarki – Szpitala Ogólnego, łącznie 50
osób. Ankietowani anonimowo wypełniali kwestionariusz. Dobór osób do badań był losowy,
brali w nim udział pracownicy różnych oddziałów szpitala.
Swój poziom wiedzy na temat transplantologii ankietowany personel medyczny ocenił
jako dostateczny - 52% i dobry - 40%. Społeczność medyczna Szpitala Ogólnego w Kolnie
uważa, iż oni sami, jak również społeczeństwo kraju są niedoinformowani, za mało szkoleni
i uświadamiani w dziedzinie przeszczepów. Lekarze i pielęgniarki Szpitala w Kolnie :
- osobiście akceptują pobieranie narządów od osób zmarłych w celu ratowania
zdrowia i życia (96% badanych)
- sami gotowi byliby być dawcami tkanki tak za życia (56%), jak i po śmierci (76%),
- większość nie jest honorowymi dawcami krwi (94%).
Około ½ ankietowanych rozmawiała na temat swojego stosunku wobec przeszczepów ze
swoimi krewnymi, rodziną. Nieco mniej niż połowa respondentów zgodziłaby się na pobranie
narządów po śmierci kogoś ze swoich bliskich. Personel medyczny Szpitala Ogólnego w Kolnie:
- raczej nie spotyka się z problemami z zakresu transplantologii,
- uważa, że placówka ma mały wpływ na pozyskiwanie dawców,
- szpital nie jest przygotowany na ewentualne pobranie narządu do przeszczepu
- pracownicy raczej nie znają procedur postępowania przy ewentualnym pojawieniu się dawcy
narządu.
Zjawisko transplantacji w środowisku medycznym Szpitala Ogólnego w Kolnie jest
przeważnie nieznane od strony prawnej obowiązującej w Polsce. Prawie wszyscy badani (90%)
uważają, że należy inwestować w transplantologię.
Słowa kluczowe: przeszczepy narządów, wiedza i opinie na temat transplantacji
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Wprowadzenie
Urzeczywistniły się marzenia i legendy poprzednich stuleci, z których powszechnie
znany jest „cud” przeszczepienia nogi przez Kosmę i Damiana w 280 roku n. e.1 Geniusz
i odwaga transplantologów, a przede wszystkim chirurgów pozwoliły, dzięki przeszczepieniu
zdrowego narządu uratować życie wielu tysiącom chorych.
Dynamiczny rozwój transplantologii oraz opartej na niej praktyki transplantacyjnej
sprawił, że działanie niegdyś wyśmiewane stało się dziś niezwykle skuteczną
i „płodną” dziedziną medycyny. Wiele jest czynników, które umożliwiły jej dynamiczny rozwój.
Do najistotniejszych należy zaliczyć: rozwój samej chirurgii, możliwość prowadzenia
doświadczeń na zwierzętach, rozwój wiedzy w dziedzinie immunologii oraz studia na temat
transfuzji krwi i grup krwi zapoczątkowane przez odkrycia Landsteinera w roku 1900. W ciągu
ostatnich lat możliwymi stały się między innymi, przeszczepy nerek, serca, wątroby, trzustki,
rogówki, szpiku, płuc i jelit.
Mimo wysokiego poziomu technicznego tego typu zabiegów, popartych coraz lepszymi
wynikami przeżywalności przeszczepianych organów, mimo wielkich osiągnięć, odnotowanych
w medycynie XXI wieku transplantacja narządów wciąż pozostaje tą gałęzią medycyny, która
obok aspektów prawnych i ekonomicznych eksponuje szereg problemów natury społecznej,
etycznej i psychologicznej.
Przyczyną zbyt małej w stosunku do potrzeb liczby wykonywanych zabiegów
przeszczepiania narządów są problemy natury prawnej, brak powszechnej akceptacji pobierania
organów od osób zmarłych, niedostateczna współpraca między poszczególnymi ośrodkami
i wreszcie ograniczenia natury finansowej. Cały czas istnieje potrzeba uświadamiania
społeczeństwa, że narządy pobrane ze zwłok jednej osoby mogą uratować życie kilku innym.
Stanowią one swoisty dar życia od tych, którzy zmarli, dla innych, którzy w przeciwnym razie
musieliby umrzeć.
Przeszczepy stały się rewolucją w medycynie i dlatego, podobnie jak każde nowe
techniki medyczne, wymusiły uregulowania prawne. W dniu 26 października 1995 roku doszło
do uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów, a zawarte w niej postanowienia wraz z aktami wykonawczymi
weszły w życie w marcu 1996 roku.2 Ustawa określa kim jest biorca, dawca, ich wzajemne
stosunki. Zapobiega komercjalizacji, publikacji ogłoszeń o sprzedaży narządów, handlowaniu
nimi, a mimo to, społeczny odbiór ustawy nie jest jednoznaczny.
W Polsce w ostatnich latach systematycznie zmniejsza się liczba wykonywanych
przeszczepów. W 2006 roku przeprowadzono w naszym kraju o 120 transplantacji nerek mniej
niż w roku poprzednim. Podobnie było z innymi narządami. Według ekspertów jest to wynikiem
zadłużenia szpitali i niewystarczających środków finansowych przeznaczanych na ten cel,
oporów psychicznych rodzin (które często odmawiają zgody na pobranie narządów swoich
bliskich) oraz niewystarczającej popularyzacji idei „Oświadczeń woli”, czyli noszonej przy sobie
zgody na pobieranie narządów po śmierci.3
Organizacja przeszczepów w Polsce.
Koordynacją przeszczepiania narządów zajmuje się Centrum Organizacyjno –
Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT. Dyżurny Poltransplant sprawdza
w każdym przypadku zgłoszenia potencjalnych dawców narządów, czy w Centralnym Rejestrze
Sprzeciwów nie ma wpisu niezgody dawcy na pobranie narządów po śmierci.

1 www.transplantacje.info/historia.html.
2 Ustawa z dn. 26.10.1995r. o przeszczepianiu i przenoszeniu komórek ,tkanek i narządów (Dz. U. z dn.
6.12.1995r.).
3 www.naukawpolsce.pap.pl 20.02.2007r.
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Poltransplant koordynuje pobrania narządów oraz wybór dawcy wątroby lub serca.
Wybór dawców nerki odbywa się w ośrodkach transplantacyjnych na podstawie danych
dostępnych w rejonowych i/lub krajowej liście biorców.
Rejestracją wszystkich potencjalnych biorców nerki zajmuje się Krajowa Lista
Oczekujących. Zarejestrowane dane o wszystkich dializowanych pacjentach ułatwia wybór
najlepszego biorcy po zgłoszeniu dawcy nerki. Centralny Rejestr Sprzeciwów rejestruje
zgłoszenia o braku zgody na pobranie narządów po śmierci – dotychczas swój sprzeciw
zarejestrowało około 22 000 osób.4
Cel pracy
Celem pracy było poznanie postaw środowiska medycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie
wobec zagadnienia transplantologii. Celem przeprowadzonych badań było również poznanie
poziomu wiedzy personelu w zakresie „przeszczepiania narządów”, ich zainteresowanie tematem
oraz określenie swojego stosunku do doświadczeń z zakresu transplantologii.
Materiały i metody
W pracy posłużono się metodą sondażu poprzez technikę ankiety, która była narzędziem
własnego autorstwa. Badania przeprowadzone zostały w Kolnie, wiosną 2007 roku. Grupę
badawczą stanowili pracownicy medyczni –lekarze i pielęgniarki – Szpitala Ogólnego, łącznie 50
osób. Ankietowani anonimowo wypełniali kwestionariusz. Dobór osób do badań był losowy,
brali w nim udział pracownicy różnych oddziałów szpitala. Wyniki badań poddano analizie
ilościowej, na podstawie której opracowano wnioski końcowe pracy.
Pod względem płci wśród badanych znalazło się aż 45 kobiet co stanowi 90% ogółu
badanych i tylko 5 mężczyzn tj. 10%. Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych należy stwierdzić,
że największą ilość badanych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 45 lat tj. 48%,
następnie liczba osób z przedziału 25 -35 lat i 45 – 55 lat wyniosła tyle samo, po 13 osób,
co stanowi po 26% badanych.
Analizując grupę badanych pod względem stanowiska pracy większość stanowiły
pielęgniarki – 37 osób tj. 74% , lekarze w liczbie 13 osób to 26% ogółu badanych. Przewaga
personelu pielęgniarskiego charakterystyczna jest w większości ośrodków medycznych,
a w małych szpitalach powiatowych zarysowuje się bardzo wyraźnie.
Biorąc pod uwagę staż pracy można doszukiwać się w uzyskanych wynikach
podobieństwa do analizy wieku respondentów. I tak pracownicy ze stażem 10 – 20 lat pracy
stanowili największą grupę – 48% badanych (są to pracownicy z przedziału wiekowego 35 – 45
lat).Ponad 20 lat pracy to 18 osób (36%) i staż do 10 lat pracy to 8 osób (16%).
Wyniki badań
W Szpitalu Ogólnym w Kolnie swoją wiedzę z zakresu transplantologii w stopniu
dostatecznym określiło 52% badanych pracowników, w stopniu dobrym – 40%, 2 osoby tj. 4%
stwierdziło, że posiada bardzo dobre wiadomości z powyższego tematu i tyle samo osób, czyli
4% badanych poziom wiedzy określiło jako niedostateczny. (ryc.1).

4 www.transplantacje.info 23.04.07r.
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Ryc.1. Opinia badanych na temat ich wiedzy w zakresie transplantologii.
Większość badanego personelu przyznała, że wiedza ich w zakresie transplantacji jest
powierzchowna. Aż 62,2% pielęgniarek poziom swojej wiedzy w dziedzinie przeszczepów
określiła tylko jako dostateczny, jedna osoba (2,7%)- niedostateczny, a 35,1% jako dobry. Wśród
lekarzy głosy rozłożyły się następująco: 15,4% wystawiło sobie ocenę bardzo dobrą; 53,8% dobrą, 23,1% - dostateczną i 7,7% (1 osoba) - niedostateczną. Dane w tym zakresie prezentują
ryc. 2 i ryc. 3.
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Ryc. 2. Opinia badanych lekarzy na temat ich wiedzy o transplantologii.
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Ryc. 3. Opinia badanych pielęgniarek na temat ich wiedzy o transplantologii.
W szpitalu powiatowym problem przeszczepów znany jest raczej z mediów i dlatego
zainteresowanie tym tematem jest wybiórcze i powierzchowne. Adekwatna do tego stanu rzeczy
jest wiedza ludzi, którzy pracują na stanowiskach lekarzy i pielęgniarek. Pocieszające jest jedynie
to, że otwarcie potrafią przyznać się do braków w swojej wiedzy na powyższy temat.
Ryc.4 przedstawia postawę badanego personelu medycznego wobec pobierania narządów
od osób zmarłych, celem leczenia i ratowania życia osobom chorym.
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Ryc. 4. Akceptacja pobierania narządów od osób zmarłych celem leczenia chorych.
Nie są zaskoczeniem uzyskane wyniki: 96% osób bezwarunkowo popiera tę formę
leczenia. Nie odnotowano głosów na „nie”, 4% respondentów (2 pielęgniarki) „nie miało zdania”
w kwestii zadanego pytania.
W kolejnym pytaniu zapytano o gotowość bycia osobiście dawcą za życia.
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Ryc. 5. Gotowość badanych do bycia dawcą tkanki lub narządu parzystego za życia.
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W 56% respondenci odpowiedzieli, że byliby gotowi być dawcami; głosów na „nie” nie
odnotowano; 44% badanych odpowiedziało - „nie wiem”. Głosy rozłożyły się między
gotowością bycia dawcą, a wahaniem.
Pytanie respondentów o to czy są honorowym dawcą krwi, wiąże się z poprzednim
pytaniem.
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Ryc. 6. Udział procentowy honorowych dawców krwi wśród badanych.
Aż 94% ankietowanych - nie jest dawcami krwi; tylko 6% tj. 3 osoby (2 pielęgniarki i 1
lekarka) odpowiedziało „tak”.
Zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest ogromne. Nic dziwnego, że poprzez media,
sławnych aktorów i reklamę trzeba upominać się o ten cenny „dar życia”, skoro w środowisku
medycznym małego powiatowego szpitala na 50 osób ankietowanych tylko 3 są dobrowolnymi
dawcami krwi.
Kolejna rycina przedstawia w jakim procencie respondenci zgodziliby się być
potencjalnymi dawcami po swojej śmierci.
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Ryc. 7. Gotowość badanych do bycia dawcą narządów po swojej śmierci.
76% badanych wyraża świadomą zgodę bycia dawcą po śmierci; 22% - nie wie, nie umie
ustosunkować się do powyższego pytania, prawdopodobnie nie zastanawiało się nad tym
problemem. Tylko 1 osoba (pielęgniarka ze stażem pracy w przedziale 10-20 lat) odpowiedziała,
że nie zgadza się być dawcą po swojej śmierci.
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Komentarzem do powyższych wyników mogą być dane uzyskane w kolejnym pytaniu:
Czy Pan/i wypełnił/a pisemne Oświadczenie Woli?
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Ryc. 8. Stanowisko badanych w sprawie wypełnienia „Oświadczenia Woli”.
Na 50 ankietowanych osób- 47 (94%) nie wypełniło danego dokumentu, który
w przypadku nagłej śmierci informuje o wyrażonej zgodzie na przekazanie do transplantacji
swoich tkanek i narządów oraz, że o decyzji tej zostali powiadomieni: rodzina i najbliżsi. Jest to
dokument, który w znacznym stopniu przyśpiesza ewentualne procedury postępowania
w przypadku zaistnienia możliwości przeszczepu. Tylko 3 osoby (2 pielęgniarki i 1 lekarka)
wypełniły takie oświadczenie. 6% na „tak” to znikomy procent, który popiera akcję „Nie zabieraj
swoich narządów do nieba - one potrzebne są tu na ziemi”.
Kolejnym potwierdzeniem, że lekarze i pielęgniarki nie są aktywnie zaangażowani w tę
dziedzinę medycyny, są odpowiedzi na pytanie: Czy Pan/i jest zarejestrowany/a w jakimkolwiek
rejestrze, banku jako dawca np: szpiku, nerki?
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Ryc. 9. Udział procentowy badanych zarejestrowanych w rejestrze lub banku jako dawca.
98% respondentów nie jest nigdzie zarejestrowana, tylko 1 pielęgniarka - ta sama, która
wypełniła „Oświadczenie Woli”, pracująca w zawodzie ponad 20 lat podała odpowiedź
twierdzącą.
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Następna rycina przedstawia wyniki otrzymane na następujące pytanie: Czy środowisko
medyczne rozmawia na temat przeszczepów i stosunku do pobierania narządów ze swoimi
bliskimi i rodziną.
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Ryc.10. Rozmowy badanych z bliskimi na temat swojego stosunku do przeszczepów.
Ankietowani w 52% (26 osób) zakreślili odpowiedź „tak”, w 40% (20 osób) - odpowiedź
„nie”, a 8% (4 osoby) ma zamiar przeprowadzić taką rozmowę. Wynika z tego, że temat
transplantacji w wielu rodzinach jest tematem tabu. Dlaczego nie rozmawiamy, nie znamy opinii
swoich bliskich, a oni nie znają naszych decyzji w tym temacie? Lekarze i pielęgniarki powinni
czuć potrzebę edukowania w dziedzinie przeszczepów. Może wówczas transplantologia nie
wzbudzałaby tyle kontrowersji i lęku, bowiem akceptacja transplantacji i jej upowszechnianie ma
znaczenie dla wszystkich ludzi.
Problem kolejny zawarty został w pytaniu: Czy Pan/i, zgodziłby/łaby się na pobranie
narządów do przeszczepu po śmierci kogoś ze swoich bliskich?
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Ryc.11. Stanowisko badanych wobec pobrania narządów do przeszczepu od kogoś z ich bliskich.
Analiza ankiety wykazała: na „tak” zdeklarowanych było 46% (23 osoby) respondentów;
„nie wiem” – zakreśliło 52% (26 osób) i odpowiedź „nie” zaznaczyła 1 osoba (2%)-pielęgniarka
w przedziale wiekowym 35-45 lat. Nie mogą satysfakcjonować odpowiedzi 26 osób, które nie
zajmują stanowiska (nie wiedzą), bo nie rozmawiają z bliskimi, być może myśląc, że temat
transplantacji ich nie dotyczy.
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Badana społeczność medyczna zdecydowanie uważa (94% ankietowanych), że należy
więcej mówić i nagłaśniać problemy związane z przeszczepami w Polsce. Trzy osoby (6% - 2
pielęgniarki, 1 - lekarz) „nie wiedziały” czy warto te problemy nagłaśniać czy nie. (Ryc.12)
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Ryc.12. Stanowisko badanych wobec nagłaśniania problemów transplantologii w Polsce.
90% badanych osób uważa, iż większa świadomość społeczeństwa zdecydowanie
przyczyni się do zwiększenia liczby przeszczepów. Jedna osoba (2%) nie miała zdania na ten
temat, a 8% (4 osoby w tym przypadku pielęgniarki) uważało, że świadomość społeczeństwa
„raczej nie” wpływa na losy transplantologii w Polsce. (Ryc.13)
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Ryc.13. Wpływ świadomości społeczeństwa na ilość przeszczepów w Polsce w opinii badanych.
Z transplantacją, jako metodą terapii łączy się szereg problemów związanych
z immunosupresją, z dystrybucją „możliwości” leczenia (wybór biorcy narządu), etyką,
obyczajami, prawem, a także finansami. O edukacji oraz pozyskiwaniu bieżących informacji
z zakresu transplantologii lekarze i pielęgniarki wypowiedzieli się następująco: 36% badanych
tj. 18 osób twierdzi, że tylko w dużych ośrodkach klinicznych prowadzone są szkolenia
i prezentacje najnowszych wyników z tematyki przeszczepów. 24% badanych uważa informacje

Monika Pietruszka, Ewa Falkowska-Pijagin

30

za nie wystarczające i aż 40% ankietowanych nie ma zdania w zakresie zadanego pytania.
(Ryc.14)
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Ryc.14. Ocena badanych wobec szkoleń i bieżących informacji z zakresu transplantologii
społeczności medycznej.
Większość ankietowanych (70%) nie spotkało się z problemem pobierania narządów
w swojej pracy. Sporadycznie z pobieraniem narządów zetknęło się 30% respondentów.
Nadmienić należy, że ankietowani pracują w szpitalu powiatowym, gdzie nie ma oddziału
OIOM–u, oraz oddziału ratunkowego. Byłyby także problemy z orzekaniem śmierci mózgowej
z uwagi na brak specjalisty neurologa oraz drugiego anestezjologa.(Ryc.15)
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Ryc.15. Ocena badanych wobec częstości spotykania się z problemem pobierania narządów
w miejscu swojej pracy.
Według 68 % badanych szpitale powiatowe mają mały wpływ w pozyskiwaniu dawców,
22 % twierdzi, że ośrodki powiatowe nie mają żadnego wpływu w tym zakresie, a 10%
(1 – lekarz, 4 - pielęgniarki) określiły ten wpływ jako duży. Powyższe wyniki są adekwatne
do odpowiedzi z poprzedniego pytania. W szpitalach powiatowych, które są zlokalizowane
daleko od ośrodków klinicznych personel bardzo rzadko spotyka się z problemem pobrania
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narządu od zmarłego i tym samym uważa, że szpitale powiatowe mają niewielki wpływ na
pozyskiwanie dawców. (Ryc.16)

68 %
70
60
50
40

22 %

30

10 %

20
10
0
Duży

Mały

Nie mają wpływu

Ryc. 16. Udział szpitali powiatowych w pozyskiwaniu dawców narządów w opinii badanych.
Personel Szpitala Ogólnego w Kolnie na pytanie: Czy szpital jest przygotowany
na ewentualne pobranie narządu do przeszczepu, odpowiedział: w 70% - nie, 26% - nie
wiedziało czy w ich miejscu pracy występują warunki oraz funkcjonują procedury związane
z przeszczepianiem, tylko 2 osoby (lekarz i pielęgniarka) stwierdziło, że Szpital w Kolnie jest
gotowy jeśli będzie konieczność pobrania narządu do przeszczepu. (Ryc.17)
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Ryc.17. Ocena gotowości do pobrania narządu do przeszczepu przez Szpital Ogólny
w Kolnie w opinii badanych.
Pytanie o procedury postępowania przy ewentualnym pojawieniu się dawcy narządu było
niejako pytaniem sprawdzającym poprzednie. 31 osób na 50 ankietowanych tj. 62% nie zna
procedur postępowania, 19 osób tj. 38% badanych stwierdziło, że zna standardy postępowania.
(Ryc. 18)
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Ryc.18. Znajomość wśród ankietowanych procedur dotyczących postępowania przy pojawieniu
się dawcy wśród ankietowanych.
W zakresie znajomości prawa, które reguluje, określa przepisy i zasady pobierania,
przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów personel medyczny
wypowiedział się, iż nie zna prawnych aspektów ustawy transplantacyjnej – 62 %
ankietowanych, tylko 38 % - może pochwalić się znajomością przepisów, które obowiązują
w Polsce. (Ryc.19)
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Ryc. 19. Znajomość prawa dotyczącego przeszczepiania narządów w Polsce
przez badany personel medyczny.
Medycyna transplantacyjna należy do bardzo nowoczesnych, ale zarazem drogich
technologii medycznych. Wiadomo, że drogie technologie, zwłaszcza w takim kraju jak Polska,
w którym nakłady na ochronę zdrowia są niedostateczne, nie mogą być w pełnym zakresie
dostępne dla wszystkich potrzebujących. Z drugiej strony dawno udowodniono,
że nakłady na medycynę transplantacyjną są opłacalne. Postępy transplantologii doprowadziły
do rozwoju immunologii, lepszego zrozumienia procesów ontogenezy, udoskonalenia sposobów
leczenia chorób zakaźnych oraz szeregu innych specjalności klinicznych. Zatem, nie będzie

Zjawisko transplantacji w opinii środowiska medycznego Szpitala Ogólnego…

33

przesadą stwierdzenie, że dzięki postępom medycyny transplantacyjnej doszło do poprawy
opieki zdrowotnej.
Badanych respondentów zapytano: Czy warto w Polsce inwestować w transplantologię?
Nikt z badanych osób nie odpowiedział, że nie ma sensu, 10 % nie ma zdania na ten
temat i aż 90 % respondentów było za tym, aby inwestować w tę dziedzinę medycyny i pozwolić
się jej rozwijać.
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Ryc.20.Wypowiedzi badanych na temat inwestowania w transplantologię w Polsce.
Na pytanie o instytucję, która koordynuje w Polsce pobieranie narządów, sprawdza
potencjalnych dawców oraz rejestruje zgłoszenia braku zgody na pobranie tkanki, respondenci
podzielili się na tych, którzy wiedzą (54%) co to jest Poltransplant, i tych, którzy nie wiedzą
46%.(Ryc.21)
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Ryc.21. Znajomość hasła „Poltransplant” przez badanych - ogólnie.
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Ciekawe jest, że wśród lekarzy znalazły się 3 osoby (23,1%), które nie orientowały się
w haśle „Poltransplant”. (Ryc.22)
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Ryc.22. Znajomość hasła „Poltransplant” przez badanych lekarzy.
Głosy pielęgniarek rozłożyły się prawie po połowie, 49 % ankietowanych wiedziało,
a 51 % nie miało pojęcia o Centrum Organizacyjno – Koordynującym ds. transplantacji i jakie są
jego zadania. Brak szkoleń i małe zainteresowanie tematem sprawia, że środowisko medyczne
w małej miejscowości nie może pochwalić się wysoką wiedzą na temat organizacji przeszczepów
w Polsce. (Ryc.23)
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Ryc.23. Znajomość hasła „Poltransplant” przez badane pielęgniarki.

Wnioski
1. Swój poziom wiedzy na temat transplantologii ankietowany personel medyczny ocenił jako
dostateczny - 52% i dobry - 40%.
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2. Społeczność medyczna Szpitala Ogólnego w Kolnie uważa, iż oni sami, jak również
społeczeństwo kraju są niedoinformowani, za mało szkoleni i uświadamiani w dziedzinie
przeszczepów.
3. Lekarze i pielęgniarki Szpitala w Kolnie:
- osobiście akceptują pobieranie narządów od osób zmarłych w celu ratowania zdrowia
i życia (96% badanych),
- sami gotowi byliby być dawcami tkanki tak za życia (56%), jak i po śmierci (76%),
- większość nie jest honorowymi dawcami krwi (94%).
4. Około ½ ankietowanych rozmawiała na temat swojego stosunku wobec przeszczepów
ze swoimi krewnymi, rodziną. Nieco mniej niż połowa respondentów zgodziłaby się
na pobranie narządów po śmierci kogoś ze swoich bliskich.
5. Personel medyczny Szpitala Ogólnego w Kolnie :
- raczej nie spotyka się z problemami z zakresu transplantologii,
- uważa, że placówka ma mały wpływ na pozyskiwanie dawców,
- szpital nie jest przygotowany na ewentualne pobranie narządu do przeszczepu
pracownicy raczej nie znają procedur postępowania przy ewentualnym pojawieniu
się dawcy narządu.
6. Zjawisko transplantacji w środowisku medycznym Szpitala Ogólnego w Kolnie jest
przeważnie nieznane od strony prawnej obowiązującej w Polsce.
7. Prawie wszyscy badani (90%) uważają, że należy inwestować w transplantologię.
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Poglądy na temat aborcji
wśród podopiecznych NZOZ Alicja Nobis w Kolnie
Joanna Święszkowska - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
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Wprowadzenie
Współczesna nam cywilizacja nie bez powodu nazywana jest cywilizacją śmierci.
Niszczenie życia od chwili poczęcia poprzez aborcję, środki wczesnoporonne, zabijanie
embrionów w procesie sztucznie wspomaganej prokreacji, eksperymentowanie na życiu ludzkim
– ukazuje skalę sprzeciwu wobec życia ludzkiego. Aborcja jest świadomym i bezpośrednim
zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, w ciągu całego prenatalnego
okresu życia dziecka.
Najważniejsze ze wszystkich praw człowieka, prawo do życia zdaje się tracić
na wartości. Zjawisko aborcji jest coraz bardziej powszechne. Ciągle walczy się o jej legalizację,
ukazując aborcję jako dobro społeczne i lek na rozwiązanie wielu problemów. Prowadzi to do
sytuacji w której ludzie stają się skłonni tolerować i popierać postawy sprzeczne z godnością
człowieka. Czyny uważane niegdyś za haniebne i przestępcze, coraz częściej zyskują aprobatę
społeczeństwa.
W większości krajów europejskich aborcja jest niemal całkowicie legalna. Polska, obok
Malty i Portugali należy do krajów o zaostrzonych warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży. Współczesny człowiek ceni sobie wolność zachowań i czynów. Stąd też, ciągłe dążenia do
legalizacji aborcji, dzięki której kobieta posiadała będzie prawo decydowania o sobie
i o własnym życiu.
Zwolennicy aborcji powołują się na argumentację, że ostatecznym dysponentem
własnego życia jest sam człowiek. Jeśli jest człowiekiem wolnym, posiada prawo decydowania
o losach własnego życia.
Stan ustawowy istniejący w Polsce, jeśli chodzi o aborcję jest wyrazem rozumnego
kompromisu. Obowiązujące prawo aborcyjne zezwala na dokonywanie aborcji w określonych,
szczególnych wypadkach. Uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska
o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i obywatela.
Legalizacja aborcji niszczy podstawowe wartości moralne. Kiedy zabijanie
nienarodzonych dzieci staje się codzienną czynnością, pozbawioną jakichkolwiek wartości, to tak
samo życie nawet dorosłego człowieka, zdaje się tracić na swoim znaczeniu. Życie, obok prawdy
i wolności, należy do najważniejszych wartości etycznych. Dzięki tym wartościom
społeczeństwa funkcjonują. Gdy naruszona zostanie wartość życia poprzez legalizację aborcji,
pociągając za sobą wiele niekorzystnych następstw, to można wnioskować, że w najbliższej
przyszłości ludzkość zostanie pozbawiona podstawowych wartości moralnych. Prawda życia
przestanie mieć sens.
Prawne aspekty aborcji
Aborcja na świecie
Prawna dopuszczalność aborcji na świecie jest bardzo zróżnicowana.
W przybliżeniu 25% ludności świata żyje w krajach, gdzie prawa dotyczące aborcji są bardzo
ograniczone. Ograniczenie praw kobiet o decydowaniu o macierzyństwie dotyczy głównie
Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Najczęściej jest ona dopuszczana w określonych
przypadkach: gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, lub
wykryto nieuleczalne wady płodu. W niektórych krajach aborcja dopuszczalna jest ze względów
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społecznych i ekonomicznych. W większości krajów należących do Unii Europejskiej aborcja
dokonywana jest na podstawie decyzji kobiety. Takie rozwiązania wynikają z założenia,
że w krajach, gdzie one obowiązują, kobieta traktowana jest jako odpowiedzialna jednostka,
zdolna samodzielnie podejmować decyzję o swoim życiu.
Aborcja w Polsce
Przerywanie ciąży zalegalizowano w Polsce w 1956 roku. W okresie od 1956
do początku lat 90-tych zabiegi przerywania ciąży były ogólnie dostępne zarówno ze względów
medycznych, jak i społecznych. Dokonywane były one nieodpłatnie w szpitalach rejonowych
na oddziałach ginekologicznych oraz odpłatnie w gabinetach prywatnych.1
Z początkiem lat 90-tych środowiska powiązane z Kościołem Katolickim
zapoczątkowały kampanię przeciwko legalnej aborcji. Dodatkowo w 1992 r. samorząd lekarski,
pomimo sprzeciwu ze strony wielu lekarzy, również opowiedział się przeciwko dostępności
aborcji. Uchwalając w tym czasie na Krajowym Zjeździe Lekarzy w 1991 r. Kodeks Etyki
Lekarskiej, zgodnie z którym aborcja z przyczyn społecznych i z powodu gwałtu została uznana
za niedopuszczalną, a przerywanie ciąży ze względów medycznych zostało poważnie
ograniczone.2 Z powodu różnorodnych działań restrykcyjnych aborcja stawała się coraz trudniej
dostępna w szpitalach publicznych oraz coraz droższa w gabinetach prywatnych.
Po przedstawieniu wielu projektów i trzech latach dyskusji Sejm ostatecznie uchwalił
ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży, powszechnie zwaną ustawą antyaborcyjną.
Sytuacja prawna w odniesieniu do aborcji zmieniała się jeszcze dwukrotnie. W 1996
roku Sejm złagodził ustawę, zezwalając na aborcję z przyczyn społecznych. Jednak w 1997 r.
wskutek decyzji Trybunału Konstytucyjnego ustawa ponownie została zaostrzona, wycofując
dopuszczalność przerywania ciąży z przyczyn społecznych. Ten stan prawny trwa do dziś.
Od 1997 r. polskie prawo dopuszcza możliwość przerwania ciąży w trzech wypadkach:
1. jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, stwierdzone przez lekarza
innego niż ten, który dokonuje przerwania ciąży. Przerwania ciąży dokonuje lekarz
w szpitalu.
2. jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej
choroby zagrażającej jego życiu (stwierdzone przez lekarza innego niż ten, który dokonuje
przerwania ciąży). Przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu.
3. jeśli zachodzi potwierdzone przez prokuratora podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku
czynu zabronionego. Przerwanie ciąży jest w takiej sytuacji dopuszczalne, jeśli od początku
ciąży upłynęło nie więcej niż 12 tygodni. Zaistnienie okoliczności uprawniających do
przerwania ciąży stwierdza prokurator. Przerwanie ciąży może być w takim przypadku
wykonane również w gabinecie prywatnym.
W celu przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. Gdy sprawa dotyczy
osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela
ustawowego. W przypadku małoletniej, która ukończyła 13 lat, wymagana jest dodatkowo
pisemna zgoda jej samej. W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda
sądu opiekuńczego, a dziewczynka ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Osoba
ubezwłasnowolniona również powinna wyrazić swoją zgodę na piśmie, chyba że nie pozwala jej
na to stan zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego,
do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
Gdy płód jest uszkodzony albo gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia matki,
przerwanie ciąży jest dozwolone i może być dokonane wyłącznie przez lekarza w szpitalu.
Kobietom mającym prawo do aborcji, a objętym ubezpieczeniem społecznym i uprawnionym

1 Dz. U. z 1993, nr 17, poz. 78 z późniejszymi zmianami.
2 Kodeks Etyki Lekarskiej, Warszawa 1992 r.
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do bezpłatnej opieki lekarskiej, przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Lekarz ma prawo skorzystać z klauzuli sumienia i odmówić wykonania zabiegu
przerwania ciąży pod warunkiem, że zwłoka nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia,
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Ma jednak wówczas obowiązek
wskazania innego lekarza lub innego zakładu opieki zdrowotnej dokonującego takich zabiegów.3
Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze
pozbawienia wolności do lat trzech.4 Tej samej karze podlega ten, kto udziela kobiecie ciężarnej
pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.5 Jeżeli
następstwem tych czynów jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
Kto dopuszcza się wyżej wymienionych czynów, gdy płód osiągnął zdolność
do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.6 Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny
sposób bez jej zgody przerywa ciążę, albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem
doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.7 Kto dopuszcza się tego czynu, gdy płód osiągnął zdolność
do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.8 Jeżeli następstwem tych czynów jest śmierć kobiety ciężarnej,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.9 Kobieta nie ponosi konsekwencji
karnych.
Poglądy na aborcję ze strony etycznej
Stanowisko Kościoła Katolickiego wobec przerywania ciąży
Na świecie nie ma takiego kraju, w którym dopuszczane byłoby zabójstwo człowieka.
Ponadto w wielu państwach ten zakaz obejmuje też przypadek przerywania ciąży.
Wg Kongregacji Nauki Wiary ani rodzina, ani władza polityczna nigdy, z żadnego powodu nie
może dopuścić aborcji jako prawomocnego środka regulacji urodzeń. Powinno być jasne,
że człowiek nie może być posłuszny prawu, które jest samo w sobie niemoralne. A miałoby
to miejsce, gdyby prawo uznało za dozwolone przerywanie ciąży.
Kościół wypowiada się również na takie aspekty, jak dopuszczalność aborcji
w szczególnych przypadkach. Nie można przecież nie uwzględnić trudności, związanych
z niebezpieczeństwem narażenia zdrowia i życia matki, uzasadnionych obaw o ułomności
i anormalności dziecka, czy też znaczenia, jakie przywiązuje się do spraw honoru i hańby
w niektórych środowiskach. Stwierdza On, że żaden z tych motywów nie może przyznać nikomu
prawa do decydowania o życiu drugiego człowieka, nawet w fazie początkowej. Co zaś tyczy się
ułomności płodu, to nikt nie może wybierać w imieniu dziecka, nawet jeśli znajduje się w okresie
embrionalnym, śmierci zamiast życia. Ono samo nigdy nie będzie miało takiego prawa
do zadania sobie śmierci, także w wieku dojrzałym. Chrześcijanie nie mogą ograniczać się
do ziemskich wymiarów życia, gdyż wszystko powinno być oceniane w aspektach drugiego
życia, które otrzymują poprzez życie doczesne. Mierzenie swojego ziemskiego szczęścia
uwolnieniem się od cierpień i trudów, związanych chociażby z wychowaniem dziecka
upośledzonego fizycznie, czy umysłowo, jest odejściem od Ewangelii głoszonej przez

3 Ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 r.
4 Art. 152 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
5 Art. 152 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
6 Art. 154 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
7 Art. 152 par. 3 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
8 Art. 153 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
9 tamże
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Chrystusa.10 Na tej podstawie nie ma w życiu absolutnego nieszczęścia, gdyż im bardziej
dotkliwy jest ból doczesny, tym większą otrzymuje się nagrodę w życiu niebieskim.
Kościół nigdy nie akceptował aborcji. Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu,
jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek
szczególnie poważny i godny potępienia.11 Jak poświadczają liczne teksty biblijne, a wśród nich
najstarsze chrześcijańskie dzieło pozabiblijne zatytułowane „Didaché”, jak również dekret
Gracjana, człowiek ukryty jeszcze w łonie matki jest w pełni osobową istotą, ku której zwraca się
miłościwa i ojcowska Opatrzność Boga. „Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie
nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ
sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez
sam rozum i głoszonemu przez Kościół”.12
Inne religie wobec aborcji
Islam
Islam jako religia przywiązuje dużą wagę do instytucji rodziny i popiera prokreację.
Część muzułmanów na tejże podstawie twierdzi, że islam nie zezwala na planowanie rodziny.
W celu poparcia tej hipotezy sięgają, m.in. do Koranu, który zakazuje muzułmanom zabijania
swych dzieci z obawy przed niedostatkiem. „I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed
niedostatkiem. My im damy zaopatrzenie, podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim
grzechem!”(sura 17 wers 31), a także odwołują się do słów Proroka, który nawoływał
do rozmnażania się.13
Przedstawione wyżej argumenty nie oddają w pełni sprawiedliwości zawiłości
i złożoności islamu, a także ogółu jego nauk. Islam nie potępia aborcji tak jednoznacznie.
Wynika to z przekonania, że życie nie zaczyna się od momentu zapłodnienia. Są przekonani,
że Bóg obdarza embriona duszą dopiero po upływie 120 dni ciąży. Z tego faktu wynika,
że aborcja zakazana jest dopiero od czwartego miesiąca ciąży. Tak więc do tego czasu islam
zezwala na dokonanie aborcji, w przypadku: zgwałcenia, kazirodztwa, prawdopodobieństwa
ojcostwa osoby upośledzonej umysłowo oraz w przypadku różnego rodzaju wad i uszkodzeń
embrionu. Prawo kierujące życiem wyznawców sunnickiej jak i szyickiej odmiany islamu,
zawsze zezwala na aborcję, jeśli zagrożone jest życie kobiety. Zakazana jest aborcja z powodów
takich, jak trudne warunki materialne lub wybieranie płci dziecka.14
Judaizm
Halacha – religijne prawo żydowskie odnosi się do aborcji nieco bardziej rygorystycznie
niż islam. Nie zakazuje jej całkowicie jak większość wyznań chrześcijańskich. Jest ona
dozwolona w określonych przypadkach. Kiedy dochodzi do konfliktu między życiem matki
a dziecka, aborcja może zostać wykonana w każdej chwili, nawet w czasie porodu, tylko
do momentu aż wyjdzie główka dziecka. Wówczas w tym przypadku embrion traktowany jest
jako potencjalny "morderca" swojej matki, przed którym ona ma prawo bronić się. Po wyjściu
główki w czasie porodu dziecko uważa się za równe życiu matki, a według judaizmu nie można
ratować życia innej osoby kosztem drugiej.15
Jest wiele interpretacji takiego prawa. Talmud, jedna z podstawowych ksiąg judaizmu nie
uważa aborcji za morderstwo, a na jej sprawcę nakładana jest tylko kara grzywny. Większość
rabinów uznaje psychiczne jak i fizyczne czynniki w ocenie potencjalnej groźby płodu
w stosunku do matki. Zagrożeniem dla zdrowia psychicznego jest ciąża będąca wynikiem gwałtu,
czy też kazirodztwo. Zasadniczo negowane jest usuwanie ciąży, ze względu na wady i choroby
10 Kongregacja Nauki Wiary „Deklaracja o przerywaniu ciąży”, Rzym 1974 r.
11 Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Rzym 1995 r.
12 Tamże
13 Brooks G.: 9 części pożądania, Warszawa 1980, Świat książki.
14 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Religie_wobec_aborcji, 12.03.2007 r.
15 http://www.geocities.com/judaizm_humanistyczny/h_aborcja.htm, 12.03.2007 r.
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wrodzone płodu. Wyjątkiem jest rabin Eliezar Yehuda Waldenberg, który twierdzi, że można
usunąć ciążę, jeśli płód ma wady lub chorobę, w wyniku której po urodzeniu, dziecko może być
narażone na cierpienia.16
Ogólną zasadą obowiązującą w judaizmie jest traktowanie każdej prośby o aborcję jako
indywidualnego przypadku. Należy go oddzielnie rozważyć i poważnie umotywować.
Buddyzm
Buddyzm potępia zabijanie nienarodzonych, uznając taki czyn za identyczny
z odbieraniem życia istocie w każdym innym momencie życia. W związku z tym aborcja, bądź
wykonywanie na nienarodzonym dziecku jakichkolwiek eksperymentów, mających zgubne
skutki, jest tak samo odebraniem życia, jak też odebranie go w każdym innym momencie
od poczęcia do śmierci.17
Buddyzm przeciwny jest odbieraniu „świadomego życia”. Sporna jest jednak kwestia czy
zarodek lub embrion są takim życiem. Tym niemniej w społecznościach wielokulturowych, które
po części są przeniknięte naukami Buddyzmu toleruje się jednak aborcje. W krajach takich jak
Japonia, Korea, Chiny usuwanie ciąży jest dostępne i powszechnie stosowane.
W buddyzmie japońskim znana jest nawet specjalna ceremonia, nazywana Mizuko kuyo.
Ceremonia ta jest w rzeczywistości prośbą skierowaną do bożka Jizo aby dopomógł embrionowi,
który zawinił, bo przysporzył swoim rodzicom zmartwień i kłopotów, a swoim niewczesnym
pojawieniem się "zmusił" ich do dokonania aborcji. Istnieje też obawa, o zemstę embriona,
któremu został zmieniony cykl reinkarnacji. Ze względu na to, by dopomóc embrionowi
w osiągnięciu korzystnej ponownej reinkarnacji, kobiety kupują w świątyniach kamienną figurkę,
przedstawiającą Jizo w postaci małego dziecka. Dodatkowo figurki te ubierają w kolejne
rocznice aborcji w czerwoną czapeczkę i pelerynkę, a także stawiają przed nią kolorowe wiatraki.
Jak wielka jest skala aborcji najlepiej obrazują nieraz tysiące takich figurek wokół świątyń.
Innym zwyczajem w Japonii, ułatwiającym reinkarnacje jest umieszczanie usuniętych
w wyniku aborcji embrionów w ozdobnych doniczkach i sadzanie w nich kwitnących roślin.18
Cel pracy
Celem pracy było zbadanie poglądów i wiedzy na temat aborcji wśród podopiecznych
NZOZ Alicja Nobis w Kolnie.
Materiał i metody
W niniejszej pracy metodą badawczą był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji,
złożony z 13 pytań. Skonstruowano go w sposób umożliwiający poznanie opinii badanych
w sprawie aborcji i związanych z nią problemów etycznych oraz prawnych. Dziewięć z trzynastu
postawionych pytań wymagało wybrania jednej lub kilku odpowiedzi (gdzie była o tym mowa),
które ankietowani uważali za słuszne. W trzech pytaniach badane osoby miały możliwość
wyboru jednej z podanych opcji odpowiedzi: „tak” lub „nie”. Ostatnie pytanie zachęcało
ankietowanych do swobodnej wypowiedzi na temat własnych odczuć wobec aborcji.
Badania przeprowadzono wśród pacjentów należących do NZOZ Alicja Nobis,
w marcu 2007 roku. Doboru ankietowanych dokonano losowo. Nie wszyscy jednak wyrazili chęć
wypełnienia ankiety. Osobami, które odmówiły udziału w badaniu byli wyłącznie mężczyźni.
Często twierdząc, że problem aborcji ich nie dotyczy.

16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Judaizm, 12.03.2007 r.
17 Ngawang Jampa Thaye, Krąg ochrony dla nienarodzonych, Buddyjski pogląd na powstanie życia.
18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Buddyzm, 12.03.2007 r.
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Wyniki
Postawione problemy, a wyniki przeprowadzonych badań
Podstawowym problem niniejszej pracy jest pytanie: „Czy mieszkańcom Kolna oraz
pobliskich wiosek, należących do NZOZ Alicja Nobis znane jest pojęcie aborcji?”.
Z przeprowadzonych badań wynika, że pojęcie aborcji znane jest dla większości
respondentów. Na pytanie postawione w ankiecie, „Czym jest ich zdaniem aborcja?” osoby
te odpowiedziały: aborcja to celowe zakończenie ciąży. Wśród badanych znalazły się również
osoby, dla których pojęcie to okazało się obce.
Poniżej w sposób graficzny przedstawiono uzyskane wyniki, co do omawianego
problemu.

Wykres 5
Znajomość pojęcia aborcji wśród badanych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Wśród 54 ankietowanych znalazło się 6 osób, co stanowi 11,1 % wszystkich badanych,
które miały problem z prawidłowym określeniem, czym jest aborcja.
Połowa tych badanych uważa, że aborcja to samoistne zakończenie ciąży.
Tak odpowiedziały kobiety, znajdujące się: dwie w przedziale wiekowym 18 – 25 lat, jedna
z wykształceniem podstawowym zamieszkująca w mieście, druga natomiast posiadająca
wykształcenie średnie, mieszkająca na wsi. Trzecia osoba, o której mowa, jest w grupie
wiekowej 26 – 35 lat, posiada wykształcenie średnie i zamieszkuje wieś. Dziwnym jest fakt,
że z pozoru młode osoby nie wiedzą tak naprawdę, czym jest aborcja. Można wnioskować,
że decydujące znaczenie w przypadku braku takiej wiedzy może mieć wykształcenie oraz
miejsce zamieszkania.
Kolejne trzy kobiety szczerze odpowiedziały, że pojęcie, pod jakim kryje się aborcja jest
dla nich nieznane. Są to ankietowane w podeszłym wieku (grupa wiekowa 46 – 70 lat),
mieszkające na wsi, jedna z wykształceniem podstawowym i dwie pozostałe posiadające
wykształcenie zawodowe. Na niewiedzę omawianych respondentów, mają zapewne wpływ trzy
czynniki, a mianowicie niskie wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz podeszły wiek.
Analizując otrzymane wyniki, można sformułować ogólne wnioski, świadczące o nie
znaniu pojęcia aborcji. Decydujące znaczenie wydaje się mieć brak wykształcenia. Osoby te,
najprawdopodobniej nie spotkały się z tym zagadnieniem w piśmiennictwie. Kolejnym
czynnikiem jest wiek ankietowanych. Osoby starsze, którym często trudno było zrozumieć
postawione im pytania, nie wiedzą, jakie treści ukrywają się pod określeniem „aborcja”.
Najmniejsze znaczenie z omawianych kwestii, choć jak wskazują badania, także dość istotne ma
miejsce zamieszkania. Wśród tych omawianych 11,1 % badanych, znalazło się 5 osób ze wsi.
Innym, bardzo istotnym problem, jaki postawiono przed ankietowanymi to: „Znajomość
obecnej sytuacji prawnej w Polsce dotyczącej aborcji oraz procedur postępowania wobec
przerywania ciąży.”.
Respondenci w większości nie znają zasad postępowania i dróg proceduralnych
umożliwiających kobiecie przerwanie ciąży w prawnie uzasadnionych przypadkach.
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Na pytanie o znane procedury prawne spośród 54 osób 33 (61,1 %) nie podało żadnej lub podało
niepełne, niewłaściwe odpowiedzi. Tylko 21 osób udzieliło właściwej odpowiedzi, w wielu
ankietach w ogóle nie wybrano żadnych odpowiedzi.
Wykres 6
Znajomość obecnej sytuacji prawnej dotyczącej aborcji w Polsce wśród
ankietowanych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Wskazania zdrowotne kwalifikujące kobiety do zabiegu aborcji 24 osobom (44,5%)
nie są znane w ogóle. Ponad 33 % badanych tj. 18 osób uważa, że obecna sytuacja prawna nie
pozwala w żadnym przypadku dokonać usunięcia ciąży. Dla mniejszej liczby osób istotnym
wskazaniem jest podejrzenie ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, jak też trudna
sytuacja materialna rodziny.
Ankietowani nie posiadają w większości właściwej wiedzy na temat ustawy. Faktu tego
nie należy lekceważyć, bowiem ustalenia prawne są w tej sytuacji po prostu pomijane.
Opinie o ustawie aborcyjnej
Wśród ankietowanych najczęściej deklarowany jest pogląd, że obecne prawo aborcyjne
jest za łagodne. Tak twierdzi 17 badanych, co stanowi 31,5 % ogółu. Warto tutaj przypomnieć,
że Polska należy do krajów o zaostrzonych warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dodatkowo w 1997 roku prawo to zostało jeszcze nieco ograniczone. Tylko 3 ankietowanych
(5,5 %) uważa, że obecna ustawa jest zbyt restrykcyjna.
Wykres 7
Ocena polskiego prawa aborcyjnego przez respondentów

nie mam zdania;
24,1 %
nie znam tego
prawa; 14,8 %

za ostre;
5,5 %

w sam raz;
24,1 %

za łagodne; 31,5 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Sporą grupę stanowią badani, którzy oceniają ustawę antyaborcyjną jako odpowiednią
do obecnie obowiązujących norm etycznych. Tak samo liczną grupę stanowią ankietowani nie
opowiadający się po żadnej ze stron. Przyjęcie takiej postawy wynikać może z faktu, że osobiście
prawny problem aborcji, tych osób nigdy nie spotkał. W związku z czym nie mają wyrobionego
na ten temat zdania.
Ośmioro ankietowanych, przyznaje że nie zna tego prawa. Choć w rzeczywistości
wiadomo, że jest ich zdecydowanie więcej, co potwierdzają przeprowadzone badania odnośnie

44

Joanna Święszkowska, Ewa Falkowska – Pijagin

znajomości prawa aborcyjnego. Z faktu tego wynika, że badani o których jest mowa, oceniając
polskie prawo, na dobrą sprawę nie wiedzą co oceniają.
Kolejnym zagadnieniem, wynikającym z wyżej analizowanego problemu jest pytanie,
jeżeli zmienić istniejące prawo, to w jaki sposób. Niżej na wykresie, przedstawiono
w sposób procentowy proponowane zmiany badanych, co do prawa aborcyjnego w Polsce.
Wykres 8
Proponowane zmiany badanych co do prawa aborcyjnego w Polsce

zaostrzyć;
37,0 %

nie mam zdania;
38,9 %

złagodzić;
7,4 %

pozostawić bez
zmian; 16,7 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Jest rzeczą jasną, że również w tym przypadku ankietowani proponując zmiany prawne,
nie znają obecnie istniejącej wersji.
Wśród respondentów dominuje przekonanie, że istniejące prawo aborcyjne jest zbyt
liberalne i należałoby je zaostrzyć (37 %). Dla tej części badanych istnieje zatem potrzeba zmian
w ustawie. Poglądy takie wyznają przede wszystkim ludzie młodzi.
Najmniej osób twierdzi, że prawo to należy złagodzić. W ten sposób odpowiedzieli
również ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18 – 25 lat.
Jedna szósta ankietowanych (16,7 %) opowiedziała się za obecnie istniejącą sytuacją.
Większość ankietowanych w tej sprawie nie ma własnego zdania. Jedna z kobiet
dopisała: „Została utworzona po to by była, ale i tak nikt na nią zwraca uwagi”. Potwierdzając,
że nie istnieją żadne przeszkody utrudniające usunięcie ciąży, bez względu na jej zapis
w kodeksie prawnym.
Analizując ankiety, można dojść do wniosku, że niektórzy badani nie są konsekwentni
w swoich odpowiedziach. Spytani o ocenę prawa odpowiadają, że jest „w sam raz”, a dalej
w jego ocenie proponują, aby je zaostrzyć. Takich i innych, nie wynikających z siebie
odpowiedzi jest ok. 10 %.
Trzecim zagadnieniem, jakie zostało postawione respondentom sformułowane zostało
w postaci problemu:, „Co badani sądzą o personelu medycznym, który dokonuje usunięcia
ciąży?”.
Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że najbardziej liczna grupa
ankietowanych (tj. 44,4 %) uważa, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna),
nie powinien w ogóle dokonywać zabiegów usuwania ciąży. Innymi słowy, uważają takie osoby
za niegodne uznania. Są to osoby zróżnicowane pod względem wiekowym, wykształcenia czy też
miejsca zamieszkania. Jednak decydującą większość stanowią osoby starsze.
Najprawdopodobniej, za takim wyborem ankietowanych przemawiały wartości etyczne, a przede
wszystkim religia.
Jak inni ankietowani odpowiadali na to pytanie, najlepiej obrazuje poniższy wykres.
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Wykres 9
Jak badani oceniaja personel medyczny dokonujący usunięcia ciąży

Wykonują tylko swoja pracę.

50

44,4 %

Jeśli nie łamią prawa to
wszystko jest w porządku.

40

Mogą dokonywać zabiegu w
pierwszych tygodniach ciąży.

30

20

10

Nie powinni w ogóle
dokonywać aborcji.

18,5 % 18,5 %

16,7 %
Mogą dokonywać, jeśli jest to
zgodne z ich sumieniem.
1,9 %

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Jak widać na wykresie, odpowiedzi, że personel medyczny może dokonywać zabiegu
przerywania ciąży w pierwszych tygodniach ciąży udzieliła 1 osoba, co stanowi 1,9 %
ankietowanych. Jest to jedna z kobiet w przedziale wiekowym 46 – 70 lat, która nie zna pojęcia
aborcji. W związku z tym, można sądzić, że ankietowana ta odpowiadając na postawione pytanie,
nie była w pełni świadoma odpowiedzi.
Pozostała liczba badanych, w niemalże równy sposób określiła swoje stanowisko w tej
sprawie.
Wśród respondentów (18,5 %) odpowiadających: „Personel medyczny dokonujący
aborcji wykonuje tylko swoja pracę”, znajdują się w większości osoby powyżej 36 roku życia
ze średnim wykształceniem.
Tak samo liczną grupę reprezentują osoby, które wybrały na zadane pytanie odpowiedź:,
„Jeśli nie łamią prawa to wszystko jest w porządku”. Są to przede wszystkim osoby znajdujące
się w średnim przedziale wiekowym z wykształceniem, co najmniej średnim. Być może tak
odpowiadając, decydujące znaczenie miało racjonalne myślenie badanych. Jak wiadomo obecna
sytuacja prawna w Polsce pozwala na dokonywanie aborcji w określonych wypadkach o których
mowa w rozdziale II. Wynika z tego, że jeśli personel medyczny dokonuje aborcji w takich
sytuacjach jest to zgodne z prawem.
16,7 % ankietowanych wybrało odpowiedź nie osądzającą osób dokonujących usuwania
ciąży. Twierdząc, że jeśli to co robią jest zgodne z ich sumieniem, to taka decyzja należy
wyłącznie do nich samych.
Następny problem posłużył ocenie: Jak duży wpływ na stosunek wobec aborcji, ma dla
respondentów stanowisko kościoła, prawa i lekarza?.
Dla znacznej większości respondentów stanowisko Kościoła Katolickiego wobec aborcji
na ich własne poglądy na ten temat ma bardzo duże (51,8 % badanych) i duże (38,9 %)
znaczenie. Wynika to z tego, że normy etyczne polskiego społeczeństwo są głównie
ugruntowywane przez nauki Kościoła Katolickiego. Ankietowani, bez wyjątku to osoby wierzące
i praktykujące. W związku z tym, uzyskane wyniki w tej kwestii nie są zaskakujące.
W podobny sposób ankietowani odpowiedzieli odnośnie wpływu prawa na ich własne
poglądy. Zdecydowana większość uważa, że prawo ma duży (37 %) oraz bardzo duży (20,4 %)
wpływ na to jak oni sami postrzegają aborcję.
W nieco inny sposób kształtują się odpowiedzi odnośnie wpływu stanowiska lekarza na
ich własne zdanie na ten temat. Tylko jedna trzecia badanych sądzi, że lekarz ma duże znaczenie
na ich postawę wobec usuwania ciąży. Pozostałe odpowiedzi w równomierny sposób rozkładają
się na ankietowanych. Co widać na niżej załączonym wykresie.
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Wykres 10
Wpływ osób, instytucji na postawę badanych wobec aborcji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Około 10 % badanych mimo, iż określiło się praktykującymi katolikami twierdzi, że dla
nich poglądy Kościoła są co do tego problemu mało istotne. Wynika to najprawdopodobniej
z zaufania do organów prawnych, rozdzielają w ten sposób prawo kościelne od cywilnego.
Uznają konieczność takich zabiegów w szczególnych przypadkach.
Taką analizę można podciągnąć pod odpowiedzi ankietowanych odnośnie wpływu na ich
postawę, jaki wywiera prawo i lekarz. Osób, które odpowiedziały, że na ich osobiste zdanie,
prawo i lekarz mają ogólnie małe znaczenie, bądź nie miały w tej sprawie zdania jest około 50 %.
Taka postawa wiąże się z tym, że respondenci posiadają własne, nie narzucone przez nikogo
poglądy na temat moralnych aspektów usuwania ciąży.
Przed respondentami zostało też postawione pytanie: Kto powinien podejmować
ostateczną decyzję o przerwaniu ciąży?
Jedna czwarta respondentów (tj. 27,8 %) uważa, że to tylko kobieta powinna
podejmować ostateczną decyzję o tym czy chce usunąć ciążę. Z przeprowadzonych badań
wynika, że ankietowani którzy są zdecydowanie przeciwni temu, żeby kobieta mogła
podejmować ostateczną decyzję, podchodzą w ogóle do przerywania ciąży zdecydowanie
bardziej rygorystycznie niż ci, którzy uważają, że ostateczna decyzja należy do kobiety.
Wykres 11
Kto wg ankietowanych powinien podejmować ostateczną decyzję
o usunięciu ciąży?

Kobieta w ciąży.

40
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Matka razem z
ojcem dziecka.
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20
15

Ojciec dziecka.
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prawa.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Mężczyźni są raczej mniej skłonni do pozostawienia decyzji o losach ciąży wyłącznie
kobiecie. Wyłącznie jeden z 10 ankietowanych mężczyzn twierdzi, że to tylko kobieta powinna
podejmować ostateczną decyzję w tej sprawie. To, czy przyznają oni kobietom prawo
do ostatecznej decyzji w sprawie aborcji w sytuacji, gdy sami są temu przeciwni, nie jest
związane z tym, w jakich rolach widzieli kobietę, z którą chcieli się związać, czy też jaki sposób
wychowania dzieci uważają za lepszy. Wydaje się ważniejsze dla nich udane życie osobiste.
W większości przypadków mężczyźni uważają, że taką decyzję powinno podejmować oboje
rodziców.
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Jest rzeczą jasną, że wśród badanych kobiet znalazły się też takie dla których zdanie
partnera jest również ważne. Myślą one podobnie jak większość mężczyzn. Uznając, że tak
ważne decyzje w ich życiu powinna podejmować matka wraz z ojcem dziecka.
Spora grupa badanych (16,7 %) twierdzi, że to lekarz powinien ostatecznie zadecydować
czy ciąża może zostać usunięta. Ankietowanym najprawdopodobniej chodziło o kwestie
zdrowotne matki, czy nienarodzonego dziecka. W takim przypadku lekarz jako specjalista,
wykonując badania powinien zdecydować czy przerwanie ciąży będzie najlepszym wyjściem.
Największa liczba ankietowanych opowiedziała się za tym, że nikt nie ma prawa
podejmować decyzji o aborcji. Najprawdopodobniej przemawiały za tą grupą badanych
przesłanki religijne. Bóg daje życie i On jako jedyny ma prawo je odebrać.
Kolejny problem miał na celu uzyskanie informacji odnośnie tego, Czy ankietowani
zetknęli się bliżej ze zjawiskiem aborcji? Czy znają kogoś, kto usunął, bądź chciał usunąć ciążę
oraz czy sami stanęli przed takim dylematem?
Analizując otrzymane wyniki, można dojść do wniosku, że problem aborcji jest
ankietowanym dość dobrze znany z autopsji. Wśród badanych jest dość liczna grupa, dla której
aborcja to nie tylko usłyszane gdzieś historie, natomiast poważny dylemat przed którym stanęli
ich znajomi, bądź też oni sami.
Tabela 1.
Czy ankietowani znają kogoś, kto usunął, bądź chciał usunąć ciążę
oraz czy sami stanęli przed takim dylematem?

Odpowiedzi
Postawione pytanie

Tak

Nie

Liczba

%

Liczba

%

Czy zna Pan/i kogoś kto usunął ciążę?

14

25,9

40

74,1

Czy zna Pan/i kogoś kto chciał usunąć ciążę?

11

20,4

43

79,6

Czy Pan/i kiedyś stał/a przed takim dylematem?

3

5,6

51

94,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Jak widać na podstawie załączonej tabeli, jedna czwarta (tj. 25,9 %) badanych zna kogoś
kto usunął ciążę. Uzyskane wyniki są nieco zaskakujące. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę
respondentów (54), liczba osób które we własnym otoczeniu znają kogoś kto dokonał usunięcia
ciąży jest dość duża.
Podobna liczba badanych, zna kogoś, kto zastanawiał się na tym, czy dokonać usunięcia
ciąży. Troje z badanych stanęło nawet osobiście przed takim dylematem. Być może nawet któraś
z tych kobiet poddała się zabiegowi aborcji.
Otrzymane wyniki, pokazują, że aborcja jest problemem z którym wielu ludzi spotyka
się na co dzień. Jest to jednak temat bardzo drażliwy, związany z wieloma ludzkimi dramatami,
w związku z tym najczęściej o takich sprawach się po prostu nie mówi.
Ostatnią bardzo ważną kwestią przeprowadzonych badań było: Poznanie osobistego
zdania badanych na temat aborcji i związanych z nią problemów etycznych oraz prawnych.
Na początek przed ankietowanymi pozostawione zostało pytanie: Czym dla nich samych
jest aborcja?.
Na wykresie w sposób procentowy przedstawiono odpowiedzi respondentów.
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Wykres 12
Czym dla respondentów jest aborcja?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dwie piąte badanych uważa, że aborcja to zło konieczne. Dopuszczając w ten sposób
możliwość jej wykonywania w określonych przypadkach.
Dość liczna grupa ankietowanych (tj. 26,9 %) uważa, że to pogwałcenie praw moralnych.
Stając w ten sposób całkowicie po stronie Kościoła. Aborcja jest i pozostaje w nauczaniu
Kościoła morderstwem osoby absolutnie bezbronnej, którego nie można niczym usprawiedliwić.
Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży.
Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie
ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym.
14,8 % respondentów uważa, że aborcja to wolny wybór kobiety. Pozostawiając jej
całkowicie wybór w kwestii dokonania lub nie dokonania aborcji.
Wśród ankietowanych znalazły się osoby, które uważają, że aborcja jest złamaniem
prawa. Można byłoby się zastanowić jakie prawo mieli na myśli. Skoro prawo cywilne pozwala
dokonywać aborcji w wyjątkowych sytuacjach to najprawdopodobniej chodzi tu o pogwałcenie
prawa kościelnego. Z drugiej jednak strony badani być może wzięli pod uwagę ogromną liczbę
aborcji, które dokonywane są nielegalnie i stąd ich odpowiedzi.
Respondenci mieli również możliwość napisać własnymi słowami, czym jest aborcja i
jak oni ją postrzegają. Oto kilka wybranych wypowiedzi:
1. Jest to czasami zło konieczne. Jest to dramat dla kobiety, która musi poddać się powyższemu
zabiegowi.
2. Uważam to za ostateczność. Moim zdaniem na aborcję, ale to z niewielkimi oporami, mogą
się zdecydować jedynie rodzice, gdy zachodzi obawa (uzasadniona) o życie matki lub gdy
stwierdzono poważne uszkodzenie płodu.
3. Aborcja to zło. Nie popieram jej. Są jednak takie przypadki, kiedy aborcji trzeba dokonać.
Muszą to być uzasadnione przypadki, kiedy życiu kobiety coś zagraża lub płód jest
nieodwracalnie uszkodzony.
4. Moim zdaniem, to indywidualna sprawa sumienia każdej kobiety, która powinna mieć prawo
wyboru.
5. Uważam, że każda kobieta ma prawo decydowania o sobie. Jeśli podejmie decyzję o aborcji,
jest to jej wybór. Jest to jej sumienie.
6. Życie jest darem od Boga, dlatego też zwykli ludzie nie powinni decydować o tym, kto ma żyć,
a kto ma być tego daru pozbawiony.
7. Od momentu poczęcia dziecko ma prawo do życia. Aborcja bezpośrednia, czyli pojęta jako
cel lub środek, uważam, że jest haniebną praktyką i ciężkim wykroczeniem przeciw prawu
moralnemu.
Czytając powyższe wypowiedzi badanych można dojść do kilku ogólnych wniosków,
które daje się też zaobserwować analizując odpowiedzi respondentów na postawione im pytania.
Zdania ankietowanych są podzielone według wartości, które wydają się być dla nich
najważniejsze. Uruchamiając w ten sposób pewien schemat myślenia o aborcji.
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Część z nich uważa aborcję za zło konieczne, dopuszczając możliwość usuwania ciąży
w szczególnych przypadkach. Najczęściej podawane powody to uzasadniona obawa o zagrożenie
życia oraz nieodwracalne uszkodzenia płodu.
Inni ankietowani twierdzą, że aborcja to indywidualna sprawa kobiety. Kobieta ma
wyłączność decydowania o sobie i to czy usunie ciążę, czy też nie, jest jej wyborem. Ocena
takiego zachowania jest tylko związana z jej sumieniem.
Trzecia grupa badanych sądzi, że nikt nie ma prawa odbierać życia. Życie, jako że jest
darem Boga to tylko on może zdecydować kto ma zostać jego pozbawiony. Potępiając aborcję,
uważają ją za haniebny czyn i wykroczenie przeciw prawu moralnemu.
Ankietowani zostali poproszeni też o przyjęcie stanowiska wobec słów: „Życie trzeba
chronić od poczęcia, aż do naturalnej śmierci”? Na wykresie przedstawiono jak kształtowały się
odpowiedzi ankietowanych.
Wykres 13
Stanowisko badanych wobec cytatu: "Życie trzeba chronić od poczęcia, aż do
naturalnej śmieci"
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdecydowana większość ankietowanych (94,5 % badanych) zgadza się z tak
sformułowanym cytatem. W uzyskanych wynikach, nie ma nic zaskakującego, wszyscy badani
to praktykujący katolicy. Nauki Kościoła odnośnie tego, że życie człowieka zaczyna się w chwili
poczęcia, a kończy w chwili śmierci, miały zdecydowanie największe znaczenie. Człowiek nie
jest dawcą życia, a jedynie przekazuje ten wielki Boży dar.
Powyższe słowa można też odnieść do proponowanych we wrześniu 2006 roku zmian
w konstytucji odnośnie prawa aborcyjnego. Wtedy Liga Polskich Rodzin zgłosiła inicjatywę,
by uzupełnić art. 38, dotyczący ochrony życia o zapis "od chwili poczęcia do naturalnej śmierci".
Inicjatywa powstała z naiwnego przekonania autorów, że skoro politycy prawicy szli
do wyborów między innymi z hasłami obrony życia, to zechcą oznaczyć tę kadencję
konstytucyjnym zapisem o ochronie życia poczętego. Taka interpretacja okazała się mylna.
Pomysł, oprócz posłów Ligi Polskich Rodzin, popiera niemal w całości klub Samoobrony,
PSL i tylko część polityków PiS.
Odnośnie tego problemu dyskusje publiczne coraz bardziej się zaostrzają. Głosowanie
w tej sprawie nie doszło jeszcze do skutku.
Warto byłoby się zastanowić czy ankietowani, zgadzając się z tymi słowami wzięli pod
uwagę fakt, że w takiej właśnie postaci te słowa miałyby zostać wcielone w konstytucję. Można
wnioskować, że w takim przypadku wielu z nich zmieniłoby zdanie, choćby ze względu
na twórców pomysłu.
Jedna z badanych osób nie zgadza się z tymi słowami. Trudno jest ustalić, dlaczego
ankietowana jest temu przeciwna. Jest to kobieta w przedziale wiekowym 18 – 25 lat,
z wykształceniem średnim, mieszkająca na wsi. Wymienione czynniki, nie miały raczej
znaczenia, najprawdopodobniej decydujące są osobiste poglądy badanej na ten temat.
Dwoje badanych (3,7 %) nie ma w tej sprawie własnego zdania.
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Wnioski
W oparciu o dane empiryczne, zebrane za pomocą badań ilościowych, przedstawiono
postawy ankietowanych wobec aborcji, a przede wszystkim ich uwarunkowania. Łatwo
zauważyć, że deklarowane poglądy i opinie w znacznym stopniu zależą od kontekstu, w jakim
stawiane są pytania, od samego brzmienia pytań czy też użytych w nich sformułowań.
Wymienione czynniki uruchamiają u badanych określony typ myślenia o aborcji. Można
rozpatrywać to zarówno w kategoriach moralnych jak też w odniesieniu do prawa czy w aspekcie
praw kobiety.
Opierając się na przeprowadzonych badaniach i ich analizie można sformułować kilka
ogólnych wniosków.
1. Postawy wobec aborcji kształtowane są przez systemy wartości i przekonania normatywne
badanych. Taka sytuacja sprawia, że o aborcji mówi się w kategoriach moralnych i taki punkt
widzenia dominuje przy ocenie regulacji prawnych.
2. Dla przeciwników aborcji wartościami jest osoba dziecka i jego prawo do życia. Zwolennicy
aborcji cenią sobie przedmiotowość kobiety, jej prawo do decydowania o sobie
i podejmowania wolnych decyzji. W sposób bardziej szczegółowy można stwierdzić,
że ankietowani zazwyczaj uważają, że w niektórych sytuacjach kobieta powinna mieć prawo
do aborcji, a w innych nie. Przyjmując tak uproszczoną interpretację postaw wobec aborcji,
należy wspomnieć o kontekstowym charakterze tych wartości. Ten sam człowiek
w zależności od sytuacji może uruchamiać różne typy myślenia - raz myśląc o aborcji
w kategoriach moralnych, a drugi raz w kategoriach praw kobiety - albo też może
przyjmować tu tylko jeden punkt widzenia.
3. W odniesieniu do aborcji duże znaczenie mają normy moralne propagowane w nauczaniu
Kościoła. Wyrastają one z wielowiekowej ogólnej niechęci Kościoła do życia seksualnego
człowieka. Osoba dziecka, w szczególności poziom pozytywnych emocji z nim wiązanych
to podstawowe kryteria oceny.
Uzyskane rezultaty badawcze nasuwają też nieco szersze przemyślenia. Chociaż
wszyscy ankietowani deklarują się jako osoby wierzące, dalekie jest im bezrefleksyjne
przyjmowanie nauk społecznych Kościoła. Dogmatycznego stanowiska, że nie ma sytuacji
usprawiedliwiających przerywanie ciąży, nie podzielają jednak wszyscy. W zdecydowanej
większości respondenci w swych postawach wobec aborcji odnoszą się do ocen moralnych.
Ich moralność nie jest jednak moralnością kodeksową, w której zgodność bądź niezgodność
zachowania z normą jest podstawą oceny czynu. Swoją ocenę aborcji badani uzależniają
od sytuacji. Najważniejszy wydaje się nie być sam czyn, oceniane zostają natomiast jego skutki
i przyczyny.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Słownik łacińsko-polski w opracowaniu Kazimierza Komanieckiego, Warszawa 1979 r.
Nowa Powszechna Encyklopedia PWN, Tom 1, Warszawa 1995 r.
Marek Zubik, Problem aborcji w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997 r.
Jean-Jacques Amy, profesor Szpitala Akademickiego Wolnego Uniwersytetu w Brukseli,
Referat wygłoszony podczas XIII Światowego Kongresu Ginekologii i Położnictwa we
wrześniu 1991 r. w Singapurze.
Praktyczny magazyn lekarzy polskich, Medycyna po Dyplomie, W. Medical Tribune, nr 7
Lipiec 2002 r., str. 22 – 35.
Wanda Nowicka i Monika Tajak, Ustawa antyaborcyjna w Polsce, Funkcjonowanie, skutki
społeczne, postawy i zachowania, Raport Wrzesień 2000r.
Kongregacja Nauki Wiary „Donum vitae”, Rzym 1987 r.
Jan Paweł II, „Encyklopedia Nauczania Moralnego”, Wyd. Polwen, Radom 2005 r.
Kongregacja Nauki Wiary „Deklaracja o przerywaniu ciąży”, Rzym 1974 r.

Poglądy na temat aborcji wśród podopiecznych NZOZ Alicja Nobis w Kolnie

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

51

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallottinum 2002 r., p.2272
Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Rzym 1995 r.
Brooks G.: 9 części pożądania, Warszawa 1980, Świat książki.
Zyzik M.: Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003, Dom Wydawniczy Elipsa.
Ngawang Jampa Thaye, Krąg ochrony dla nienarodzonych, Buddyjski pogląd na powstanie
życia.
Janos Kis, Aborcja, Argumenty za i przeciw, PWN Warszawa 1993 r.
Magdalena Szymańska, Bioetyka początków życia, Białystok 2004 r.
Nasze zdrowie II, dodatek promocyjno- reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ, nr 140 (6823)
17 czerwca 2004 r. (Antykoncepcja hormonalna, prof. dr hab. Stanisław Radowicki).
R. Ehmann, Problemy planowania rodziny - Antykoncepcja i jej skutki, Human Life
International, Europa 1994 r.
Ralph C. Benson, Położnictwo i ginekologia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1988 r.
J. Troska, „Moralność życia cielesnego”, Uniwersytet A. Mickiewicza, Redakcja
Wydawnictw, Poznań 1999 r.
„Głos dla życia”, styczeń-luty 1999, dr Martha Shuping, „Prawda o psychologicznych
skutkach aborcji”.
„Głos dla życia”, styczeń-luty 1999, dr D. Kornas-Biela, „Cierpienia psychiczne kobiet po
aborcji są faktem medycznym”.
W. Bołoz, „Życie w ludzkich rękach”, Wyd. ATK, Warszawa 1997 r.
Dr D. Kornas-Biela, „ Psychologiczne konsekwencje aborcji dla personelu medycznego”,
„Służba życiu” 4/1999.
Nachmias C. F., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001,
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1997 r., Wydawnictwo
PWN.
W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, op. cit.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1998.

Akty prawne:
1. Dz. U. z 1993, nr 17, poz. 78 z późniejszymi zmianami.
2. Kodeks Etyki Lekarskiej, Warszawa 1992 r.
3. Ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 r.
4. Art. 152 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
5. Art. 152 par. 3 Kodeksu Karnego; Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 i Nr 128 poz. 840.
Internet:
1. http://www.womenonwaves.org/set-1020.245-pl.html, 08.03.2007 r.
2. http://www.womenonwaves.org/set-1020.245-pl.html, 09.03.2007 r.
3. http://www.stowarzyszenie_wolnomyslicieli.free.ngo.pl/strony/abor2.htm, 09.03.2007 r.
4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Religie_wobec_aborcji, 12.03.2007 r.
5. http://www.geocities.com/judaizm_humanistyczny/h_aborcja.htm, 12.03.2007 r.
6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Judaizm, 12.03.2007 r.
7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Buddyzm, 12.03.2007 r.
8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja#Organizacje_popieraj.C4.85ce_prawo_do_aborcji,
05.04.2007 r.
9. http://www.hli.org.pl, 05.04.2007 r.
10. http://www.encyklopedia.biolog.pl/aborcja, 05.04.2007 r.
11. Artykuł dr n. med. Katarzyny Skórzewskiej, Antykoncepcja z wkładką,
http:/www.resmedica.pl, 10.04.2007 r.
12. http://www.federa.org.pl/publikacje/mat_info/RU486.htm#aborcja, 10.04.2007 r.
13. http://www.hli.org.pl/pl/obr_zycia/aborcja/aborcja2.html, 16.04.2007 r.

52

Joanna Święszkowska, Ewa Falkowska – Pijagin

14. http://pl.wikipedia.org/wiki/Metody_aborcji#_note-0, 15.04.2007 r.

Bariery w dotarciu kobiet do zapłodnienia in vitro
Julia Larysa Bednarczyk - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Waldemar Pędziński - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Streszczenie
Tematem pracy są bariery w dotarciu kobiet do zapłodnienia in vitro, a celem badań
wskazanie barier, przed którymi stają kobiety, które przeszły lub są w trakcie procedury
zapłodnienia in vitro w Polsce. Z przeglądu literatury wynika, że są to głównie cztery bariery:
prawno- organizacyjno- finansowa, informacyjna, religijno- etyczna i psychologiczna.
Przedmiotem przeprowadzanych badań była grupa kobiet korzystających z usług klinik
leczenia niepłodności. Celowo wybrano do tego kilka klinik położonych w Białymstoku,
ponieważ miasto to jest kolebką zapłodnienia in vitro w Polsce.
W trakcie przeprowadzanych badań poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące:
1. Wpływu miejsca zamieszkania na dostęp do informacji, diagnostyki i leczenia metodą
in vitro oraz pokonywanie barier związanych z tą procedurą.
2. Wpływu poziomu wykształcenia na dostęp do zapłodnienia in vitro oraz pokonywanie
barier związanych z tą metodą.
3. Wpływu procedury in vitro na relacje w związku oraz pracę zawodową.
4. Roli grup wsparcia w procesie zapłodnienia pozaustrojowego.
W pracy przedstawione są bariery, na jakie napotykają kobiety w trakcie swej drogi
do zapłodnienia in vitro.
Grupą ankietowaną były wyłącznie kobiety, ponieważ to one są częstszymi pacjentkami
wybranych klinik z racji badań i zabiegów, które dotyczą wyłącznie kobiet. Mężczyźni
w procedurze zapłodnienia in vitro uczestniczą w dzień pobrania komórek jajowych, kiedy
to pobierane jest od nich nasienie potrzebne do zapłodnienia. Poza tym mogą, ale nie muszą,
towarzyszyć partnerkom podczas stymulacji hormonalnej i innych zabiegów. Kobiety wykazują
większą chęć rozmowy o swoich problemach i dzielenia się swoimi doświadczeniami, czemu
sprzyja atmosfera klinik i obecność osób z takimi samymi problemami. Także aby zwiększyć
szanse na wypełnienie ankiety została wybrana grupa kobiet.
Ze względu na ograniczenia wiekowe rozrodczości kobiet nie wyróżniano
ankietowanych pod względem wiekowym. Również miejsce zamieszkania kobiet nie odgrywało
istotnej roli przy wyborze ankietowanej grupy, ponieważ dawało to możliwość dokładniejszego
zobrazowania zależności w dostępie do zapłodnienia in vitro od miejsca zamieszkania.
Wykształcenie, aktywność zawodowa oraz przynależność religijna to kolejne czynniki, które nie
odgrywały roli przy wyborze ankietowanej grupy, lecz miały być brane pod uwagę przy
wnioskowaniu wyników badań.
Wprowadzenie
Niepłodność to choroba charakteryzująca się niemożnością zajścia w ciążę po roku
regularnego współżycia bez stosowania antykoncepcji. U człowieka prawdopodobieństwo
zajścia w ciążę wynosi około 25% w pierwszym cyklu miesiączkowym, a po dwóch latach
nawet 80% płodnych par uzyska ciążę. Pozostałe 20% można uznać za prawdziwie niepłodne. 1

1 Grochowski D., Szamatowicz J., Szamatowicz M.: Diagnostyka niepłodności kobiecej. [W]:
Niepłodność. Pod red. T. Pisarski , M. Szamatowicz. Warszawa, PZWL, 1997, s. 180
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Niepłodność jest chorobą szczególną, ponieważ dotyczy obydwojga partnerów. Nawet,
gdy tylko jeden z partnerów jest bezpłodny, przyjmuje się, że bezpłodna jest para partnerów
i dlatego obydwoje podlegają zarówno diagnostyce jak i procesowi leczenia niepłodności. 2
Przyczyny ograniczające płodność są różnorodne, wśród nich można wymienić m.in.
wiek, styl życia, alkohol, zanieczyszczenie środowiska lub choroby współistniejące.
Liczba niepłodnych par w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła. Problem ten dotyczy
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Szacuje się, że na świecie 50-80 milionów ludzi wymaga
leczenia z powodu niepłodności, a co roku przybywa rzesza 2 milionów niepłodnych par. 3
W Polsce nie przeprowadzono do tej pory analizy epidemiologicznej, skalę problemu
można ocenić jedynie z danych szacunkowych. Wynika z nich, że problem niepłodności
dotyczy w naszym kraju około 1 miliona par w wieku rozrodczym, co stanowi około 18-20%
małżeństw. 4
Niezwykłym narzędziem w leczeniu niepłodności są techniki rozrodu wspomaganego
medycznie. Z jednej strony są metodą ostatniej szansy w przypadku, gdy zawiodą inne
wcześniejsze sposoby leczenia. Z drugiej zaś strony są jedyną metodą z wyboru, gdyż tylko ich
zastosowanie pozwala zwiększyć szanse na ciążę i urodzenie dziecka. Jedną z takich metod jest
zapłodnienie pozaustrojowe, zwane popularnie in vitro. 5
Na świecie liczba cykli zapłodnienia in vitro, zarówno tradycyjne, jak i z użyciem
technik mikromanipulacji, wciąż rośnie i przekracza 500 tys. rocznie. W Polsce nie istnieją dane
oficjalne, informacji szacunkowych dostarcza Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego. Według niej każdego roku wykonuje się w Polsce około
4 tysięcy cykli leczenie metodą zapłodnienia in vitro. 6
Bariery w dotarciu kobiet do zapłodnienia in vitro
Bariera organizacyjno- prawno- finansowa
Polska rzeczywistość dotycząca technik wspomaganego rozrodu nie przedstawia się
optymistycznie. Choć minęło już ponad dwadzieścia lat od upowszechnienia się stosowania
tego typu metod, w naszym kraju wciąż brakuje regulacji prawnych o randze ustawy, czy
choćby innych regulacji niższego rzędu bądź rozporządzeń wykonawczych.7 Stawia to nas
na niechlubnym końcu wśród krajów europejskich. Dodatkowo, choć Polska ratyfikowała
Europejską Konwencję Praw Człowieka regulującą m.in. aspekty sztucznej prokreacji8, wciąż
nie spełniła jej zaleceń. Termin wprowadzenia zasad Konwencji 7 kwietnia 2006 roku pozostał
tylko pustą datą i do dziś nie ma podjętych konkretnych działań w tym kierunku.9 Również
opracowania Organizacji Narodów Zjednoczonych w Deklaracji Praw Człowieka, mówiące
w Art.16 o podstawowym prawie człowieka do posiadania potomstwa, mimo ratyfikowania
deklaracji nie są respektowanie.

2 Marianowski P.: Diagnostyka i leczenie niepłodności. „ Nowa Klinika” 2003, nr 1, 2, s. 542
3 Opala T., Woźniak J., Rabiega D., Rzymski P.: Zaburzenia płodności. [W]: Ginekologia. Podręcznik dla
położnych , pielęgniarek i fizjoterapeutów. Pod red. T. Opala. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, 2003, s. 133
4 Radwan J.: Epidemiologia i psychologiczny aspekt niepłodności. [W]: Niepłodność i rozród
wspomagany. Pod red. J. Radwan. Poznań, Termedia sp. z o. o., 2005, s. 7
5 Szamatowicz M.: Etyczne, społeczne i psychiczne aspekty niepłodności.[W]: Biologia rozrodu oraz
zdrowie reprodukcyjne człowieka. Pod red. W. Kuczyński. Białystok, 2004, s. 5
6 Kuczyński W.: Techniki wspomaganego rozrodu- problemy prawne i ich konsekwencje. „Ginekologia
Praktyczna” 2005, nr 5(86), s. 8
7 Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
8 Konwencja Bioetyczna Rady Europy [dostęp 16 czerwca 2008]. Dostępny w Internecie:
http://www.nil.org.pl/xml
9 Kuczyński W.: Techniki wspomaganego rozrodu- problemy prawne i ich konsekwencje. „Ginekologia
Praktyczna” 2005, nr 5(86), s. 9
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Biorąc pod uwagę drastycznie spadający przyrost naturalny w Polsce w ostatnich latach,
na skutek zmniejszającej się liczby urodzonych dzieci, zastanawia fakt nie podejmowania przez
państwo polskie wiążących działań, aby zmienić tę sytuację, chociażby przez pomoc
niepłodnym parom w uzyskaniu potomstwa dzięki technikom rozrodu wspomaganego. 10
Konsekwencją tych zaniedbań jest brak kontroli merytorycznej nad działalnością w tej
dziedzinie, brak odpowiedzialności oraz brak informacji o rzeczywistej skali problemu.
Dodatkową przeszkodą w stworzeniu regulacji prawnych w Polsce stało się sprowadzenie
problematyki leczenia niepłodności do dyskusji światopoglądowej, w którą zaangażowana jest
zarówno strona świecka, jak i poglądy Kościoła Katolickiego. 11 Brak jakichkolwiek przesłanek
sprzyjających porozumieniu doprowadził do sytuacji, w której elity rządzące uznały,
że niepłodność nie jest chorobą. Leczenie niepłodności sprowadzono do kategorii zabiegów
kosmetycznych, co pozwoliło na zbagatelizowanie potrzeby uregulowań prawnych, a także
pozbawiło niepłodne pary możliwości finansowania kosztów leczenia przez państwo.12
Fakt nie uznawania przez państwo polskie niepłodności jako choroby pozbawia
niepłodnych Polaków równego dostępu do opieki zdrowotnej wynikającego z Ustawy
Zasadniczej.13 Z kolei brak regulacji prawnych stwarza niejasności, które są wykorzystywane
w odmowie finansowania technik sztucznej prokreacji ze źródeł finansów państwowych. 14
Czym mają się więc kierować medycy związani z technikami ART? Otóż Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne w roku 1995 i 1996 określiło zasady, którymi powinni kierować
się lekarze w swojej pracy z ludźmi korzystającymi ze wspomaganej prokreacji.15
W założeniach stanowiska PTG16 wspomniane wyżej zasady powinny być podstawą
merytoryczną do powstania przyszłych ustaleń prawnych dotyczących postępowania
z komórkami rozrodczymi oraz tkankami płodowymi i zarodkowymi.17 Problem polega na tym,
że zalecenia PTG mogą, ale nie muszą być brane pod uwagę, tak więc ich przestrzeganie zależy
od dobrej woli usługodawcy.18
Poza tym ginekolodzy stosujący techniki rozrodu wspomaganego, przy braku
odpowiednich przepisów prawnych, mogą się kierować zasadami wynikającymi z Kodeksu
Etyki Lekarskiej19, zwłaszcza art. 38 dotyczącego prokreacji.20 Na skutek braku regulacji
prawnych wyższego szczebla mają tu również zastosowanie przepisy wynikające z ustawy
o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 r. 21 oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 30
sierpnia 1991 r.22

10 Kuczyński W.: Bezpłodność kobiet i mężczyzn w Polsce. Klinika Ginekologii Akademii Medycznej
w Białymstoku [dostęp 17 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.nieplodnosc.net/text5
11 Kuczyński W.: Techniki wspomaganego rozrodu- problemy prawne i ich konsekwencje.
„Ginekologia Praktyczna” 2005, nr 5(86), s. 7
12 Tamże s. 8
13 Konstytucja RP- ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483)
14 Haberko J.: Prawo do leczenia niepłodności a finansowanie świadczeń zdrowotnych ze źródeł
publicznych. „Ginekologia Praktyczna” 2007, nr 2, s.23-29
15 Haberko J.: Obowiązki lekarza ginekologa stosującego techniki prokreacji wspomaganej medycznie.
„Ginekologia Praktyczna” 2005, nr 2, s.11-18
16 PTG- Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dotyczące Technik Wspomaganego Rozrodu
w Leczeniu Niepłodności [dostęp 16 czerwca 2008]. Dostępny w Internecie:
http://www.libramed.com.pl/wpg
18 Kuczyński W.: Techniki wspomaganego rozrodu- problemy prawne i ich konsekwencje. „Ginekologia
Praktyczna” 2005, nr 5(86), s. 8
19 Przybylski Z., Kordel K.: Aspekty prawno- lekarskie w leczeniu niepłodności. [W]: Niepłodność.
Pod red. T. Pisarski, M. Szamatowicz. Warszawa, PZWL, 1997
20 Kodeks Etyki Lekarskiej [dostęp 20 czerwca 2008]. Dostępny w Internecie:
http://www.nil.org.pl/xml
21 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 91, poz. 408)
22 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 1997 r. Nr 28, poz. 152)
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Z brakiem regulacji prawnych wiąże się niebezpieczeństwo nadużyć ze strony klinik
świadczących usługi w zakresie technik ART. Leczenie niepłodności za pomocą tych technik
wymaga, oprócz posiadania wysokospecjalistycznej wiedzy, zastosowania nowoczesnej
aparatury, nowych technologii medycznych. Ośrodki związane z tym rodzajem działalności
powinny pracować zgodnie z wytyczonymi standardami, spełniać odpowiednie wymagania,
posiadać licencje na taką działalność i przede wszystkim stosować zasady dobrej praktyki
medycznej. Brak uregulowań prawnych sprzyja komercjalizacji świadczonych usług, co może
być przyczyną nadużyć, zwłaszcza jeśli chodzi o prywatne kliniki, nad którymi często nadzór
sprawuje jedynie urząd skarbowy. 23
Kolejną konsekwencją wynikającą z braku prawa dotyczącego sztucznej prokreacji jest
ponoszenie przez kobiety korzystające z technik ART całkowitych kosztów procedury
sztucznego zapłodnienia. Co prawda ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. nie wyklucza takiej możliwości, jednak brak
innych uregulowań prawnych pozwala zręcznie pomijać tę kwestię przez NFZ. 24 25 26
Tymczasem koszty leczenia wahają się w granicach 6-8 tys. PLN na jeden cykl
zapłodnienia in vitro. Stawia to nasz kraj na równi z takimi państwami jak Rosja, Ukraina,
Litwa, Łotwa czy Estonia, w których również brak jest finansowania zaawansowanych technik
wspomagania rozrodu. W pozostałych krajach Europy istnieje możliwość całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów przez państwo bądź systemy ubezpieczeniowe.27
Fakt ten jest bulwersujący, bo przecież niepłodność jest chorobą niezamierzoną
i kobiety z taką przypadłością nie powinny być spychane poza margines społeczny. Dlaczego
finansuje się leczenie chorób, które powstają na życzenie pacjenta, takich jak rak płuc i krtani
czy zawał mięśnia sercowego u palaczy tytoniu, bądź konsekwencje zdrowotne wynikające
z nadużywania alkoholu, a nie można nawet w części pokryć kosztów wysokospecjalistycznych
technik leczenia niepłodności?28
W Polsce możliwość refundacji kosztów ze źródeł publicznych można uzyskać jedynie
w trakcie procesu diagnostycznego niepłodności. W zakresie niepłodności żeńskiej Narodowy
Fundusz Zdrowia pokrywa koszty następujących procedur:
− monitorowanie i modyfikacja leczenia (badania biochemiczne, USG),
− diagnostyka z badaniami biochemicznymi, w tym hormonalnymi, wizualizacyjnymi (HSG,
USG, MRI/CT),
− leczenie zachowawcze,
− niepłodność pierwotna i wtórna- diagnostyka, leczenie oraz inseminacja nasieniem męża lub
dawcy.29
Pozostałe procedury, w tym te związane ze sztucznym zapłodnieniem, pacjentki
pokrywają z własnej kieszeni. Jednak koszty leczenia to nie wszystko. Dla osób, które
mieszkają daleko od ośrodka leczenia niepłodności dochodzą jeszcze koszty dojazdów,
zakwaterowania i pobytu na miejscu podczas leczenia, co w przypadku ogromnych kosztów
ponoszonych na procedury lecznicze ma niebagatelne znaczenie.

23 Kuczyński W.: Techniki wspomaganego rozrodu- problemy prawne i ich konsekwencje. „Ginekologia
Praktyczna” 2005, nr 5(86), s. 7, 9
24 Narodowy Fundusz Zdrowia
25 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (DzU Nr 210, poz. 2135)
26 Haberko J.: Prawo do leczenia niepłodności a finansowanie świadczeń zdrowotnych ze źródeł
publicznych. „Ginekologia Praktyczna” 2007, nr 2, s.23-29
27 Kuczyński W.: Bezpłodność kobiet i mężczyzn w Polsce. Klinika Ginekologii Akademii Medycznej
w Białymstoku [dostęp 17 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.nieplodnosc.net/text5
28 Szamatowicz M.: Etyczne, społeczne i psychiczne aspekty niepłodności.[W]: Biologia rozrodu oraz
zdrowie reprodukcyjne człowieka. Pod red. W. Kuczyński. Białystok, 2004, s. 6
29 Żyjmy dłużej, Raport- Niepłodność. „Polityka” 2005, nr 1 specjalny, s. 62
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Problemem niepłodnych kobiet jest również rozproszenie działań zmierzających
do zdiagnozowania i leczenia przyczyn niepłodności. Ośrodki leczenia niepłodności znajdują
się najczęściej w szpitalach, szczególnie w akademiach medycznych i instytutach naukowobadawczych. Często w miejscu zamieszkania kobiet nie ma oddziałów, gdzie uzyskałyby
kompleksową pomoc- od diagnostyki przyczyn, po leczenie i uzyskanie pomocy
psychologicznej, socjalnej czy prawnej. Tak więc zdarzają się sytuacje, gdzie diagnostyka
odbywa się w jednym ośrodku, a proces leczenia w drugim, przy czym obydwa mogą
posługiwać się odmiennym podejściem do problemu.30
Bariera informacyjna
Diagnozowanie i proces leczenia niepłodności powinien mieć miejsce
w specjalistycznych klinikach. Według różnych źródeł, w Polsce istnieje między 20 a 30
ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności, z czego w części z nich są świadczone pełne
usługi w zakresie rozrodczości, a w innych funkcjonuje poradnictwo lub specjalizują się
w wybranych technikach wspomagania rozrodu. 31 32
Proces diagnostyczno- leczniczy może się odbywać zarówno w klinikach akademii
medycznych, jak i w prywatnych ośrodkach. Do pacjentek należy wybór miejsca, w którym
chcą uzyskać pomoc. Nie jest to proste, gdyż w Polsce nie istnieje narodowy rejestr takich
klinik, nie muszą one zdobywać akredytacji ani nie podlegają zewnętrznej kontroli.
Dobrze, jeśli pacjentki trafią na rzetelnego lekarza, który potrafi skierować je
na właściwą drogę. W przeciwnym wypadku pozostają informacje uzyskane od innych
pacjentek z podobnymi problemami np. przez Internet. Skarbnicą wiedzy jest utworzony dla
takich kobiet portal społecznościowy „nasz-bocian”33, gdzie kobiety z problemem niepłodności
mogą uzyskać cenne wskazówki, pod warunkiem, że mają dostęp do Internetu. Równie cennym
źródłem informacji jest raport czasopisma „Polityka”, w którym można znaleźć m.in. adresy
klinik leczenia niepłodności.34
Bariera religijno- etyczna
W Polsce 95% społeczeństwa uważa się za osoby wierzące35, a stanowisko Kościoła
Katolickiego ma bardzo duży wpływ na decyzje społeczno- polityczne. Tym samym przekłada
się to na duży wpływ Kościoła, jeśli chodzi o ocenę etyczno-moralną technik rozrodu
wspomaganego.36
Religia katolicka jako jedyna z bardziej powszechnych religii na świecie sprzeciwia się
zapłodnieniu in vitro. Z kolei pozostałe religie przejawiają bardziej liberalne poglądy.
Protestanci uznają, że tylko we współpracy z Bogiem można podjąć słuszne decyzje
i dopuszczają techniki wspomagania rozrodu. Podobne zdanie przejawiają przedstawiciele
religii prawosławnej. Nawet Islam, zarówno odłamy szyickie, jak i sunnickie, uznaje techniki
ART, a nawet zachęca do korzystania z proponowanych przez te techniki metod.37 Poglądy
wspomnianych religii, oprócz Islamu, wyraziła Komisja Ekumeniczna na rzecz Kościoła
i Społeczeństwa, zrzeszająca kościoły protestanckie, anglikańskie i prawosławne. Według niej,
30 Jędrzejczyk M..: Epidemia niepłodności [dostęp 17 lipca 2008]. Dostępny w Internecie:
http://www.dla polski.pl/in-vitro2
31 Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s. 96
32 Kuczyński W.: Techniki wspomaganego rozrodu- problemy prawne i ich konsekwencje. „Ginekologia
Praktyczna” 2005, nr 5(86), s. 8
33 www.nasz-bocian.pl
34 Żyjmy dłużej, Raport- Niepłodność. „Polityka” 2005, nr 1 specjalny, s. 146
35
Wiara
Polaków
[dostęp
2
października
2008].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1997
36 Szamatowicz M.: Etyczne, społeczne i psychiczne aspekty niepłodności.[W]: Biologia rozrodu oraz
zdrowie reprodukcyjne człowieka. Pod red. W. Kuczyński. Białystok, 2004, s.6
37 Dmoch- Gajzierska E. Baranowska B.: Wyznanie a ocena etyczna wspomaganego rozrodu.
„Pielęgniarstwo XXI wieku” 2007, nr 2(19), s.90-92
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w rozrodzie wspomaganym ważna jest rola sumienia jednostki i jej odpowiedzialność
osobista.38
Podstawą do moralnego sprzeciwu Kościoła Katolickiego wobec in vitro jest instrukcja
„Donum Vitae”, opracowana, podpisana i opublikowana w 1987 roku przez ówczesnego
prefekta Kongregacji Nauki i Wiary kardynała Josepha Ratzingera.39
W myśl tej instrukcji Kościół katolicki jest przeciwny zapłodnieniu in vitro, ponieważ
jest ono samo w sobie niegodziwe i sprzeczne z godnością rodzicielstwa.40 Zdaniem Kościoła
poczęcie nowej istoty ludzkiej powinno odbyć się na drodze aktu seksualnego między
małżonkami, a akt ten powinien być wyrazem ich wzajemnej miłości. Technika sztucznego
zapłodnienia oddziela te sfery od siebie i dlatego jest przez Katolików nie do zaakceptowania.
Zapłodnienie in vitro wiąże się często z eksperymentami na embrionach ludzkich, ich
przechowywaniu w zamrożonej postaci oraz uśmiercaniu. Kościół katolicki sprzeciwia się
takim praktykom. W myśl jego nauki tylko akt seksualny między małżonkami odsłania w pełni
stwórczą miłość do Boga, której darem dla małżonków może stać się dziecko.41
Dla wierzących kobiet sprzeciw Kościoła jest ogromnym problemem. Niepłodność jest
dla nich przede wszystkim chorobą ciała i chcą skorzystać z wszelkich dostępnych
w medycynie metod, żeby temu zaradzić. Wybór ostatecznej metody poczęcia dziecka, jaką jest
zapłodnienie in vitro, już sam w sobie jest dla kobiet wierzących wyjściem poza ramy myślowe
przeciętnego człowieka. Dotyka bardzo delikatnych sfer ludzkiego sumienia. Poczęcie
upragnionego dziecka sprowadza do suchych, medycznych pojęć, narusza kobiecą intymność.
Rodzi się wtedy wiele dylematów moralnych, pytań, co jest dobre, a co złe. To okres choroby
duszy i dlatego od Kościoła kobiety wierzące oczekują przede wszystkim wsparcia duchowego,
wskazania właściwych dróg do dokonania wyborów.
Sprzeciw Kościoła jest dla kobiet wierzących często niezrozumiały. Z jednej strony gani
się je za podjęcie decyzji i skorzystanie z zapłodnienia in vitro, z drugiej zaś dopuszcza
możliwość uzyskania rozgrzeszenia, przy założeniu, że wyrażają żal za popełniony czyn.
Nasuwa się pytanie, jak można żałować czegoś, czego się bardzo pragnie? Kolejny dylemat
stwarza sprzeciw Kościoła katolickiego wobec zapłodnienia in vitro z jednej strony,
a jednocześnie otwartość na przyjęcie w poczet członków Kościoła dzieci poczętych tą
metodą.42
Jak z takimi dylematami mają uporać się kobiety, których jedynym pragnieniem jest
urodzić własne dziecko? One nie chcą zastanawiać się nad tym, czym jest nadliczbowa liczba
embrionów, dlaczego nie powinno się ich zamrażać czy jakim badaniom ich nie poddawać.
Te rozważania wolałyby oddać w ręce światłych ludzi, którzy wyciągną z nich właściwe
wnioski.
Negatywne stanowisko Kościoła katolickiego wobec in vitro może spowodować
wycofywanie się kobiet wierzących z życia religijnego. Jeżeli nie mogą liczyć na pomoc swego
duchowego przewodnika, pozostaje im przeżywać swoje rozterki w samotności. Mieszkanki
większych miejscowości są w tym względzie postawione w uprzywilejowanej pozycji.
Im większa miejscowość, tym większa odwaga do sprzeciwienia się nakazom wiary i tym
większa szansa na zachowanie anonimowości. W szczególnej sytuacji są mieszkanki małych
miejscowości. Tu wiara katolicka jest zakorzeniona najmocniej i to potęguje lęk przed
ujawnieniem styczności z problematyką in vitro. Ludzie starsi i słabo wykształceni oraz
mieszkańcy wsi są bardziej ostrożni w opiniach o zapłodnieniu pozaustrojowym i rzadziej
wyrażają przyzwolenie na stosowanie tej metody poczęcia dziecka. Większość z nich tak

38 Baum E., Fryś A.: Etyczne dylematy niepłodności kobiecej. „Pielęgniarstwo Polskie” 2005, nr 2(20),
s.329
39 Duda S.: Dziecko to grzech?. „Newsweek” 2008, nr 4, s. 80
40 Kard. Ratzinger J.: Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego
rzekazywania [dostęp 28czerwca 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka
41 Duda S.: Dziecko to grzech?. „Newsweek” 2008, nr 4, s. 80
42 Żyjmy dłużej, Raport- Niepłodność. „Polityka” 2005, nr 1 specjalny, s.118
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naprawdę nie wie, co sądzić o wykorzystaniu zapłodnienia in vitro.43 Niepłodne kobiety boją się
więc być „wytknięte palcami” przez lokalną społeczność, jak również boją się przyjęcia przez tę
społeczność „dziecka z probówki”.
Bariera psychologiczna
W psychice kobiet, a także mężczyzn, bycie rodzicem jest najbardziej pierwotną i jedną
z najsilniejszych potrzeb życiowych.44 U kobiet potrzeba ta jest szczególnie silnie zakorzeniona.
Wiąże się to z funkcjonowaniem przeświadczenia o konieczności bycia matką wyniesionego już
z czasów dzieciństwa. Małe dziewczynki otacza się lalkami, angażuje w opiekę nad młodszym
rodzeństwem, a kiedy w okresie dojrzewania pojawia się pierwsza miesiączka utwierdza
się młoda kobietę w przekonaniu, że teraz jej organizm jest już przygotowany do pełnienia roli
matki.45
Każde małżeństwo od momentu ślubu staje się przedmiotem presji prokreacyjnej.46
Niestety kobiety znoszą informację o problemach z płodnością znacznie gorzej. Zjawisku
niepłodności towarzyszą różnorodne stany psychologiczne takie jak stres, frustracja, dewastacja
układu partnerskiego, brak poczucia więzi rodzinnej, utrata celu dla aktywnego życia
zawodowego. W toku leczenia dochodzi do powstania różnego rodzaju frustracji, m.in.
− frustracji społecznej;
− frustracji psychicznej;
− frustracji egzystencjalnej.
Frustracja społeczna jest związana z dezaprobatą otoczenia spowodowaną brakiem
potomstwa, co naraża zwłaszcza kobietę na negatywne komentarze i krytyczne uwagi.47 Jest
jedną z trudniejszych do przezwyciężenia frustracji, zwłaszcza wśród kobiet wywodzących się
z niższych warstw społecznych, posiadających niższe wykształcenie. Posiadanie dziecka jest
wśród nich częściej traktowane jako skuteczny sposób uzyskania identyfikacji na swoim
poziomie klasowym.48 Ponadto kobiety bezpłodne lub bezdzietne z innej przyczyny mają
poczucie „inności”, czują się przez społeczeństwo napiętnowane. Uważa się je często
za zrzędliwe, niedorozwinięte emocjonalnie, samolubne czy skąpe. To wszystko może tylko
nasilić poczucie frustracji.49 Brak poczucia akceptacji i zrozumienia przyczynia się do tego,
że kobiety tracą przyjaciół, bądź same odsuwają się od bliskich im osób, wycofują się z życia
społecznego.
Frustracja psychiczna wynika z niskiej samooceny i braku akceptacji zaistniałej sytuacji
życiowej, co nierzadko jest przyczyną depresji i poczucia winy.50 Szczególnie ciężkie pod
względem emocjonalnym może okazać się dla kobiety poddanie się procedurze zapłodnienia
in vitro. Zabiegi związane z tą procedurą bardzo głęboko ingerują w intymność kobiety, a stres
temu towarzyszący może osiągać wyższy poziom niż w przypadku innych metod leczenia

43 Rogulska B. Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia pozaustrojowego [dostęp 15
października 2008]. Dostępny w Internecie: http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008
44 Żyjmy dłużej, Raport- Niepłodność. „Polityka” 2005, nr 1 specjalny, s. 53
45 Żyjmy dłużej, Raport- Niepłodność. „Polityka” 2005, nr 1 specjalny, s. 86
46 Łuczak-Wawrzyniak J., Skrzypczak J.: Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. [W]:
Ginekologia. Podręcznik dla położnych , pielęgniarek i fizjoterapeutów. Pod red. T. Opala.
Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 207
47 Łuczak-Wawrzyniak J., Pisarski T.: Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. [W]:
Niepłodność. Pod red. T. Pisarski, M. Szamatowicz. Warszawa, PZWL, 1997, s. 298
48 Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s.
69
49 Tamże s. 70
50 Łuczak-Wawrzyniak J., Pisarski T.: Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. [W]:
Niepłodność. Pod red. T. Pisarski, M. Szamatowicz. Warszawa, PZWL, 1997, s. 298

60

Julia Larysa Bednarczyk, Waldemar Pędziński

niepłodności.51 Ponadto dochodzi element lęku przed brakiem akceptacji dziecka, które miałoby
się pojawić dzięki tej metodzie.
Frustracja egzystencjalna jest spowodowana poczuciem zagrożenia sensu własnego
istnienia. Potrzeba sensu życia, znalezienia celu, do którego można i warto dążyć, należy
do podstawowych motorów ludzkiego działania. Dla wielu kobiet dziecko jest naczelną
wartością i niemożność jej realizacji może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji.
Częstym efektem frustracji egzystencjalnej są głębokie stany depresyjne.52 Dodatkowym
elementem potęgującym ten rodzaj frustracji jest lęk przed rozpadem związku i utratą uczuć
partnera.
Stres związany z niepłodnością porównywalny jest do stresu towarzyszącego chorobie
nowotworowej.53 Leczenie niepłodności wykracza bowiem poza pojęcie „normalnego leczenia”.
Dotyka systemu wartości, norm moralnych i etycznych. Często trwa latami i jest uzależnione
od cyklu miesiączkowego kobiety. Każdy kolejny miesiąc to czas prób i nadziei przeradzający
się w koszmar niepewności.54 Ogrom badań, częste wizyty u lekarza, kilkanaście pobrań krwi,
zdobywanie środków finansowych z wszelkich możliwych źródeł, zwolnienia z pracy, dojazdy
do kliniki, wszystko to sprowadza kobietę do nadmiernej koncentracji na jednym problemie,
jakim jest poczęcie dziecka.55 Ciągłe napięcia emocjonalne doprowadzają do częstszych
niż w małżeństwach posiadających dzieci konfliktów. Zwłaszcza sfera seksualna, tak ważna
w procesie leczenia, ulega zaburzeniom spowodowanym długotrwałym stresem. U kobiet
problemy te mogą mieć postać zaburzeń miesiączkowania, cykli bezowulacyjnych, oziębłości
płciowej, pochwicy czy zaburzeń orgazmu.56
Problemy psychologiczno-społeczne pojawiające się w niepłodności są umniejszane lub
wręcz pomijane.57 Tymczasem pacjentki na każdym etapie diagnozy
i leczenia niepłodności przeżywają wiele negatywnych emocji i bez profesjonalnej
pomocy mogą mieć trudności w poradzeniu sobie z tymi sytuacjami. Zwłaszcza kobiety
poddawane procedurom wspomaganej rozrodczości pod postacią zapłodnienia in vitro mogą
potrzebować więcej wsparcia psychologicznego niż inne pacjentki.58 Jest to spowodowane
faktem, że zanim dotrą do takiej formy rozwiązania problemu, często są po wielu latach
bezskutecznego leczenia. Wynika z tego szereg obciążeń powstających z własnych,
negatywnych doświadczeń i szczególnego stosunku do tej formy leczenia. 59
Głęboko przeżywane problemy, przeświadczenie o niezrozumieniu powodują,
że kobiety w procesie leczenia niepłodności odsuwają się od rodziny, przyjaciół, unikają
w swoim otoczeniu ludzi mających potomstwo. Leczenie niepłodności to czas zaangażowania
obojga partnerów w proces terapii, współdziałania w wykonywaniu zaleceń lekarskich.
To poświęcenie dużej ilości czasu i obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego tak ważny jest

51 Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s.
43
52 Klimek O.: Niepłodność uleczalna czy nie?. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995, s.101
53 Kuczyński W.: Bezpłodność kobiet i mężczyzn w Polsce. Klinika Ginekologii Akademii Medycznej
w Białymstoku [dostęp 17 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: http://www. naszbocian.pl/modules
54 Łuczak-Wawrzyniak J., Pisarski T.: Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. [W]:
Niepłodność. Pod red. T. Pisarski, M. Szamatowicz. Warszawa, PZWL, 1997, s. 298
55 Żyjmy dłużej, Raport- Niepłodność. „Polityka” 2005, nr 1 specjalny, s. 87
56 Łuczak-Wawrzyniak J., Skrzypczak J.: Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. [W]:
Ginekologia. Podręcznik dla położnych , pielęgniarek i fizjoterapeutów. Pod red. T. Opala.
Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, s. 209
57 Lewandowski P.: Kwalifikacja i przygotowanie niepłodnych par do IVF. [W]: Niepłodność i rozród
wspomagany. Pod red. J. Radwan. Poznań, Termedia sp. Z o. o., 2005, s. 8
58 Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s.
92
59 Łuczak-Wawrzyniak J., Pisarski T.: Psychologiczne problemy w leczeniu niepłodności. [W]:
Niepłodność. Pod red. T. Pisarski, M. Szamatowicz. Warszawa, PZWL, 1997, s. 303
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element wsparcia, zwłaszcza ze strony męża, rodziny czy przyjaciół, co u większości kobiet
powoduje obniżenie poziomu odczuwanego lęku i objawów depresyjnych. Bardzo ważna jest
postawa samego partnera. W związku reakcje emocjonalne jednego partnera wpływają
bezpośrednio na zachowanie i uczucia drugiej strony, dlatego pozytywna postawa męża ma
ogromne znaczenie.60
Bardzo ważne jest zachęcenie kobiet do uczestnictwa w grupach wsparcia, gdzie można
wymienić informacje dotyczące diagnozy, leczenia, radzenia sobie z problemem niepłodności.
Mogą się tam zetknąć z osobami w podobnej sytuacji, a tylko wśród takiej grupy łatwiej jest
uzyskać zrozumienie przeżywanych problemów
Cel badań
Przedmiotem przeprowadzanych badań była grupa kobiet korzystających z usług klinik
leczenia niepłodności. Badania zawężono do pacjentek kilku klinik położonych w Białymstoku.
Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ Białystok jest kolebką zapłodnienia
in vitro w Polsce. Z rozmów z pacjentkami białostockich klinik wynika, że tamtejsze ośrodki
wzbudzają wśród nich największe zaufanie właśnie z powodu zapoczątkowania historii
polskiego in vitro, ale także z powodu dosyć niskich kosztów procedury w porównaniu z innymi
ośrodkami leczenia niepłodności.
Celem badań było wskazanie barier, przed którymi stają kobiety, które przeszły lub
są w trakcie procedury zapłodnienia in vitro w Polsce. Z przeglądu literatury wynika, że są
to głównie cztery bariery: prawno- organizacyjno- finansowa, informacyjna, religijno- etyczna
i psychologiczna.
Metody i materiały
Do przeprowadzenia badań wykorzystano technikę ankietowania, a jako narzędzie
badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz został sporządzony autorsko
na podstawie wiadomości wyniesionych z przeglądu literatury oraz rozmów przeprowadzonych
z pacjentkami klinik leczenia niepłodności. Ankieta zawierała 16 pytań, z czego 12 dotyczyło
problematyki zapłodnienia in vitro, a 4 to pytania metryczkowe. Sposób wypełnienia ankiety
polegał na zaznaczeniu znakiem X wybranej jednej lub kilku odpowiedzi. Postawione pytania
miały postać zamkniętą oraz półotwartą.
Ankieta została przeprowadzona na przełomie października i listopada 2008 roku
w Białymstoku, w dwóch klinikach zajmujących się wspomaganiem rozrodczości.
W jednej z klinik udostępniono 50 ankiet, w drugiej klinice kwestionariusze ankiety
w liczbie 30 rozdano na dwóch celowo wybranych salach. Przebywają tam pacjentki przed i po
ważnych zabiegach związanych z zapłodnieniem in vitro, a mianowicie przed i po punkcji
jajników oraz transferze zarodków do macicy.
Z informacji uzyskanych w klinikach odnośnie ilości pacjentek z problemem in vitro
przybywających w ciągu miesiąca wynikało, że jest to liczba około 50 kobiet miesięcznie.
Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie pacjentki będą zainteresowane wypełnieniem ankiety
rozszerzono miejsce przeprowadzania badań. Polegało to na osobistym poszukiwaniu kobiet
z problemem in vitro w środowisku autora pracy. Jedynym ograniczeniem przy wyborze
ankietowanych w tej grupie był warunek korzystania w usług białostockich klinik leczenia
niepłodności. W ten sposób udostępniono 20 kwestionariuszy ankiety.

60 Bidzan M.: Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s. 7071
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Wyniki
Na potrzeby badań rozdano w sumie 100 kwestionariuszy ankiety. Najwięcej
wypełnionych ankiet uzyskano w I klinice. Z 50 udostępnionych ankiet wypełniło je tam 29 osób.
Z informacji uzyskanych od personelu wiadomo, że pacjentki chętnie zgadzały się wypełnić
ankietę i czyniła to zdecydowana większość poproszonych o to kobiet. W tym czasie klinikę
odwiedziło mniej niż 50 pacjentek na miesiąc i wynik 29 wypełnionych ankiet można uznać
za pozytywny.
W II klinice, w sumie z 30 pozostawionych ankiet pacjentki wypełniły tylko
12 kwestionariuszy. Nie udało się uzyskać informacji co do ilości pacjentek jakie przebywały
w klinice podczas przeprowadzania badań.
W środowisku autora pacy rozdano 20 ankiet wśród osób, które miały styczność
z problematyką in vitro. 11 z nich zgodziło się wziąć udział w badaniach. Były to panie, które
miały styczność z białostockimi klinikami leczenia niepłodności, co było w tym przypadku
warunkiem wypełnienia ankiety.
W sumie uzyskano 52 wypełnione ankiety, co biorąc pod uwagę charakterystykę badanej
problematyki, liczbę pacjentek odwiedzających kliniki leczenia niepłodności oraz czas
przeprowadzania badań jest wynikiem zadowalającym. Wyniki ankiet obliczono w formie
liczbowej i procentowej. Przedstawiono je w postaci graficznej oraz opisowej.
Zdecydowana większość badanych kobiet, 46%, była w przedziale wiekowym między
30-35 lat. Nieco mniej, bo 29% badanych, deklarowało wiek w przedziale 25-30 lat. Powyżej 35
roku życia odpowiedziało 23% ankietowanych. Najmniej, 2% kobiet, miało do 25 lat.
Wśród ankietowanych 73% to osoby z wyższym wykształceniem. Wykształcenie
średnie posiadało 17% ankietowanych, a zawodowe 10%. Wśród badanych nie pojawiła się
osoba z wykształceniem podstawowym.
Po 35% kobiet pochodzi ze średnich miast od 20-60 tys. mieszkańców oraz dużych
miast powyżej 60 tys. mieszkańców. 17% badanych pochodzi z małych miast do 20 tys.
mieszkańców, a 13% ze wsi. 69% badanych kobiet jest aktywnych zawodowo, natomiast 31%
nie pracuje.
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Wykres 1. Pytanie 1 - Wiedza badanych na temat istnienia przepisów prawnych
dotyczących in vitro.
Spośród 52 ankietowanych 13 kobiet odpowiedziało twierdząco na pytanie
dotyczące istnienia przepisów prawnych dotyczących in vitro, co stanowi 25% wszystkich
ankietowanych. Trzydzieści cztery osoby odpowiedziały przecząco, co stanowi 66%
ankietowanych. Pięć osób wogóle nie udzieliło odpowiedzi, co stanowi 9% ankietowanych.
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Wykres 2. Pytanie 2 - Znajomość przepisów prawnych dotyczących in vitro.
W pytaniu dotyczącym wiedzy na temat znajomości przepisów prawnych 7 kobiet
odpowiedziało, że zna przepisy dotyczące zapłodnienia in vitro, co stanowi 13% wszystkich
ankietowanych. Czterdzieści jeden badanych nie zna żadnych przepisów prawnych dotyczących
in vitro, co stanowi 79% ogólnej liczby ankiet. Cztery kobiety nie odpowiedziały na zadane
pytanie, co stanowi 8% ankietowanych.
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Wykres 3. Pytanie 3 - Posiadanie wystarczających środków finansowych na procedurę in vitro.
Spośród 52 ankietowanych 25 odpowiedziało, że posiadało wystarczające środki na
procedurę zapłodnienia in vitro, stanowi 48% ogólnej liczby ankietowanych. Pozostałe
27 kobiet odpowiedziało przecząco, co stanowi 52%.
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Wykres 4. Pytanie 4 - Wpływ procedury in vitro
na nieobecność w pracy kobiet aktywnych zawodowo.
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W badane grupie 34 kobiety odpowiedziały, że udział w procedurze in vitro
spowodował ich częstą nieobecność w pracy, co stanowi 65% badanych kobiet. Pozostałe 17
pań odpowiedziało przecząco, co stanowi 33% badanych. Jedna osoba, stanowiąca 2%
badanych, nie udzieliła odpowiedzi na pytanie.
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Wykres 5. Pytanie 5 - Liczba dni nieobecności w pracy w roku kalendarzowym.
Absencję w pracy do 30 dni w skali roku zadeklarowało 16 osób, co stanowi 31%
badanych kobiet. Podobne wyniki dotyczą absencji do 60 dni w roku. W tym przedziale
odpowiedzi udzieliło 13 ankietowanych pań, czyli 25%. Trzy osoby nie były w pracy
zawodowej ponad 60 dni w roku kalendarzowym i jest to 6% ankietowanych. W sumie 20 osób
nie udzieliło odpowiedzi, bądź udzieliło błędnej odpowiedzi na pytanie, co stanowi 38%
badanych osób. Warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie nr 5 była odpowiedź
twierdząca w pytaniu poprzednim (nr 4). Sześć osób nie uwzględniło tej uwagi.
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Wykres 6. Pytanie 6 - Wpływ odległości od kliniki leczenia niepłodności na dostęp do in vitro.
Przeprowadzona analiza dotycząca odległości kobiet z miejsca zamieszkania do kliniki
wykazała, że 27 osób (52%) odpowiedziało na zadane pytanie twierdząco. Niewiele mniej, bo
48% ankietowanych, czyli 25 osób, odpowiedziało przecząco.
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Wykres 7. Pytanie 7 - Przeszkody napotykane podczas korzystania z usług
klinik leczenia niepłodności.
Pytanie dotyczące przeszkód napotykanych podczas korzystania z usług klinik leczenia
niepłodności dawało możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi. W sumie ankietowane
udzieliły 90 odpowiedzi. Odpowiedź o braku rzetelności klinik nie spotkała się
z zainteresowaniem badanych pań, a tylko 1% ankietowanych wybrał odpowiedź „Wszystkie”.
Mały, 3% odzew, dotyczył wyboru odpowiedzi „Inne (jakie?)”. Dwie spośród tych osób
udzieliły dodatkowej odpowiedzi. Jedna wskazała, że żadna z sugerowanych odpowiedzi nie
jest właściwa. Druga osoba odpowiedziała, że przeszkodą było dla niej podejście
do rozwiązania problemu.
Badane kobiety skłaniały się raczej ku konkretnie sugerowanym odpowiedziom.
Trzydzieści pięć osób, czyli 39% ankietowanych odpowiedziało, że przeszkodą podczas
korzystania z usług klinik leczenia niepłodności były zbyt duże koszty. Dwadzieścia dwie
osoby, czyli 25% ankietowanych, wskazało jako przeszkodę podczas korzystania z usług klinik
leczenia niepłodności brak efektów w postaci ciąży. Brak opieki psychologicznej zgłosiło
14 pań, czyli 16% badanych. Dwanaście osób, czyli 13% ankietowanych, uznało za przeszkodę
brak całościowego podejścia do problemu.
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Wykres 8. Pytanie 8 - Wpływ stanowiska Kościoła Katolickiego
na decyzję o przystąpieniu do procedury in vitro.
Pytanie badające wpływ Kościoła Katolickiego na decyzję o przystąpieniu do procedury
in vitro dotyczyło osób wyznania rzymsko- katolickiego. Odpowiedziało na nie w sumie 94%
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ankietowanych. Trzy osoby spośród tej grupy (6%) nie udzieliło żadnej odpowiedzi.
Dwadzieścia jeden badanych kobiet (40%) odpowiedziało, że stanowisko Kościoła Katolickiego
było przeszkodą przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do procedury zapłodnienia in vitro.
Natomiast 54% ankietowanych, czyli 28 osób, nie widziało w tej kwestii żadnych przeszkód.
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Wykres 9. Pytanie 9 - Rodzaje wsparcia udzielanego kobietom podczas starań o dziecko.
Pytanie dotyczące rodzaju udzielanego wsparcia podczas starań kobiet o dziecko
dawało możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi. W sumie ankietowane udzieliły 86
odpowiedzi. Najwięcej, 45% odpowiedzi, dotyczyło wsparcia ze strony męża. Na to pytanie
odpowiedziało 39 ankietowanych kobiet. Dwadzieścia jeden pań, czyli 24% badanych,
wskazało na wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół.
Zbliżone wyniki osiągnęły odpowiedzi o wsparciu ze strony personelu medycznego
oraz ze strony współpacjentów kliniki. Pierwsza z odpowiedzi osiągnęła wynik 13%, druga
12%. Zaledwie jedna z pacjentek wskazała na wsparcie ze strony psychologa, co stanowi 1%
wszystkich odpowiedzi.
Na pytanie o wsparcie ze strony osoby duchownej ankietowane nie udzieliły żadnej
odpowiedzi. Cztery osoby (5% badanych), nie uzyskały żadnego wsparcia podczas korzystania
z usług klinik leczenia niepłodności. Żadna z kobiet nie podzieliła się również uwagami
na temat innego rodzaju wsparcia.
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Wykres 10. Pytanie 10 - Wpływ małej wiedzy o in vitro na poziom lęku.
W pytaniu badającym wpływ posiadanej wiedzy o in vitro na poziom lęku,
29 ankietowanych odpowiedziała twierdząco, co stanowi 56% ogółu badanych. Dwadzieścia
jeden pań, czyli 40%, odpowiedziało przecząco. Pozostałe dwie badane kobiety, czyli 4%, nie
udzieliło żadnej odpowiedzi.
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Wykres 11. Pytanie 11 - Wpływ niepłodności na relacje w związku.
W pytaniu badającym wpływ niepłodności na relacje w związku 35% procent kobiet,
czyli 18 osób, odpowiedziało, że problem niepłodności wpłynął na relacje w ich związku
powodując jego kryzys. Nieco mniej, 21% pań, czyli 11 osób, stwierdziło, że problem
niepłodności wpłynął na uświadomienie sobie dużego wsparcia męża. Szesnaście pań (31%)
stwierdziło, że problem niepłodności nie miał większego wpływu na ich związek. Zaś 13%,
czyli 7 pań, nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Odpowiedź sugerująca myślenie o rozwodzie
nie spotkała się z zainteresowaniem badanych.
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Wykres 12. Pytanie 12 - 1 Istnienie bariery dostępu do informacji o in vitro.
Zdecydowana większość kobiet, 71%, czyli 37 badanych osób, nie widzi problemu
w dostępie do informacji o zapłodnieniu in vitro. Dwanaście osób (23%) uważa, że informacja
taka jest trudno dostępna. Trzy kobiety (6%) pominęły tę odpowiedź.
Wnioski
Biorąc pod uwagę powyższe analizy można wysunąć następujące wnioski:
1. Z leczenia niepłodności w Polsce korzystają głównie kobiety z wykształceniem wyższym
i mieszkające w dużych miastach.
2. Istnieje potrzeba podniesienia wiedzy kobiet na temat regulacji prawnych dotyczących
leczenia niepłodności metodą in vitro.
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3. Istnieje potrzeba zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego podczas leczenia
niepłodności metodą in vitro.
4. Należy zbadać przyczyny niskiego zainteresowania metodą in vitro kobiet z niższym
wykształceniem mieszkających w małych miejscowościach.
Podsumowanie
Wiek pacjentek biorących udział w ankiecie nie powinien dziwić. Biorąc pod uwagę
fakt, że dwie trzecie z nich to osoby z wyższym wykształceniem można przypuszczać, że późno
rozpoczęły starania prokreacyjne. Przesuwa się wiek zawierania stałych związków i urodzenia
pierwszego dziecka wśród współczesnych Polek, który przypada na około 30 rok życia.
Do klinik niepłodności trafiają więc w większości pacjentki w tym wieku. Prawie jedna czwarta
ankietowanych, to kobiety powyżej 35 roku życia. Można przypuszczać, że są w tej grupie
pacjentki już po wielu doświadczeniach związanych z leczeniem niepłodności.
Ciekawym zagadnieniem jest fakt, że dwie trzecie ankietowanych to osoby z wyższym
wykształceniem. Czy tylko takim kobietom łatwiej jest sięgnąć po pomoc w leczeniu
niepłodności, zwłaszcza metodą zapłodnienia in vitro? Czy wykształcenie wpływa na większą
świadomość w podejmowaniu trudnych decyzji związanych ze wspomaganą prokreacją?
A może poziom wykształcenia ma duży wpływ na pokonywanie barier, na jakie kobiety
napotykają na swej drodze w leczeniu niepłodności.
Tak samo jak z wykształceniem, tak i z miejscem zamieszkania ankietowanych wiąże
się pewne zaskoczenie. Wygląda na to, że kobiety z większych miast, z wysokim
wykształceniem łatwiej sięgają po metodę zapłodnienia in vitro. Być może też miejsce
zamieszkania wpływa na dostęp do diagnostyki i leczenia niepłodności, dlatego paniom
z większych miast łatwiej do nich dotrzeć.
Wyniki dotyczące aktywności zawodowej badanej grupy kobiet pokrywają się
z poziomem wykształcenia ankietowanych i nasuwają przypuszczenie, że kobiety z wyższym
wykształceniem są bardziej aktywne zawodowo.
Analizując wiedzę badanych kobiet na temat istnienia przepisów prawnych dotyczących
zapłodnienia in vitro można wysnuć wniosek, że ponad jedna trzecia badanych nie ma wiedzy
o braku przepisów prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro. Pozostałe ankietowane kobiety
posiadają wiedzę na ten temat. Dane wynikające z metryczki mogą nasuwać przypuszczenie,
że ankietowane panie, w większości z wyższym wykształceniem, mają dużą świadomość
dotyczącą problematyki prawnej związanej z in vitro
Przy analizie dotyczącej posiadania dostatecznych środków finansowych na procedurę
in vitro trudno było wyciągnąć jednoznaczne wnioski ze względu na podobne wyniki
odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Zapewne bardziej dogłębna analiza pozwoliłaby
ocenić, co ankietowane rozumieją pod pojęciem dostateczne środki finansowe. Zdecydowana
większość badanych kobiet to osoby pracujące, ale ich status finansowy może się bardzo różnić,
chociażby w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wynagrodzenia za nią.
Wśród badanych kobiet dwie trzecie jest aktywne zawodowo, a jak wiadomo proces
leczenia niepłodności oraz procedura zapłodnienia in vitro są procesami czasochłonnymi i mogą
mieć wpływ na zwiększoną absencję zawodową. Dlatego nie dziwi wynik wskazujący,
że z 70% kobiet aktywnych zawodowo aż 62% wykazało częstą nieobecność w pracy.
Z przeprowadzonych badań wynika, że odległość od kliniki leczenia niepłodności jest
przeszkodą dla niewiele ponad połowy badanych. Prawdopodobnie wyniki nie są bardziej
zróżnicowane z racji tego, że dwie trzecie badanych kobiet deklaruje zamieszkanie w średnich
i większych miastach. Obecnie w bardzo wielu ośrodkach miejskich znajdują się kliniki
leczenia niepłodności, tak więc kobiety w związku z miejscem zamieszkania mają łatwiejszy do
nich dostęp. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego 52% kobiet uważa odległość od kliniki
leczenia niepłodności za przeszkodę w dotarciu do in vitro? Przeszkodą może być bowiem
konkretne miejsce zamieszkania tych ankietowanych, ale także ilość klinik do jakich przyszło
im dotrzeć.
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Określając przeszkody podczas korzystania z usług klinik leczenia niepłodności
większość badanych kobiet zwracała uwagę na zbyt duże koszty leczenia niepłodności.
Potwierdza to ogólnie dostępne informacje o ogromnych kosztach, jakie muszą ponieść same
zainteresowane w procesie leczenia niepłodności. Wybór nie jest zaskakujący również z uwagi
na fakt, że leczenie niepłodności, a w szczególności zapłodnienie in vitro, nie jest refundowane
przez państwo.
Brak efektów w postaci ciąży wskazało jako przeszkodę podczas korzystania z usług
klinik leczenia niepłodności 25% ankietowanych. Płodność kobiety jest największa
w przedziale wiekowym 20-25 lat, a po 35 roku życia gwałtownie spada. W przypadku
zapłodnienia in vitro średnia ilość uzyskanych ciąż kształtuje się w granicach 25%, a do 30 r. ż.
nawet powyżej 30%. Badane kobiety w dwóch trzecich przekroczyły już 30 r. ż., a 23% z nich
ma powyżej 35 lat. Biorąc pod uwagę ich wiek oraz fakt, że do ciąży nie dochodzi zbyt często
przy pierwszej próbie zapłodnienia in vitro nie dziwi częste wskazywanie tego problemu
W badanej grupie kobiet 16% zgłosiło jako problem brak opieki psychologicznej.
Nie jest to mały odsetek ogólnych odpowiedzi, ale ankietowane postawiły ten problem dopiero
na trzecim miejscu. Ważne jest jednak, że kobiety przyznają się do takiego problemu.
Wiadomo, że w przypadku zapłodnienia in vitro pomoc psychologiczna jest nieodzowna.
In vitro to szczególny rodzaj rozwiązywania problemu niepłodności, który bardzo głęboko sięga
w psychikę kobiety, dotyka delikatnych sfer. W Polsce korzystanie z opieki psychologicznej
jeszcze często pozostaje tematem tabu, a tym bardziej oficjalne przyznawanie się do takiej
potrzeby. Faktem jest również, że w klinikach leczenia niepłodności brakuje zorganizowanej
opieki psychologicznej. Być może w ramach różnych zabiegów związanych z leczeniem
niepłodności łatwiej byłoby skorzystać na miejscu w klinice z opieki psychologa. Wielkość
miejscowości odgrywa pewną rolę w wykorzystaniu takiej opieki. Jednak bardziej można
skłaniać się ku sugestii, że mieszkanki większych miast mają większą odwagę przyznać się,
że potrzebują takiej pomocy.
Brak całościowego podejścia do problemu stanowił przeszkodę dla 13% kobiet
z badanej grupy. Z literatury wynika, że problemem w leczeniu niepłodności jest często duże
rozproszenie działań, zwłaszcza w diagnostyce niepłodności. Najbardziej dotyka to kobiet
z mniejszych miejscowości. Nieduży procent udzielonych w tym przypadku odpowiedzi może
być spowodowany faktem, że ponad dwie trzecie ankietowanych pochodzi ze średnich
i większych miast i być może ma łatwiejszy dostęp do diagnostyki i leczenia niepłodności,
a działania te nie są tak rozproszone jak w przypadku pań z mniejszych miejscowości.
Pomimo dużego wpływu jaki wywiera Kościół Katolicki na ocenę etyczno- moralną
technik wspomaganego rozrodu w Polsce, większość kobiet poradziła sobie z barierą religijnoetyczną przed jaką stają kobiety poddawane zapłodnieniu in vitro. W literaturze ocenia się,
że największy problem z pokonywaniem tej bariery mają osoby słabiej wykształcone
i z mniejszych miejscowości. Biorąc pod uwagę, że ankietowane w zdecydowanej większości
mają wyższe wykształcenie i zamieszkują miasta średniej i dużej wielkości wyniki tej analizy
potwierdzają doniesienia z literatury.
W trakcie leczenia niepłodności bardzo ważne znaczenia ma udzielone wsparcie,
zwłaszcza ze strony męża, rodziny czy przyjaciół, co u większości kobiet powoduje obniżenie
poziomu odczuwanego lęku i objawów depresyjnych. Najwięcej takiego wsparcia otrzymały
ankietowane przede wszystkim ze strony męża. Wynik nie jest zaskakujący zważywszy, że aby
skutecznie radzić sobie z niepłodnością potrzebna jest współpraca i wzajemne wsparcie
obydwojga partnerów. Znacząca rolę odegrało też wsparcie najbliższej rodziny i przyjaciół.
Może to wynikać z faktu, iż mieszkanki większych miejscowości, dobrze wykształcone,
aktywne zawodowo, łatwiej sięgają po pomoc ze strony najbliższych i są bardziej otwarte na
tego rodzaju wsparcie.
Pewną rolę w udzielaniu wsparcia odegrał personel medyczny oraz współpacjenci
klinik. Wsparcie ze strony personelu medycznego mogłoby osiągnąć lepszy wynik. Delikatna
materia, jaką jest problem leczenia niepłodności, powinna skłonić pracowników klinik leczenia
niepłodności do większej empatii i wsparcia. Zapłodnienie in vitro jest często dla pacjentek
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ostatecznym wyjściem i od personelu oczekują większego zaangażowania, a nie tylko
przedmiotowego podejścia.
Zaledwie jedna pacjentka wskazała na wsparcie ze strony psychologa. To przykre,
że w miejscu gdzie pomoc psychologiczna ma niemalże kluczowe znaczenie, tylko 1%
badanych uzyskał takie wsparcie. Rodzi się pytanie, czy wynik taki związany jest ze słabą
organizacją opieki psychologicznej w przypadku zapłodnienia in vitro, czy z brakiem takiej
potrzeby ze strony ankietowanych. Wynik wskazujący, że dla 16% ankietowanych przeszkodą
podczas korzystania z usług klinik leczenia niepłodności był brak opieki psychologicznej,
sugerowałby raczej problem z organizacją opieki psychologa na skalę potrzeb kobiet
poddawanych zapłodnieniu in vitro.
Na pytanie o wsparcie ze strony osoby duchownej ankietowane nie udzieliły żadnej
odpowiedzi. Biorąc pod uwagę, że poprzez odpowiedź dotyczącą bariery religijno- etycznej
94% ankietowanych zadeklarowało przynależność do religii rzymsko- katolickiej, wynik jest
zaskakujący. Faktem jest, że Kościół Katolicki sprzeciwia się zapłodnieniu in vitro,
ale niepłodność jest także chorobą duszy i kobiety powinny również wśród duchownych znaleźć
wsparcie, zwłaszcza w sferze duchowej.
Większość ankietowanych w metryczce zadeklarowała wykształcenie wyższe. Być
może stąd wynika dosyć wysoki poziom braku lęku spowodowanego niedostatecznymi
informacjami na temat zapłodnienia in vitro. Poziom wykształcenia może także sprzyjać
lepszemu zrozumieniu dostępnych informacji, co w znaczący sposób może przyczyniać się do
redukcji lęku przed zapłodnieniem in vitro.
Wyniki dotyczące wpływu problemu niepłodności na relacje w związku potwierdzają
wiadomości pochodzące z literatury tematu, ponieważ problem niepłodności faktycznie ma
duży wpływ na związek dwojga ludzi. Zwłaszcza kobiety przechodzą różne przemiany
emocjonalne, są poddawane działaniu hormonów, co nie pozostaje bez wpływu na ich związek
z partnerem. Często jest to czas wielu kryzysów, ale też czas, kiedy dwoje ludzi uświadamia
sobie, jak ważne jest wzajemne wsparcie w dążeniu do tego samego celu. 31% badanych
stwierdziło, że problem niepłodności nie miał większego wpływu na ich związek, a odpowiedź
sugerująca myślenie o rozwodzie nie spotkała się z zainteresowaniem badanych. Z informacji
pochodzących z literatury wynika, że problem niepłodności ma duży wpływ na związek.
Powyższe wyniki mogą nie być do końca prawdziwe z uwagi na fakt, że przy rozwiązywaniu
ankiety mógł być obecny partner, co mogło spowodować zafałszowanie odpowiedzi. Nie każda
kobieta w obecności partnera jest w stanie być zupełnie szczera.
Przy współczesnym rozpowszechnieniu dostępu do różnego rodzaju mediów, fakt
dostępu do informacji rzeczywiście nie musi stanowić problemu. Pojawia się jednak pytanie,
co z ich interpretacją? Jak kobiety radzą sobie z wyborem właściwych informacji oraz czy same
dokonują ich interpretacji, czy może korzystają z pomocy lekarzy lub innych osób? A może
zmieniając kolejne kliniki w poszukiwaniu tej właściwej na własnej skórze sprawdzają
prawdziwość dostępnych informacji? Być może pomaga im wyższe wykształcenie i tym samym
większa zdolność właściwej interpretacji dostępnych danych.
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Zagadnienia etyczne w prenatalnym poradnictwie genetycznym
– ograniczenia i względne przeciwwskazania w diagnostyce prenatalnej
Barbara Górska – Deroń - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Zdzisław Szałkowski - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Streszczenie
Techniczne możliwości współczesnej medycyny umożliwiają, jeszcze w łonie matki,
diagnozę wad genetycznych nie narodzonego dziecka oraz skuteczną korektę niektórych wad
w życiu płodowym.
Im wcześniej zostanie rozpoznana anomalia lub wada genetyczna, tym większa
możliwość zastosowania środków zapobiegawczych, wzrasta szansa, jeśli nie na całkowite
wyleczenie, to na znaczną poprawę stanu zdrowia. Umożliwiają to badania prenatalne
poprzedzone poradnictwem genetycznym, dzięki którym można rozpoznać wady zagrażające
życiu płodu, ale również choroby, które uaktywnią się dopiero w życiu dorosłym.
Rozwój wiedzy medycznej, szczególnie w zakresie ludzkiego genomu zmusza
do kształtowania odmiennych norm i wartości etycznych. Dlatego zagadnienia etyczne są
pojęciem kluczowym, ściśle związanym z tematem pracy.
Wprowadzenie
Rosnące nakłady i postęp techniczny w medycynie zmienia oczekiwania społeczne
w stosunku do medycyny. Zniedołężnienie, kalectwo i śmierć, będące nierozłącznymi atrybutami
życia, są wyplenione ze świadomości człowieka jako wstydliwe, jako porażka życiowa.
Poradnictwo genetyczne i badania prenatalne związane są z koniecznością rozstrzygnięcia wielu
dylematów etycznych. Celem pracy jest przedstawienie zagadnień etycznych w poradnictwie
genetycznym oraz ograniczeń i względnych przeciwwskazań w diagnostyce prenatalnej.
Poradnictwo genetyczne stanowi niezwykle złożoną i potrzebną usługę medyczną. Niska
świadomość społeczna w tym względzie powoduje, iż tylko 10% rodziców z grupy ryzyka
genetycznego trafia do poradni genetycznych. Problemy etyczne z jakimi spotykamy się
w poradnictwie genetycznym dotyczą różnorodnych zagadnień, często złożonych. Te szczególnie
trudne problemy, to właśnie dylematy etyczne, czyli rozterki sumienia w trudnych sytuacjach
wymagających wyboru między dwoma równie niekorzystnymi rozwiązaniami. Dylematy etyczne
dotyczą naszych przekonań i odczuć w kwestii tego, co uważamy za słuszne i dobre. Dotyczy
zarówno lekarza przekazującego informację i wyjaśnienia dotyczące choroby genetycznej, jak
również odbiorców, czyli małżonków lub kobiety ciężarnej. Należy tu pamiętać, że ostateczna
decyzja należy do rodziców i może być wyborem pomiędzy urodzeniem chorego dziecka
i konsekwencjami z tego wynikającymi, przerwaniem ciąży, czy też nawet całkowitą rezygnacją
z posiadania potomstwa.
Poradnictwo genetyczne
Zakres wiedzy z poradnictwa genetycznego u lekarzy niespecjalistów jest
powierzchowny, zaś przekazywane informacje są niedokładne, wręcz krzywdzące dla chorego.
Powoduje to niepotrzebny stres u ludzi obciążonych chorobami genetycznymi lub należącymi
do grupy ryzyka wystąpienia takiego schorzenia. Dlatego powstanie poradni genetycznych jest
w pełni uzasadnione.
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Obecnie stanowią bardzo złożoną i docenianą usługę medyczną zajmująca się
problemami wynikającymi z występowaniem schorzeń genetycznych lub ryzykiem ich
wystąpienia w rodzinie. Porady obejmują informacje i wyjaśnienia:
– dziedziczenia schorzenia oraz ryzyka wystąpienia choroby u określonych członków rodziny,
– faktów medycznych dotyczących rozpoznania, przebiegu choroby i możliwego postępowania
medycznego,
– wybór odpowiedniego postępowania uzależniony od ryzyka, celów rodzinnych i przekonań
rodzinnych,
– dostosowanie się do zaburzenia u członka rodziny.
Poradnictwo genetyczne powinno poprzedzone być dokładnym wywiadem rodzinnym,
obejmującym trzy pokolenia, ze wszystkimi krewnymi pierwszego i drugiego stopnia. Obejmuje
dwie fazy działania. Pierwsza faza to zbierania wiadomości, by postawić diagnozę i ustalić dalsze
postępowanie. Druga faza, to wyjaśnienie dostępnych faktów i pomoc w zrozumieniu ich dla
osoby konsultującej się. Poradnictwo genetyczne kieruje się następującymi zasadami: [Pisarski
1998, s.19]
1. Decyzja o ciąży i jej kontynuowaniu należy wyłącznie do kobiety lub pary.
2. Lekarz pomaga w podjęciu takiej decyzji, która wydaje się być właściwa.
Zasadę tą bardzo trudno stosować, ponieważ w trudnej sytuacji życiowej większość osób
zgłaszających instynktownie oczekuje na wskazówki, szuka wsparcia u lekarza. Pacjentka
(osoba konsultująca się) znajduje się jakby na pozycji „gorszej”. To ona bezwolnie oczekuje
na wyniki analizy genetycznej. Sugerowanie rozwiązania ze strony lekarza może skłonić
kobietę lub parę do podjęcia pochopnej decyzji, której będą później żałować.
3. Lekarz nie powinien swojej decyzji przedstawiać jako jedynej słusznej.
Porady muszą być uczciwe i dawać odpowiedź na wszystkie zadane pytania. Pacjentka
powinna czuć, że jest wspierana psychicznie, ale nikt nie ma prawa decydować o losie jej
dziecka.
4. Ocena ryzyka schorzenia genetycznego, sposobu dziedziczenia oraz pojawienia się danej
choroby u określonych członków rodziny.
Informacje te są bardzo ważne i muszą być zrozumiale przekazane osobom
zainteresowanym. Natomiast wybór należy już do samych rodziców i wiąże się
z następującymi możliwościami: zapobieganiem ciąży, uniknięcie ryzyka poprzez
zapłodnienie nasieniem dawcy albo też całkowita redukcja ryzyka schorzenia poprzez
rozwód małżonków.
5. Celem poradnictwa genetycznego nie jest naprawianie ludzkich genów.
Wiele osób chciałoby mieć możliwość „udoskonalenia” swojego dziecka. Dotyczy
to zarówno cech fizycznych jak również psychicznych. Kobiety są gotowe na przyjęcie do
swojego ciała embrionu o udoskonalonym materiale genetycznym, zaś po urodzeniu dziecka
podawać mu leki, które uczynią go geniuszem o niezwykłej sile fizycznej. Nie można wykluczyć,
ze tak w przyszłości będzie.
Wskazania do badań prenatalnych
Badania prenatalne stanowią szczególny rodzaj profilaktyki chorób uwarunkowanych
genetycznie. Celem ich jest ujawnienie chorób i wad wrodzonych płodu w jego wczesnym
okresie rozwoju. Mimo dużych postępów w genetyce i badaniach prenatalnych, istnieje wiele
chorób, których nie można rozpoznać przed porodem.
Diagnostykę prenatalną wykonuje się u 8% kobiet w ciąży zaliczonych do grupy ryzyka
[Pietrzak 2004, s. 473]. określenie ryzyka zagrożenia chorobą genetyczną jest bardzo trudne.
Trzeba brać pod uwagę:
1. Wiek matki, powyżej 35 lat i więcej.
2. Trisomia 21 chromosomu w poprzedniej ciąży.
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3. Translokacja chromosomowa u rodziców.
4. Mozaicyzm chromosomowy u rodziców.
5. Anomalie chromosomowe płodu w poprzedniej ciąży.
6. Aberracje chromosomów płciowych w poprzedniej ciąży.
7. Obecność choroby Downa w rodzinie.
8. W poprzedniej ciąży obecność wady ośrodkowego układu nerwowego.
9. Urodzenie dziecka z określoną chorobą metaboliczną.
10. Wysokie stężenie alfafetoproteiny w surowicy krwi matki w czasie ciąży.
11. Wady ośrodkowego układu nerwowego.
12. Wiek ojca powyżej 55 lat.
13. Wskaźnikiem do wykonania badania prenatalnego może być nadmierny lęk matki
o wystąpienie wady wrodzonej u dziecka oraz nieprawidłowy obraz w USG.
Podział chorób genetycznych opiera się zwykle na rodzaju zaburzenia
w przekazywaniu informacji genetycznej, czyli:
1) choroby spowodowane mutacją tylko jednego genu – określamy je monogenicznymi,
2) choroby spowodowane mutacją wielu genów – określamy je poligenicznymi,
3) choroby spowodowane strukturalnymi lub liczbowymi anomaliami chromosomów –
określamy je aberracjami chromosomowymi.
W piśmiennictwie anglosaskim najbardziej powszechnie stosowanym terminem jest
wrodzona wada rozwojowa (congenital malformation), co oznacza strukturalne lub czynnościowe
nieprawidłowości stwierdzane przy porodzie.
Według Sheparda około 10% wad wrodzonych jest wywołanych mutacją genów, około
5% jest spowodowanych aberracjami chromosomowymi, natomiast 3 – 5% jest uwarunkowanych
czynnikami teratogennymi.
Współczesne techniki badań pozwalają wykryć aberrację chromosomów z częstością
1:200 żywourodzonych noworodków.
Trisomia i monosomia dużych autosomalnych chromosomów zwykle powodują
poronienie lub obumarcie płodu. Jedynie trisomia małych chromosomów, które poniżej
omawiamy, są powszechnie spotykane; są to mianowicie:
trisomia 21 (zespół Downa),
trisomia 18 (zespół Patau),
trisomia 13 (zespół Edwarda).
Aberracje genomowi
Zespół Downa. Najdokładniej poznaną chorobą spowodowaną aberracją chromosomów
autosomalnych jest opisany przez Johna L. Downa zespół, który nazwał mongolizmem.
Ogólna częstość występowania tego zespołu u żywo urodzonych dzieci wynosi około
1:700 porodów.
Ryzyko wystąpienia zespołu Downa rośnie wraz z wiekiem matki.
Zespół Patau. Przyczyną tego zespołu jest w 80% trisomia w 13 parze chromosomów,
natomiast w 20% może to być mozaicyzm.
Częstość występowania tego zespołu wynosi od 1:40 000 do 1:10 000 żywych urodzeń,
nieco częściej chore są noworodki płci żeńskiej. Charakterystyczne anomalie, to zaburzenia
rozwoju części twarzowej czaszki, wystające czoło, mała czaszka, małoocze, niedorozwój
siatkówki, szczelina tęczówki, rozszczep wargi i podniebienia.
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Płody z tym zespołem częściej rodzą się przedwcześnie, a niezależnie od wieku
ciążowego stwierdza się niski wzrost i obniżoną masę ciała noworodków. Dzieci zwykle
umierają w pierwszych trzech miesiącach życia.
Zespół Edwardsa. Zespół opisany w 1960 roku przez Edwardsa i wsp. występuje
z częstością 1:8000 żywych urodzeń, a proporcja płci męskiej do żeńskiej kształtuje się jak 1:4.
Zespół Edwardsa jest w 80% uwarunkowany trisomią chromosomu 18, w pozostałych
przyczyną są mozaicyzm i translokacje.
Zespół Edwardsa charakteryzuje opóźniony rozwój fizyczny i umysłowy; występują
także charakterystyczne anomalie anatomiczne – wydłużona czaszka, niedorozwój żuchwy,
zniekształcone i nisko osadzone małżowiny uszne, przykurcz palców rąk, stopy końsko –
szponowate, płetwiastość szyi. Ponadto stwierdza się przetrwały przewód tętniczy, otwór
w przegrodzie międzykomorowej, niedorozwój nerek, wnętrostwo, uchyłek jelita krętego,
przepuklinę przeponową.
Zespół kociego krzyku (cri du chat, cut–cry) wywołany jest częściowo delecją
krótkiego ramienia chromosomu 5. Występuje rzadko – 1:50 000 porodów. Chorobę
charakteryzuje ciężkie upośledzenie rozwoju psychicznego i fizycznego, małogłowie, nisko
osadzone małżowiny uszne, cofnięta żuchwa, a szczególnie płacz o wysokiej tonacji
przypominający miauczenie kota”
Badania w diagnostyce prenatalnej
Wyniki badań prenatalnych pomagają położnikowi w prowadzeniu ciąży i porodu,
pozwalają udzielić noworodkowi szybkiej, fachowej opieki, dotyczy to głównie wad wrodzonych
wymagających interwencji chirurgicznej. Wyniki badań wskazujące, iż na świat przyjdzie
nieuleczalnie chore dziecko, pozwalają rodzicom oswoić się z tą informacją, a także
zorganizować swoje życie tak, aby zapewnić choremu dziecku jak najlepsza opiekę. Rodzice
mogą również podjąć trudną decyzję, jaką jest aborcja. W myśl obowiązujących przepisów
[Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku (znowelizowana w 1996 roku) Art. 4a], podstawą do aborcji
jest „duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Obowiązkiem ginekologa jest poinformowanie
kobiety o możliwości wykonania takiego badania, dać skierowanie na badanie, a jeśli nie chce
tego zrobić ma obowiązek skierować pacjentkę do innego lekarza, lub podać adresy placówek,
w których są wykonywane.
Dzięki badaniom prenatalnym można wykryć 60 chorób dziedzicznych i ustalić, który
gen czy odcinek genu jest odpowiedzialny za określoną chorobę. Są to między innymi:
1. Mukowiscydoza. Należąca do chorób metabolicznych, występująca u ludzi posiadających
nieprawidłowy gen w chromosomie 7.
2. Fenyloketonuria. Kolejna choroba metaboliczna, polegająca na uszkodzeniu genu
kodującego hydroksylazę fenyloaninową enzymu, który jest niezbędny w procesie przemiany
materii. W konsekwencji tego dochodzi do upośledzenia umysłowego i hipotonii mięśniowej.
Rozwój fenyloketonurii udało się zahamować dzięki wprowadzeniu u noworodków
rutynowych testów przesiewowych. Dzięki wczesnemu wykryciu możliwe stało się
wprowadzenie diety u dzieci i zminimalizowanie skutków tej choroby.
3. Hemofilia. Spowodowana jest genetycznym uwarunkowaniem niedoboru we krwi czynników
krzepnięcia. To choroba sprzężona z płcią. Defekt genetyczny dotyczy chromosomu X.
4. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a czyli postępujący zanik mięśni. Odpowiedzialny
za chorobę jest gen zawarty w chromosomie X, kobiety są zatem nosicielkami wadliwego
genu. Chorują tylko mężczyźni.
5. Pląsawica Huntingtona. To postępująca choroba, ujawniająca się po 50 roku życia,
prowadząca do uszkodzenia mózgu, w konsekwencji do otępienia i ciężkich zaburzeń
motorycznych. Odpowiedzialny za chorobę jest defekt genu w chromosomie 4.
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6. Zespół Downa spowodowany trisomią chromosomu 21.
7. Zespół Edwardsa objawiający się wadami rozwojowymi twarzoczaszki oraz wadami serca.
8. Zespół Patau charakteryzujący się niedorozwojem umysłowym, głuchotą, wadami układu
krążenia i nerek.
Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej
Nie istnieją i prawdopodobnie nigdy nie będzie badania, które w 100% umożliwi
wykluczenie wszystkich chorób u nienarodzonego dziecka.
Nieinwazyjne badania są całkowicie bezpieczne dla matki i płodu. Ich wynik to
precyzyjne określenie ryzyka wystąpienia schorzenia, ale nie jednoznaczna diagnoza choroby
genetycznej. Polecane są:
– Kobietom do 35 roku życia, które chcą określić ryzyko wystąpienia zaburzeń, bez
narażania płodu.
– Kobietom po 35 roku życia, które swa decyzję o wykonaniu badań inwazyjnych
opierają na podstawie wyników badań nieinwazyjnych.
– Kobietom po 35 roku życia, które nie zdecydowały się na wykonanie badań
inwazyjnych.
Ultrasonografia (USG)
Większość kobiet nie jest świadoma, iż spotyka się z badaniami prenatalnymi,
że podstawowe badania laboratoryjne, czyli badanie morfologii krwi obwodowej, badanie moczu
oraz USG należą do badań prenatalnych.
Ultrasonografia jest najbardziej bezpieczną i skuteczną, jak również bardzo dostępna
metodą. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonanie trzech takich badań w
prawidłowo przebiegającej ciąży. Pierwsze pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, drugie około 20,
trzecie około 30 tygodnia ciąży. Pierwsze badanie umożliwia stwierdzenie między innymi
przezierność karku, większa może świadczyć o wadzie serca. Drugie badanie przypadające na
około dwudziesty tydzień nie jest przypadkowe z wielu powodów. Narządy płodu są już
ukształtowane, ilość płynu owodniowego jest na tyle mała, że stworzone są warunki do
dokładnego obejrzenia płodu w łonie matki, szczególnie serca.
USG w kierunku wykrycia zespołu Downa wykonuje się, gdy ciąża trwa kilkanaście
tygodni. W obrazie USG uwidaczniają się charakterystyczne dla tego zespołu objawy:
pogrubienie skóry potylicy, gromadzenie płynu w tkance podskórnej, skrócenie kości kończyn,
poszerzenie miedniczek nerkowych, skrócenie stopy, ucha, nosa. Wykrywalność zespołu Downa
sięga 70–90%.
Echokardiografia płodowa
Badanie echokardiograficzne zalecane jest po 20 tygodniu ciąży. Za pomocą tego
badania można rozpoznać strukturalne wady serca i zaburzenia rytmu. Zalecana jest
w przypadkach:
1. Prenatalnej ekspozycji na czynnik teratogenny.
2. W wywiadzie rodzinnym stwierdzono występowanie wad serca, zwłaszcza u rodziców
i rodzeństwa.
3. Podejrzewa się chorobę genetyczną związaną z wada serca.
4. U matki rozpoznano chorobę związaną z wadami serca u płodu. Dotyczy to cukrzycy,
fenyloketonurii lub chorobą z płodowymi zaburzeniami rytmu, jaką jest toczeń
rumieniowaty.
5. Podejrzewa się występowanie wady serca u płodu na podstawie wykonanej rutynowej
ultrasonografii.
6. Stwierdzono zaburzenia rytmu płodu osłuchowo.
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Badania biochemiczne
Badania biochemiczne najczęściej wykonuje się, gdy w rodzinie występuje znana
nieprawidłowość, a zaburzenie może być zdiagnozowane testami biochemicznymi. Badanie takie
wykonuje się również w przypadku, gdy stwierdzono w badaniu ultrasonograficznym widoczną
nieprawidłowość.
Najwcześniej wykonywanym badaniem jest test wykonywany w pierwszym trymestrze
ciąży zwany testem PAPP–A. Test wykonuje się między 10 – 14 tygodniem ciąży głównie
w kierunku wykrycia zespołu Downa i zespołu Edwardsa u płodu. Krew pobrana od matki
zostaje poddana analizie pod kątem stężenia białek ciążowych PAPP–A i hormonu
gonadotropiny kosmówkowej beta HCG. Badanie to ma na celu:
– Ocenę ryzyka pojawienia się wady cewy nerwowej.
W przypadku, gdy stężenie AFP przekroczy 2,5 – krotnie normę, należy rozważyć
wykonanie badania inwazyjnego w celu dalszej diagnozy. Trzeba też wziąć pod uwagę,
że fałszywie dodatnie wyniki stanowią 0,2%.
– ocenę ryzyka wystąpienia trisomii.
Gdy stężenie AFP jest niższe niż 0,5 normy, ryzyko trisomii sięga 20%. Dokładna analiza
AFP, HCG i E2 pozwala na wykrycie trisomii u płodów do 60% u badanych kobiet. [Pisarski
1998, s. 18]
Wykonanie testu PAPP–A zaleca się kobietom, które nie należą do grupy ryzyka (nie
przekroczyły 35 roku życia), w ich rodzinach, w wywiadzie, nie występowały choroby
genetyczne, jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, że rozwój płodu jest nieprawidłowy.
Badania prenatalne inwazyjne, wskazania
Dzięki metodom inwazyjnym możliwe jest bezpośrednie pobranie komórek płodowych
i badanie zaburzeń chromosomowych metodami cytogenetycznymi jak również defektów
metabolicznych za pomocą technik biochemicznych.
–
–
–
–

Wskazanie do wykonania badań inwazyjnych obejmują:
kobiety, które wcześniej poroniły lub rodziły dzieci z defektem genetycznym,
kobiety, u których w rodzinach występowały choroby genetyczne,
wiek kobiet powyżej 35 lat,
kobiety, u których nieinwazyjne badania prenatalne wykazały podwyższony poziom ryzyka.

Wybierając rodzaj zabiegu, bierze się pod uwagę wskazania do badań prenatalnych
oraz rodzaj tkanki niezbędny do badania.
Do badań prenatalnych inwazyjnych należą: amniopunkcja (AC), biopsja kosmówki lub
trofoblastu (CVS), kordocenteza, fetoskopia.
Amniopunkcja
Amniopunkcja jest najczęstszym badaniem wykonywanym w diagnostyce prenatalnej
w celu pobrania płynu owodniowego i analizy jego pod katem nieprawidłowości
cytogenetycznych, biochemicznych i molekularnych. Płyn owodniowy można zbadać również
pod kątem stężenia alfa – fotoproteiny i acetylocholinesterazy, związanych z wadami cewy
nerwowej.
Wskazania do amniopunkcji
Amniopunkacja może być wykonana z następujących wskazań [Słomko 1985, s. 395]
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1. Diagnostyka choroby hemolitycznnej w przebiegu konfliktu serologicznego w zakresie
układu grupowego Rh.
2. Genetyczna diagnostyka prenatalna.
3. Ocena dojrzałości płodu.
4. Stan zagrożenia płodu, gdy inne metody badania są niedostępne, lub nie dostarczają pewnych
informacji.
5. Jako część składowa wewnątrzmacicznego przetaczania krwi.
6. Doowodniowe stosowanie leków, substancji odżywczych itp.
7. Wielowodzie.
8. Jako część składowa indukcji poronienia.
Przeciwwskazaniem do wykonania AC są sytuacje, gdy „... ryzyko wystąpienia
nieprawidłowości u rozwijającego się płodu jest niższe niż ryzyko powikłań związanych
z amniopunkcją”. [Słomko 1986, s. 41]. Ogólnie wiadomo, ze promienie rtg maja szkodliwy
wpływ na rozwój ciąży. Trzeba zauważyć, że dawki napromieniowania stosowane w diagnostyce
jedynie zbliżają się do szkodliwych. Dlatego też nie należy brać pod uwagę, że badanie rtg
wykonane we wczesnej ciąży może prowadzić do anomalii chromosomowych u płodu, badanie
prenatalne z tego powodu nie jest wskazane.

Najodpowiedniejsze miejsce do wykonania amniopunkcji zależnie od położenia płodu
i usadowienia łożyska, wg Słomko.
Biopsja kosmówki (CVS)
W literaturze spotyka się określenie biopsja trofoblastu, kosmówki, łożyska oznaczają
to samo badanie, bez względu na czas wykonania tego badania.
Trofoblast rozwija się w 7 – 8 dni po zapłodnieniu i daje początek błonom płodowym,
w tym kosmówce, z której rozwija się łożysko. Komórki trofoblastu, kosmówki i łożyska
zawierają identyczny materiał genetyczny jak zarodek, a potem płód. Dlatego komórki te służą
do badań genetycznych w celu diagnozowania wad rozwojowych i zaburzeń metabolicznych.
CVS można wykonać między 6 a 11 tygodniem ciąży w celu analizy DNA. Wczesne
rozpoznanie daje czas na poradnictwo i umożliwia podjęcie najwłaściwszej decyzji, gdy wybrano
ukończenie ciąży, umożliwia bezpieczne zakończenie ciąży.
Najczęściej CVS wykonuje się między 10 a 12 tygodniem ciąży i polega
na wprowadzeniu pod kontrolą ultrasonografu cewnika przez szyjkę macicy lub też igły przez
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powłoki brzuszne do rozwijającego się łożyska. Oba sposoby są dokładne i w podobnym stopniu
bezpieczne.
Badanie komórek z kosmówki jest bardzo przydatne w diagnostyce prenatalnej
ze względu na dużą aktywność i liczbę komórek, co umożliwia badanie chromosomów bez
zakładania hodowli komórkowej.
Podczas CVS nie uzyskuje się do analizy białka z płynu owodniowego, dlatego
kobietom poddanym takim badaniom powinno pobrać się krew w celu określenia alfa–
fetoproteiny w surowicy między 15 a 20 tygodniem ciąży.
Wskazania do wykonania CVS są takie same, jak do amniopunkcji z wyłączeniem
badań, do których jest potrzebna obecność płynu owodniowego. Przeciwwskazaniem natomiast
jest obecność przeciwciał centy–Rh w krwi matki.
Biopsja kosmówki i amniopunkcja są badaniami wzajemnie się uzupełniającymi.
Biopsję kosmówki wykonuje się z wyboru przed 12 tygodniem ciąży, zaś amniopunkcję po 15
tygodniu ciąży.
Kordocenteza
Kordocenteza polega na przezskórnym pobraniu próbki krwi pępowinowej w celu
oceny chorób krwi płodu, jego zakażeń lub do oznaczenia kariotypu płodu. Może być
zastosowana do leczenia płodu, np. za pomocą transfuzji.
Ryzyko związane z wykonaniem kordocentezy jest wyższe niż w przypadku
amniopunkcji lub biopsji kosmówki. Ryzyko utraty płodu lub samoistnego poronienia wynosi 1 –
2% i znacznie wzrasta w razie wykonania transfuzji dopłodowej do 5%. [Pisarski 1998, s. 19]
Optymalny czas wykonania kordocentezy wskazany przez T. Piskorskiego to czas
między 18 a 20 tygodniem ciąży, według innego autora dopiero po 20 tygodniu ciąży.
Fetoskopia
Fetoskopia należy do badań prenatalnych bardzo inwazyjnych. Związana jest
z manewrowaniem przyrządem optycznym w jamie macicy, co wiąże się z koniecznością zmiany
położenia płodu podczas badania. Badanie umożliwia pobranie krwi i tkanek płodu i zbadanie
cytogenetycznie.
Ze względu na wysokie ryzyko porodu przedwczesnego wskazania do fetoskopii muszą
być jasno sprecyzowane i ograniczone do przypadków, w których wyniki innych badań wskazują
prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu, a więc istnieją ginekologiczne wskazania do
przerwania ciąży.
Warunki wykonania fetoskopii są podobne jak w przypadku amniopunkcji. Optymalny
okres wykonania badania to 18 – 20 tydzień ciąży, niektórzy autorzy wymieniają termin między
16 a 24 tygodniem ciąży [Pisarski 1991, s. 638], co wypływa z następujących stwierdzeń:
1) w tym okresie ciąży ilość płynu owodniowego jest większa i pozwala bezpieczniej
przeprowadzić to badanie niż we wcześniejszej fazie rozwoju jaja płodowego;
2) próbka krwi o objętości 2 ml stanowi 4 – 5% utraconej krwi między 18 a 21 tygodniem
ciąży, podczas gdy ta objętość w 15 tygodniu ciąży stanowi 1/3 całej objętości krwi płodu.
Wskazania do wykonania fetoskopii:
1. Ciężkie dziedziczne choroby skóry – rybia łuska, dysplazja entodermalna, albinizm oczno –
skórny, epidermoliza.
2. Choroby krwi – hemoglobinopatie jak tolasemia lub niedokrwistość sierpowatokrwinkowa.
3. Rozszczepy twarzy i kręgosłupa oraz przepukliny.
4. Dziedziczne zespoły wad rozwojowych palców dłoni i stóp, twarzy, uszu lub nosa.
5. Podejrzenie zakażenia poparte wykryciem swoistych przeciwciał IgM.
6. Podejrzenie zaburzeń immunologicznych.
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7.

Konieczność wykonania biopsji wątroby u płodu.
Ze względu na dużą inwazyjność fetoskopia nie ma dużego zastosowania praktycznego,
a niektóre ośrodki całkowicie zrezygnowały z tego badania.
Problem badań prenatalnych w Polsce i wybranych krajach świata

W Polsce umownie badanie prenatalne powinno się proponować kobietom wtedy, gdy
ryzyko urodzenia dziecka z aberracją chromosomową wynosi 1:350 lub większe. Na tej zasadzie
proponuje się diagnostykę prenatalną kobietom od 35 roku życia. W przypadkach testów
przesiewowych, gdy ryzyko również wynosi 1:350, proponuje się amniopunkcję. Nasuwa się
pytanie: Na co mogą liczyć kobiety ciężarne przed 35 rokiem życia? Czy one też mogą liczyć na
badanie prenatalne? Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje badania prenatalne kobietom
należącym do grupy ryzyka, pozostałe panie niestety mogą je wykonać na własny koszt. Jak
wskazują dane z Zakładu Genetyki w Instytucie Psychiatrii 70% kobiet otrzymało skierowanie na
badanie ze względu na wiek powyżej 35 lat, pozostałe 30% ze względu na wadę rozwojową
wcześniej urodzonego dziecka.
Wydaje się, że świadomość innych narodów jest znacznie wyższa niż nasza w kwestii
poradnictwa genetycznego i badań prenatalnych. W naszym katolickim kraju jest pewna niechęć
do badań prenatalnych, które przecież nie są wykonywane tylko po to, by dać okazję do
zaproponowania kobiecie aborcji, ale po to, by wykryć i jeśli to możliwe pomóc dziecku jeszcze
w łonie matki i po jego urodzeniu. Chociaż, jak zauważa, profesor Janusz Limon z Katedry
i Zakładu [1999] Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdańsku, że 20% kobiet z grupy
ryzyka, bez potwierdzenia za pomocą diagnostyki prenatalnej, że dziecko nie jest obciążone
żadną wadą, decyduje się na usunięcie ciąży albo za granicą, albo nielegalnie w prywatnym
gabinecie.
Podsumowanie
Postęp wiedzy i techniki medycznej nie oznacza, że zostały odrzucone zasady etyczne.
Wytworzyły się raczej zupełnie nowe sytuacje wymagające nowego spojrzenia na normy etyczne
w medycynie prenatalnej.
Powszechną metodą rozwiązywania problemów etycznych w medycynie to ukazywanie
konsekwencji wykonywanych badań i leczenia oraz ocena efektu tych działań. Jak zauważa
Zbigniew Słomko [1986], taki pogląd reprezentuje również Światowe Stowarzyszenie Medyczne,
lekarz powinien mieć swobodę wyboru metody diagnostycznej i terapeutycznej, jeśli jego
zdaniem dają nadzieję na uratowanie, bądź przywrócenie zdrowia, czy choćby na oddalenie
cierpienia.
Problemy etyczne związane są z następującymi zagadnieniami:
– zobowiązaniem do nie czynienia szkody,
– prawem do tajemnicy zawodowej,
– prawem do świadomej zgody i prawdy,
– łagodzenia bólu.
Przyjrzyjmy się dokładniej tym zagadnieniom. O ile prawo do tajemnicy zawodowej
i prawo do świadomej zgody są oczywiste, o tyle zobowiązanie do nie czynienia szkody staje się
problemem prawnym i etycznym. Przepisy prawa polskiego mówią, iż „dziecko poczęte nie
może być przedmiotem działań innych niż te, które służą ochronie życia i zdrowia jego lub matki
(...).
Dopuszcza się badania przedurodzeniowe nie zwiększające wyraźnie ryzyka poronienia
w przypadku, gdy:
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1. Dziecko poczęte należy do rodziny obciążonej genetycznie.
2. Istnieje podejrzenie wystąpienia choroby genetycznej możliwej do wyleczenia, zaleczenia
bądź ograniczenia jej skutków w okresie płodowym.
3. Istnieje podejrzenie ciężkiego uszkodzenia płodu”.
[Dok. elektr. System Informacji Prawnej Lex]
W przepisach Kodeksu Karnego pozostawiono zapis [art.1 pkt.4] zaostrzający karę za
„uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu”. Za ten czyn
przewidywana jest kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2. Z powyższego wnika, że
lekarze słusznie mogą obawiać się wykonywania badań prenatalnych, które są obarczone jednak
pewnym ryzykiem. Tym bardziej, iż przepisy Kodeksu Cywilnego mówią „(...) Zdolność prawną
ma dziecko poczęte; jednakże prawa (...) uzyskuje ono pod warunkiem, że urodzi się żywe”.
Ponadto „(...) po urodzeniu dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed
urodzeniem” [Dok. elektr. System Informacji Prawnej Lex].
Każda kobieta ma zagwarantowaną opiekę prenatalną w Dz.U. nr 17 poz. 38 Ustawy
z dn. 7 stycznia 1993r, ma również według tej samej ustawy prawo do swobodnego dostępu
do informacji dotyczących badań prenatalnych.
W praktyce często zdarza się, że niska świadomość społeczeństwa prowadzi do tego,
iż kobiety ciężarne zgłaszają się do lekarza ginekologa zbyt późno lub w ogóle. W skutek czego,
ani poradnictwo genetyczne, ani badania prenatalne nie maja miejsca. Ponadto trzeba zauważyć,
że późne zgłoszenie się kobiety ciężarnej do lekarza utrudnia dokładne ustalenie terminu porodu
i wyboru badania prenatalnego.
Rozwój techniki medycznej musi zawsze iść w parze z rozwojem etyki, co jest
gwarancją zachowania podmiotowości człowieka, a nienarodzonego dziecka w szczególności.
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Stres jako czynnik warunkujący stan zdrowia i choroby
Diana Szklarz - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Ewa Falkowska - Pijagin - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Streszczenie
Stres jest procesem nieodłącznie związanym z życiem i działaniem człowieka. Stresu
niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć, jednakże staramy się mieć nad nim kontrolę oraz zaradzać
jego skutkom. Można powiedzieć, że pojawienie się pierwszego napięcia zwanego stresem
pojawiło się wśród ludzi z początkiem życia ludzkiego kiedy to rywalizacja o pozycję
w plemieniu miała ogromne znaczenie, „walka albo ucieczka”.
Celem niniejszej pracy jest opisanie zjawiska występowania stresu w kontekście zdrowia
i choroby czyli jak stres wpływa na organizm człowieka, jakie są przyczyny i skutki stresu oraz
jak można przeciwdziałać stresowi. Aby dokładniej wyjaśnić i zaprezentować występowanie
stresu jako czynnika warunkującego zdrowie i chorobę zagłębiono wiedze z psychologii,
neurologii a także na podstawie teorii znanych naukowców. Stres uczestniczy w wszystkich
formach środowiska człowieka: rodzina, praca, szkoła dlatego prawidłowa interpretacja stresu
pozwoli na zidentyfikowanie jego skutków występowania, objawów a także skuteczną redukcję.
Wprowadzenie szerszego grona społeczeństwa w tematykę występowania stresu
zredukowało by ilości występowania nałogów, depresji itp.
Słowa kluczowe: stres
Wprowadzenie
Występowanie stresu wśród ludzi na dzień dzisiejszy jest czymś normalnym, szybkie
tempo życia, pogoń za pieniądzem, karierą sprawia, że wzrost napięcia wywołanego stresem
osiąga duże rozmiary.
Coraz częściej przyczyną poważnych chorób jest występowanie stresu.
Samo słowo „stres” jest znane każdemu człowiekowi. Światowa Organizacja Zdrowia
określiła stres jako „chorobę stulecia”. Postęp techniki i cywilizacji XXI wieku stawia ludzi
często przed zadaniem, do których muszą się z trudem dostosować - nie wszyscy jednak potrafią
sprostać tym wymaganiom.
Lekarze znają stres nie tylko z własnych osobistych przeżyć, ale także od strony jego
skutków obserwowanych u chorych. Stresem zajmują się wszyscy specjaliści, gdyż przyczyny
i skutki stresu mogą być różne, jak na przykład nieszczęśliwe wypadki, choroby narządu
krążenia, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, choroby skórne, kalectwa wrodzone
i nabyte, zaburzenia psychiczne i inne.
Nikt nie zdaje sobie sprawy, że słowo „stres” jest związane z jedną osobą. Hans Selye
jako lekarz kanadyjski, profesor Instytutu Medycyny i Chirurgii Eksperymentalnej Uniwersytetu
w Montrealu przez czterdzieści lat pracował nad zagadnieniem stresu. Opisywał jak w 1926 roku
jako student drugiego roku medycyny zauważył, że chorzy ludzie, którzy leczyli się z powodu
różnych chorób mieli pewne objawy wspólne niezależne od ich zasadniczej choroby. Hans Selye
weryfikował objawy choroby wysuwając wniosek, ze obok swoistego czynnika wywołującego
określoną chorobę musi istnieć inny czynnik, który wyzwala nieswoiste reakcje wspólne
wszystkim chorym. Spostrzeżenie to było punktem wyjścia do eksperymentalnych badań, które
później przyniosły Hansowi Selyemu światową sławę.1

1

Selye H. Stres okiełznany. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1977, str. 2 -7
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Stres wyzwala mechanizm mobilizujący drzemiącą w organizmie energię obronną,
w chwili gdy organizm jest poddany pewnemu obciążeniu bez względu na to czy jest to
obciążenie fizyczne czy psychiczne, czy jest przyjemne czy przykre. Każde obciążenie wywołuje
w organizmie człowieka alarm. Alarm jest natychmiast zarejestrowany przez narządy zmysłów
i przekazywany do podwzgórza oraz przysadki mózgowej. Bodziec alarmowy przenosi się
na nerwowy układ wegetatywny. Gruczoły wydzielania wewnętrznego jak nadnercza i grasica
otrzymują sygnał do natychmiastowej reakcji. W następstwie podwyższa się ciśnienie krwi, serce
bije szybciej, wątroba wyrzuca zapasy cukru i tłuszczów zasilając mięśnie w dodatkowe rezerwy
energii, zwiększa się krzepliwość krwi jako zabezpieczenie przed skrwawieniem się po
ewentualnym zranieniu. Człowiek jest gotowy aby sprostać narzuconemu zadaniu. Kwasy
tłuszczowe wyrzucone przez wątrobę zamieniają się cholesterol i odkładają się w tętnicach
powodując sklerozę. Zwiększona krzepliwość krwi sprzyja powstawaniu zakrzepów
w naczyniach mózgu, płuc lub kończyn prowadzi to do zawałów serca. Osłabiona przez „dystres”
obrona immunologiczna sprzyja infekcjom. Ten biochemiczny mechanizm alarmowy działał już,
jak wspomniałam na wstępie u naszych praprzodków. Miał charakter obronny i dawał szanse
utrzymania się przy życiu. Pobudzał albo do błyskawicznej ucieczki albo do walki. Rozwijająca
się cywilizacja pozbawiała człowieka w coraz to większym stopniu tych dwóch naturalnych
alternatywnych reakcji na zagrożenie życia. Dziś coraz rzadziej życie człowieka jest
bezpośrednio zagrożone natomiast skala szkodliwych bodźców, które doktor Selye nazywa
„stresorami”, niestety poszerzyła się w życiu codziennym np. hałas, pośpiech, tłok,
przemęczenie, strach, niemożność sprostania stawianym wymaganiom lub inne podobne
czynniki. Jeżeli człowiek nie potrafi rozładować reakcji stresowej to staje się jej ofiarą zatem
mechanizm pierwotnie obronny okazuje się dla człowieka mechanizmem zagłady. Jak to określa
Selye, stres zamienia się w dystres. Wyzwalają się procesy nerwicowe, agresywność,
patologiczne zachowania społeczne itp.
Hans Selye podkreśla, że stres jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego
organizmu – normalnym fizjologicznym zjawiskiem związanym z procesami życia. Brak reakcji
stresowej oznacza śmierć organizmu.2
Przy zwiększonym obciążeniu stres przychodzi nam z pomocą dając nam siły, pozwala
wytrzymać dane obciążenie a nawet daje radość i zadowolenie. W tym przypadku stres
przechodzi w tzw. eustres, czyli czynnik sprzyjający człowiekowi.
Stres jest genetycznie w naszym organizmie zakodowany. Człowiek na różne sposoby
reaguje na stresy, dystres, eustresy. O reakcji organizmu decyduje siła bodźca (wymagania), a nie
jego rodzaj czy znak. W następstwie działania na organizm czynników szkodliwych powstają
różnorodne zmiany: zmniejszenie i zanik grasicy, zanikanie węzłów chłonnych, hamowanie
reakcji zapalnych, wytwarzanie cukru, owrzodzenia układu pokarmowego itp. Zmiany te według
Selyego mają dwojakiego rodzaju charakter przystosowawczy:
- Lokalny Zespół Adaptacyjny - w skład którego wchodzą specyficzne zmiany zachodzące
w miejscu występowania stresora (na przykład w okolicy oparzenia)
- Ogólny Zespół Adaptacyjny - obejmujący zmiany niespecyficzne, uogólnione.
To właśnie Ogólny Zespół Adaptacyjny jest istotą stresu. Tak rozumiana reakcja stresu
rozwija się przez trzy fazy – reakcji alarmowej, odporności, wyczerpania.3
Poniższy podrozdział wprowadzi nas w definicję stresu szeroko pojętą przez
naukowców.
Oddziaływania stresu na zdrowie
Oddziaływanie na ciało.
Długotrwały bądź chroniczny stres wyczerpuje organizm. Stres fizjologiczny to szereg
reakcji i procesów chemicznych, których nadmiar jest szkodliwy dla zdrowia. Jak wynika
2
3

Selye H. Stres okiełznany. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1977, str. 8
Zimbardo Philips G. Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004, str.495
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z najnowszych badań naukowych nasz organizm reaguje na codzienny stres jak na alergen
wywołujący nie oczekiwane i niepokojące zmiany. Alergenami są sytuacje szczególnie drażniące
(jednak nie dla wszystkich te same sytuacje są jednakowo dotkliwe). Gwałtowny bądź
chroniczny i długotrwały stres wywołuje objawy charakterystyczne dla poważnych schorzeń
somatycznych. Fizjologiczne symptomy reakcji stresowej są następujące:
- skurcz naczyń krwionośnych i wzrost tętna – symptomy charakterystyczne dla zawału serca lub
udaru mózgu,
- wzrost stężenia glukozy we krwi – symptomy charakterystyczne dla cukrzycy,
- ciężki oddech/spłycenie oddechu – symptomy charakterystyczne dla astmy.
Tak więc stres wykazuje wyraźne związki z chorobami cywilizacyjnymi. Ludzie żyjący
w ciągłym stresie mają ciężki i płytki oddech, problemy z ciśnieniem, sercem i układem
pokarmowym.
W reakcji stresowej bierze udział szereg hormonów: adrenalina, noradrenalina, kortyzon,
i dopamina. Nazwane bywają hormonami stresu, choć przez dobę, wpływają na regulację
wszystkich zasadniczych procesów życiowych, takich jak na przykład oddychanie, głód,
pragnienie, sen, relaks, aktywność, zachowania seksualne, regulacja płodności u kobiet.
Hormony to regulatory niezbędne do normalnego funkcjonowania. Jednak w systemie silnego
bądź chronicznego (ciągłego) stresu ich proporcje zmieniają się zasadniczo prowadząc do
niebezpiecznego naruszenia naturalnej równowagi zostaje zakłócony i pojawia się nieadekwatna,
przesadna reakcja na bodźce, które w zasadzie można przyrównać do wspomnianej reakcji
alergicznej. Energia powstała w wyniku tak silnego pobudzenia może mieć działanie
autodestrukcyjne, jeśli tylko nie zostanie ukierunkowana lub spożytkowana.4
Oddziaływanie na układ nerwowy.
Wszystkie organizmy wyżej rozwinięte mają nie jeden, ale dwa układy nerwowe:
„świadomy” – posłuszny naszej woli i poleceniom oraz autonomiczny – samodzielnie sterujący
procesami życiowymi. Jeśli przed wystąpieniem bądź pierwszą randką odczuwamy suchość
w ustach, szybsze bicie serca, potrafimy bez problemu zlokalizować nasz pęcherz (a w
konsekwencji najbliższą toaletę) – to wszystkie urozmaicenia zawdzięczamy układowi
autonomicznemu. Układ autonomiczny odciąża nas od długiej listy przykrych obowiązków jak
na przykład sterowanie nasza źrenicą bądź powieką, w trakcie filmów pilnuje regularnych
skurczów serca czy tez pamięta o oddechu, perystaltyce jelit lub przełknięciu śliny. Układ
autonomiczny składa się z układu nerwowego współczułego (zwanego tez sympatycznym) oraz
układu nerwowego przywspółczułego (inaczej parasympatycznego). Są one względem siebie
antagonistyczne, to znaczy działają przeciwstawnie: jeśli jeden powoduje skurcz to drugi
rozkurcz itd. Ogólnie można przyjąć, że za pobudzenie i aktywność odpowiada układ
współczulny, który reaguje bezpośrednio na wpływ otoczenia a tym samym mobilizują
organizmu. Za odzyskanie spokoju i dystansu do świata odpowiedzialny jest układ
przywspółczulny (m.in. zwalnia tempo oddechu i bicia serca, zmniejsza potliwość i poziom
glukozy we krwi itd.)
W momencie gdy nasz mózg odbierze sygnały o zagrożeniu, natychmiast wysyła rozkazy
mające na celu ich mobilizacje sił. Uwalniane zostają większe liczby hormonów i uruchamiane
są dalsze funkcje fizjologiczne. Adrenalina i noradrenalina powodują nasilenie działania
sympatycznego układu nerwowego, a ten pobudza – zgodnie ze swoim przeznaczeniem –
działalność gruczołów hormonalnych. Tym sposobem dochodzi do wzajemnych wzmocnień
pomiędzy siłami aktywizującymi organizm co skutkuje niekontrolowanym wybuchem emocji złości. Niestety działania układu tonującego jest tu ograniczone. Nie ma on bowiem wpływu na
działalność kory nadnerczej, w której zachodzi produkcja hormonów stresu.5

4
5
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Wiele reakcji stresowych mimo wszystko uczymy się – już w toku procesu wychowania,
przyjmując tym samym szkodliwe wzorce od opiekunów i rówieśników. W dorosłym życiu
warto zatem czasem zmienić kierunek rozwoju i rozpocząć świadome funkcjonowanie.
Oddziaływanie na osobowość.
Osobowość jest najważniejszym czynnikiem kształtującym nasze relacje i zachowanie
w różnych sytuacjach. Poczucie własnej wartości, stosunek do innych osób i sposób zachowania
czynią człowieka bardziej lub mniej odpornym na stresy. Najgłębiej zakorzenionym elementem
w naszej psychice jest system wartości. Właśnie on w sposób decydujący wpływa na reakcje
z innymi ludźmi. Także on kształtuje nasz stosunek do świata, styl życia. Najczęściej system
wartości kształtuje się w nas już w okresie dzieciństwa, przejmujemy go bowiem od osób
najbliższych. Zachowanie nie jest niczym innym, jak bezpośrednim jego wyrazem. Źródło wielu
stresów tkwi w nas samych. To nasze „ja”, nasze widzenie świata, ludzi, nas samych powoduje
wiele niepotrzebnych kłopotów i powikłań. Chociażby nie docenienie samego siebie. Jest ono
przyczyną trudności w adaptowaniu się, braku pewności siebie. Równie często uniemożliwia
wyrażanie swoich uczuć, szczególnie negatywnych, które są cały czas tłumione.
Osobowość wynikającą z typów, wzorców zachowania możemy podzielić na: typ – A,
typ – B. W zależności do jakiego typu zaliczamy się, inaczej znosimy występowanie stresu. Tym
samy istotne jest poruszenie tego znaczącego faktu w tej pracy.
Wzór zachowania A
Wzór zachowania A opisany był przez kardiologów amerykańskich Friedmanna i Rosenmana
w latach 50 - tych. dla oznaczenia cech osobniczych, które predysponują do zapadania na
choroby układu sercowo-naczyniowego. Do kluczowych właściwości typu A zalicza się: silną
potrzebę osiągnięć i współzawodnictwa, tendencję do dominacji i sprawowania kontroli nad
otoczeniem, agresywność, wrogość, szybkość działania, pośpiech, niecierpliwość.6
Późniejsze badania zdają się wykazywać, że to nie tyle typ A jako całość, lecz jedynie
pewne jego elementy, a szczególnie wrogość, jest predyktorem chorób serca.
Wśród setek badań, jakie przeprowadzano nad typem A, jest też wiele takich, które
dowodzą, iż ten typ predysponuje do silniejszego przeżywania stresu w pracy. Po pierwsze
dlatego, że osoby typu A wyszukują sytuacje stawiające wyższe wymagania. Sorensen i in. 7,
na podstawie wyników Minnesota Heart Survey, który badał 2177 pracowników w USA,
relacjonują, iż typ A koreluje z liczbą godzin pracy, z napiętymi terminami i z większą
ruchliwością zawodową. Po drugie, przy określonych wymaganiach w danym miejscu pracy,
osoby typu A mają tendencję, by spostrzegać te wymagania jako wyższe niż osoby typu B.
Dowodem może być badanie Dearborn i Hastings8 na 136 kobietach. Wymagania w pracy
oceniano tam metodami obiektywnymi (oceny ekspertów) i subiektywnymi (oceny badanych).
Dzięki zastosowaniu korelacji cząstkowych udało się stwierdzić, że przy podobnych
wymaganiach obiektywnych, osoby typu A subiektywnie oceniają wymagania jako bardziej
stresujące. Po trzecie wreszcie, wzór A jest mediatorem pomiędzy stresorami w pracy
a przejawami napięcia. Przykładem niech będzie badanie Ivancevicha i in. 9na 339 kierownikach.

6

Wrześniewski K.. Badanie wzoru zachowania A przy użyciu polskiego kwestionariusza. Przegląd
Lekarski 1990,str. 47, 538.
http://www.stres.edu.pl/czym_%20jest_stres.htm, fragment opracowania: Widerszal - Bazyl M,2002 r.
8
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9
Tamże
7

88

Diana Szklarz, Ewa Falkowska - Pijagin

W badaniu tym mierzono subiektywną percepcję 6 stresorów (obciążenie ilościowe i jakościowe,
brak perspektyw w rozwoju kariery zawodowej, sytuacja rodzinna, stosunki z innymi, konflikt
roli) oraz 7 przejawów napięcia. Z 42 analiz jakie przeprowadzono, 8 zależności potwierdziło
mediacyjną rolę wzoru A: w grupie z wzorem A korelacja między stresorem a wielkością
napięcia była istotna (np. korelacja między konfliktem roli a skurczowym ciśnieniem krwi), a w
grupie z wzorem B – odpowiednie korelacje były nieistotne. Wyniki powyższego badania są pod
pewnymi względami typowe: pokazują mediacyjny charakter wzoru A, ale jednocześnie materiał
dowodowy jest jedynie częściowy, w bardzo wielu relacjach stresor – napięcie, wzór A nie jest
istotnym mediatorem. Przeglądy badań na ten temat skłaniają do podsumowania, iż w tych
przypadkach, gdy występuje istotna korelacja między stresorem a wskaźnikiem napięcia
(psychologicznego bądź fizjologicznego), to z reguły dotyczy ona grupy osób z wzorem A.
Odpowiednie korelacje dla wzoru B albo w ogóle nie występują, albo są bardzo słabe.
Poczucie kontroli
Poczucie kontroli to termin wprowadzony przez Rottera 10 dla oznaczenia
zgeneralizowanych oczekiwań jednostki na temat tego, gdzie leży główne źródło wzmocnień: czy
w samej jednostce (a więc kiedy ona sama jest przyczyną sukcesów i porażek, których
doświadcza) – mówimy wówczas o wewnętrznym poczuciu kontroli czy też w świecie
zewnętrznym wobec jednostki – mówimy wówczas o zewnętrznym poczuciu kontroli. Poczucie
kontroli jest względnie trwałą cechą osobniczą o dużym znaczeniu dla funkcjonowania
człowieka. Stwierdza się, że cecha ta rzutuje również na stres w pracy. Choć wyniki badań nie są
całkiem jednoznaczne, to jednak wydają się wskazywać, że osoby o zewnętrznym poczuciu
kontroli spostrzegają więcej stresorów w środowisku pracy. Stwierdza się też, że ta kategoria
ludzi przejawia więcej symptomów stresu. Przykładem mogą być wyniki sondażu opisanego
przez Krause i Stykera11 przeprowadzonego w USA na 2000 mężczyzn. Stwierdzono tam,
że osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli wykazywały więcej psychofizjologicznych
symptomów stresu w związku z wydarzeniami związanymi z pracą i sytuacją ekonomiczną niż
osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli. Jest jednak ciekawe, że gdy badanych podzielono na
cztery grupy – krańcowo wewnętrznych, umiarkowanie wewnętrznych oraz krańcowo
zewnętrznych i umiarkowanie zewnętrznych, to okazało się, że najwięcej symptomów stresu
wykazywali umiarkowanie zewnętrzni. Osoby krańcowo wewnętrzne wykazywały równie dużo
symptomów co krańcowo zewnętrzne. Autorzy tłumaczą to faktem, że osoby o silnym
wewnętrznym poczuciu kontroli, choć podejmują działania umożliwiające przezwyciężenie
stresu, to jednocześnie może ich paraliżować poczucie winy wynikające z tego, że również
porażki przypisują tylko sobie.
Poczucie koherencji
Antonovsky 12jest autorem wpływowej w psychologii zdrowia koncepcji salutogenicznej.
Nazwa pochodzi od greckiego słowa salus (co znaczy zdrowie) i ma wskazywać, iż głównym
punktem koncentracji autora nie jest wyszukiwanie cech osobniczych predysponujących do
choroby (jak na przykład w koncepcji wzoru A), lecz próba zidentyfikowania tych cech, które
pozwalają utrzymać zdrowie mimo niejednokrotnie skrajnie niesprzyjających warunków
zewnętrznych. Zespół takich cech Antonovsky nazwał poczuciem koherencji i uznał, że obejmuje
on: zrozumiałość (jednostka rozumie co znaczą dopływające do niej informacje), sterowalność
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(jednostka dysponuje zasobami, które pozwalają jej poradzić sobie z sytuacją, jeśli nie
samodzielnie, to z pomocą innych), sensowność (jednostka widzi takie dziedziny życia, w które
warto zaangażować się emocjonalnie). Wykazano m.in., że pielęgniarki o wysokim poczuciu
koherencji znacznie rzadziej ulegają wypaleniu zawodowemu 13, a także, że nauczyciele szkół
średnich o wysokim poczuciu koherencji lepiej funkcjonują 14.
Występowanie stresu w podstawowym środowisku człowieka
Jedno z najważniejszych pytań w kontekście stresu brzmi: czy nasze otoczenie jest
wspierające, czy raczej odrzucające i krytykujące? Okazuje się, że stres przeżywamy o wiele
silniej w nieprzyjemnym środowisku. Wsparcie społeczne i realna pomoc, jaka możemy
otrzymać stanowią podstawowe bufory anty stresowe. W radzeniu sobie ze stresem nasze szanse
na wygraną są tym większe im lepsze mamy relację z otaczającymi nas ludźmi. Wsparcie
społeczne spełnia ważna rolę w ochronie przed stresem. Może ono przybrać cztery formy:
wsparcie emocjonalne, instrumentalne, informacyjne, o charakterze uznania.
Zanim jednak przejdę do omówienia podstawowych środowisk człowieka postanowiłam
zostano omówione wyżej wymienione formy wsparcia, które występują w każdym środowisku.
Wsparcie emocjonalne to zaangażowanie w naszą sytuację: „Nie martw się, ja wierze,
że wszystko będzie dobrze”, „Rozumiem twoją sytuację, jest naprawdę nie łatwo – jak ci mogę
pomóc?”, „Jestem z tobą”, „Jak będzie ci ciężko to od razu dzwoń”. Obdarowani wsparciem
emocjonalnym doświadczamy empatii, a także opieki, miłości, zaufania i troski. Te pozytywne
uczucia pozwalają i pomagają znieść trudna sytuację i nie dopuszczają do samotnych zmagań ze
stresem. Bez względu na to czy uczucia te zmuszą nas do płaczu w cudzych objęciach, czy też
dodadzą nam sił czyli będą miały pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. W sytuacji
stresowej powoduje efekt buforowy czyli osłonę przed negatywnymi skutkami napięcia.
Wsparcie instrumentalne to zaangażowanie materialne bądź czasowe w sytuację:
„To ja jutro przyjdę i ugotuję ci obiad, a ty sobie to wszystko załatwisz”, „Chętnie pożyczę ci te
pieniądze, nie ma sprawy”. Stanowi ono konkretną formę pomocy udzielanej przez osoby
wspierające. Ten rodzaj wsparcia redukuje stres poprzez realne zwiększenie naszych zasobów
(choćby czasowych lub finansowych).
Wsparcie informacyjne to wzbogacenie istniejących zasobów – sposobów jak cos
zrobić, zwiększenie efektywności: „Czy wiesz, że należy ci się zapomoga?”, „Ja zawsze kupuję
w tym sklepie, wszystko tam znajdziesz, nie musisz biegać po całym mieście:”, „To najnowszy
lek – Pani też z pewnością pomoże”. Może to być: rekomendacja (choćby sklepu z obuwiem,
w poszukiwaniu którego okrążyliśmy już całe miasto i nic), podpowiedź na egzaminie,
ukierunkowanie co do wyboru zawodu, sugestia i inne. Osoba wspierająca nie musi ani pałać do
nas przyjaznymi odczuciami ani też specjalnie się wczuwać w nasze położenie. Wystarczy,
że dzieli się informacją. Wsparcie polega tu właśnie na udzielaniu informacji, wskazówek,
poleceń, które w widoczny sposób przyczyniają się do zwiększenia naszej skuteczności.
Wsparcie o charakterze uznania: „Świetnie sobie pan z tym poradził”, „Dobra robota”,
„Wiedziałem, że można na Pana liczyć”. Tak jak informacja, uznanie jest typem wsparcia
pośredniego. Przykładem może być tu pozytywna ocena naszych działań dokonana przez
przełożonego bądź inną znacząca osobę. Wyrażenie uznania – choć nie wpływa na bezpośrednio
ani na stan naszego konta (jak na przykład pożyczka), ani na większą ilość czasu (jak na przykład
zastępstwo) – to wspaniale poprawia nam nastrój, powodując, że efekt buforowy także się
pojawia. Wspomaga ono budowanie nowych zasobów antystresowych – poczucia własnej siły,
myśli typu: ja naprawdę jestem w tym dobry.
Nauczyć się budować przyjaźnie i dbać o nie to zaiste jedna z najlepszych strategii
antystresowych. Specjaliści twierdzą, że dobrze jeśli jesteśmy osobami towarzyskimi, choć lepiej
13
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jest być osobą umiarkowaną towarzysko. Zawsze niepokojące jest forsowanie za wszelką cenę
życia towarzyskiego, które może być oznaką silnego lęku przed samotnością. Jednym z bardziej
zaskakujących wyników badań na temat samotności jest obserwacja, że dorośli ludzie, którzy
regularnie spędzają pewien czas tylko we własnym towarzystwie (przy czym ilość tego czasu
wynosi od 20 do 40% czasu czuwania), są lepiej przystosowani do życia niż ci, którzy nigdy nie
bywają sami. „Zdrowa” samotność to nieoceniona szansa na kontakt z samym sobą i swoimi
emocjami15.
Stres a praca
Praca to nie tylko źródło utrzymania materialnego, ale również miejsce rozwoju
i satysfakcji z wykonywanych czynności. Jest to jednak także miejsce, gdzie najczęściej dochodzi
do sytuacji stresowych. Stres doświadczany przez pracowników odbija się negatywnie nie tylko
na funkcjonowaniu całej firmy, ale również na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. Dlatego
w instytucjach takich jak Pracownia Psychologii Pracy Warszawskiego Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) prowadzone są treningi
służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu zawodowego. W Pracowni Psychologii
Pracy prowadzone są treningi krótkoterminowe (rozłożone na dwie czterogodzinne sesje) oraz
długoterminowe (podzielone na dziesięć czterogodzinnych sesji). Uczestnicy podczas tych
treningów uczą się rozpoznawać źródła stresu mogące tkwić w środowisku ich pracy oraz własne
cechy indywidualne, które nasilają odczuwanie stresu, np. negatywna emocjonalność, niska
samoocena czy zewnętrzne poczucie kontroli. - Uczą się także identyfikować emocjonalne,
zdrowotne i inne skutki stresu w pracy, takie jak bezsenność, nadużywanie tytoniu, alkoholu,
środków farmakologicznych, skłonność do wypadków, absencji czy chęć zmiany pracy powiedziała nam Dorota Żołnierczyk-Zreda z Pracowni Psychologii Pracy CIOP-PIB
w Warszawie, zajmująca się problemem stresu w pracy. Dodała, że proces radzenia sobie
ze stresem w pracy powinien się rozpocząć od uświadomienia sobie różnych elementów sytuacji
stresowej. Zmiany świadczące o wzmocnieniu indywidualnych umiejętności radzenia sobie
ze stresem, które są celem treningów, polegają m.in. na: modyfikacji sposobu spostrzegania
i reagowania na potencjalne źródła stresu zawodowego, zmianie własnego środowiska pracy,
tj. czasu, ilości, sposobu pracy, stosunków społecznych w pracy oraz zmianie stylu życia
w kierunku zwiększania własnej odporności na stres. Dzięki takim technikom jak poznawcza
restrukturyzacja czy rozwijanie uważności, uczestnicy treningów mają się uczyć identyfikować,
a następnie kwestionować szereg irracjonalnych przekonań sprzyjających nasilonemu
odczuwaniu stresu.
Do zniekształconej percepcji swojej roli zawodowej, zaburzonej komunikacji w pracy
czy złej jakości kontaktów społecznych z przełożonymi lub współpracownikami z powodu
nadmiernej uległości bądź rywalizacyjności mogą prowadzić takie przekonania, jak np. "świat
jest czarny albo biały", "wszyscy ludzie powinni mnie lubić", "nie wolno mi popełnić błędu",
"muszę się jeszcze bardziej starać", "nie mam prawa powiedzieć 'nie'" itp. My uczymy
na treningach m.in. modyfikować te irracjonalne przekonania - tłumaczyła Żołnierczyk-Zreda.
Jak wskazała, inną ważną cechą, która jest istotna w walce ze stresem w pracy, jest uczenie się
asertywności, czyli m.in. wyrażania własnych myśli, poglądów. Specjaliści uważają, że są to na
ogół zachowania służące zaspokajaniu własnych potrzeb, jednakże w sposób nie naruszający
praw innych osób. I radzą, aby w niektórych sytuacjach zawodowych, Na przykład jeżeli nie
mamy wpływu na występowanie stresora, skorzystać z bardziej pasywnych strategii radzenia
sobie ze stresem, takich jak selektywne ignorowanie lub izolacja. Pierwsza z nich polega
na niedostrzeganiu negatywnych aspektów sytuacji stresującej bądź dostrzeganiu jedynie
aspektów pozytywnych, druga jest emocjonalnym odcinaniem się od źródła stresu.
- Znaczenie, jakie dla ochrony przed stresem zawodowym ma nadawanie sensu swojej pracy,
a przed stresem związanym z niepewnością zatrudnienia - może mieć ciągłe podwyższanie
swoich kwalifikacji - skonstatowała Dorota Żołnierczyk - Zreda. Uczestnicy treningów
15
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dowiadują się również, że w walce ze stresem ważne jest m.in. właściwe planowanie pracy
pozwalające np. ustalić własne priorytety zawodowe i przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na
zadania określonej wagi. Właściwie planując pracę, można uchronić się przed pośpiechem,
ustawicznym niedotrzymywaniem terminów czy byciem zdominowanym przez szczegóły
i w rezultacie zaniedbywać wypoczynek i ulegać zmęczeniu. A dbanie o relaks i czas wolny jest
niezwykle potrzebne, przeciwdziałanie stresowi zależy bowiem w dużej mierze od kondycji
psychofizycznej. Wyniki badań jasno pokazują, że prawidłowe odżywianie, a także sprawność
fizyczna zwiększają odporność na stres poprzez obniżenie fizjologicznej reaktywności w sytuacji
stresowej.
- Umiejętność znalezienia czasu na preferowany odpoczynek, hobby, aktywność domową,
kontakty z bliskimi, z przyrodą, zwierzętami czy aktywność religijną może stanowić gwarancję
skutecznego przeciwdziałania stresowi zawodowemu. Dobroczynne skutki dla poprawy
samopoczucia może mieć korzystanie ze wsparcia społecznego oraz dostarczanie tego wsparcia
innym, nie tylko poprzez udzielanie pomocy, wskazówek, ale także poprzez empatyczne
słuchanie.16
Stres organizacyjny
Charakterystyczne cechy każdej sytuacji pracy zazwyczaj silnie wpływają na to w jaki
sposób ludzie spostrzegają swoją pracę i reagują na towarzyszące im stresy i napięcia.
Na przykład w pewnym przedsiębiorstwie frustracja spowodowana niewłaściwą organizacja
pracy znalazła odbicie zarówno w mniejszych zarobkach, konfliktach z personelem jak
i w zwiększeniu częstości skarg. Także zmiana dotychczasowego sposobu płacy z miesięcznej na
akordową również może być powodem powstania negatywnych reakcji psychicznych oraz
pogorszenia się stanu zdrowia.
To właśnie z tymi i wieloma innymi negatywnymi postawami i zachowaniami
pracowników powiązany jest stres organizacyjny. Jest on zjawiskiem szkodliwym zarówno
z punktu widzenia pracownika jak i całej organizacji.17
Model stresu wg Kahna
Jednym z pierwszych badaczy zajmujących się kwestią stresu organizacyjnego był Kahn.
Według niego stres organizacyjny jest to proces, który można opisać na pięciu poziomach:
(1) Zdarzenia stresowe przed organizacyjne:
- sygnały zwiastujące stres,
- charakterystyka organizacji (wielkość, struktura).
(2) Stresory związane z organizacją:
- środowisko fizyczne (hałas, oświetlenie, temperatura itp.),
- środowisko psychospołeczne (dwuznaczność ról, konflikty itp.).
(3) Dostrzeżenie stresu i jego ocena poznawcza (ocena zagrożenia, straty lub szkody oraz ocena
własnych możliwości radzenia sobie ze stresem).
(4) Bezpośrednie skutki stresu organizacyjnego:
- somatyczne (sercowo-naczyniowe, biochemiczne, gastryczne, mięśni owo-szkieletowe),
- psychologiczne (depresja, lęk, niezadowolenie z pracy itp.),
- behawioralne (nieprzystosowanie się do wymagań organizacyjnych, absencja, rezygnacja
z pracy).
(5) Konsekwencje długoterminowe stresu organizacyjnego:
- zdrowotne (choroby psychosomatyczne),
- psychologiczne (gorsze funkcjonowanie, złe samopoczucie, nerwica, utrata sensu pracy,
depresje, a niekiedy samobójstwa, itp.),
- społeczne (gorsze funkcjonowanie w roli, zmiana pracy, itp.).
16
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Jak wiadomo stres nie jest zjawiskiem w pełni stałym i stabilnym. Tak więc na każdym
z wymienionych poziomów może on być zmodyfikowany. Dzieje się to za sprawą albo
modyfikatorów osobowych albo modyfikatorów sytuacyjnych. Pierwsze z wymienionych wiążą
się z różnicami interindywidualnymi uwarunkowanymi genetycznie, osobowościowo
i demograficznie. Drugie natomiast związane są z przypadkami nieprzewidywalnymi, losowymi
(reakcje interpersonalne w organizacji).
W swoim modelu stresu organizacyjnego Kahn i Byosier źródła stresu identyfikują
na dwóch poziomach:
a) Poziom intraorganizacyjny, obejmujący:
- fizyczne atrybuty środowiska pracy,
- aspekty osobowe, takie jak na przykład obciążenie pracą na rzecz organizacji, konflikt
pełnionych ról społecznych, ograniczenia rozwoju kariery zawodowej, odpowiedzialność
za ludzi, itp.
- aspekty grupowe, związane z charakterystyką atrybutów grupy zadaniowej, takich jak
na przykład stopień spójności grupy, interioryzacja norm grupowych, styl zarządzania, typy sieci
komunikacyjnych, itp.
- aspekty organizacyjne, związane z poziomem technologicznym, kulturą organizacyjną,
modelem organizacji, itp.
b) Poziom ekstra organizacyjny w skład, którego wchodzą zewnętrzne warunki wpływające
na funkcjonowanie określonej organizacji, takie jak: problemy ekonomiczne kraju, rasa
i dzielnica zamieszkania, stosunki rodzinne, itp.
Posługując się tym modelem możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem, które nosi
nazwę konflikt roli i powstaje w momencie, gdy pracownik jednocześnie odbiera dwa lub więcej
przekazów roli, które są sprzeczne, wykluczające się. Inną z przyczyn zakłócenia procesu
przekazywania roli jest brak informacji niezbędnych do jej pełnienia oraz nieumiejętne jej
przekazywanie przez nadawców. W takim przypadku mówi się o wieloznaczności roli.
Natomiast, gdy nadawcy mają takie wymagania w stosunku do pracownika, których nie jest on
w stanie spełnić mówimy wtedy o przeciążeniu roli. Wiąże się ono ze spadkiem motywacji
do pracy, wzrostem absencji a także ma wpływ na jakość podejmowanych decyzji, reakcje
interpersonalne między pracownikami.
Pracując w organizacji człowiek jest odpowiedzialny zarówno za rzeczy jak i za ludzi.
To właśnie odpowiedzialność za ludzi ma charakter stresogenny. Dzieje się tak, ponieważ
odpowiedzialność ta pełni rolę organizacyjną, bardziej rozbudowaną i czasochłonną, a jej
wykonywanie wiąże się z większą niepewnością.
Osobą, która według omawianej koncepcji jest najbardziej narażona na doświadczanie
stresu organizacyjnego jest kierownik. Spowodowane jest to tym, że to właśnie on upoważniony
jest do kontrolowania zachowania pozostałych członków grupy stojących w hierarchii niżej od
niego. Mówiąc o liderze nie sposób pominąć pojawiających się w literaturze przedmiotu stylów
kierowania.
Styl autokratyczny – kierownik grupy musi posiadać osobowość autorytarną. Z reguły
sam podejmuje decyzje w imieniu całej grupy, jest osobą posługującą się stosunkowo dużą
ilością kar. Podczas pracy grupy nie bierze w niej udziału. Kontakt z ludźmi sprowadza tylko
do formalnego dozorowania. W grupie pod kierownictwem takiego lidera istnieje możliwość
pojawienia się apatii i agresji. Produktywność jest bardzo wysoka lecz tylko podczas obecności
lidera lub w sytuacji zagrożenia z zewnątrz. Tak kierowaną grupę charakteryzuje mała spoistość
i integracja.
Styl demokratyczny – jak sama nazwa wskazuje jest zupełnym przeciwieństwem stylu
autokratycznego. Kierownik liczy się ze zdaniem grupy, przedstawia swoje cele i środki lecz
końcową decyzję pozostawia grupie. Aktywnie uczestniczy w pracach grupy. Kary traktuje jako
ostateczność, preferuje nagrody. Produktywność grupy jest wysoka.
Styl liberalny – kierownik jest bierny. Nie posługuje się ani nagrodami ani karami. Jest
to zaprzeczenie kierownictwa.
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Mówiąc o produktywności trzeba pamiętać, że to nie tylko osoba kierownika ją zwiększa
(lub zmniejsza), lecz także: stopień akceptacji kierownika przez grupę, struktura zadania, jego
trudność, zrozumiałość motywów jego wykonywania, pozycja kierownika w systemie władzy.
Jednak moim zdaniem w sytuacji, gdy osoba będąca odpowiedzialna za grupę ma na
względzie nie tylko wykonywanie zadania, ale także ludzi i stosunki między nimi, jest to połowa
sukcesu. I jak pokazują dotychczasowe badania grupy preferują takich liderów.18
Stres a szkoła
Stres dla dziecka może być rodzajem stymulatora motywującego go do działania, ale
również może być czynnikiem zagrażającym, jeżeli młody człowiek nie potrafi radzić sobie
z jego przedłużającym się działaniem. Ważna jest rola opiekunów - rodziców i wychowawców,
którzy odpowiedzialni są nie tylko za rozwój intelektualny, ale też emocjonalny dziecka.
Im więcej wysiłku włożymy w wyposażenie młodego człowieka w różnorodne narzędzia umiejętności radzenia sobie w specyficznych kontekstach, sytuacjach, zdarzeniach ze swoimi
stanami emocjonalnymi, m.in. stresem, tym łatwiej mu będzie poruszać się później. Zdaniem
psychologów, już od najmłodszych lat powinniśmy przyzwyczajać dziecko do stresu
i podejmować próby radzenia sobie z nim poprzez m.in. aktywizowanie go, np. uświadamiając
dziecku jego możliwości, oraz mobilizowanie do przezwyciężania drobnych przeszkód
stawianych na jego drodze. W celu pełniejszego zobrazowania wcześniejszej myśli można
posłużyć się takim zdarzeniem: dziecko, wdrapując się na drabinkę prowadzącą do zjeżdżalni,
doświadcza stresu związanego np. z określoną wysokością. Mądry rodzic nie usunie źródła
stresu, tj. nie zdejmie malucha z drabinki, lecz będzie asekurował dziecko i wspierał werbalnie na
tej drodze, tak aby czuło się bezpiecznie i uwierzyło w swoje siły. Dziecko, które osiągnie cel, tj.
wdrapie się na drabinkę, uświadomi sobie swoje możliwości i chętniej będzie podejmować
kolejne inicjatywy prowadzące do jego rozwoju. Dzięki tego typu doświadczeniom wspierany
przez rodzica młody człowiek podejmuje próbę radzenia sobie ze stresem, buduje pozytywny
obraz i zaufanie do samego siebie.
Kształtując wewnętrzną motywację do działania wyzwaniem dla dziecka i dla rodzica,
jest przezwyciężenie stresów związanych z pójściem maluszka do szkoły.
Według szkolnych psychologów, większość dzieci udających się po raz pierwszy
do szkoły przeżywa ogromny stres. Zadaniem rodziców jest zniwelowanie go, aby przyszły
uczeń mógł sobie dobrze radzić w nowej sytuacji. Radzą, aby dziecko przygotować do tego
ważnego wydarzenia w myśl zasady "im więcej o danej rzeczy wiem, tym mniej się boję".
Dobrze jest odwiedzić wcześniej z dzieckiem szkołę, pokazać klasy, w których będzie się uczyło,
nauczycieli, którzy będą się nim opiekować, opowiedzieć, co go może spotkać w szkole - nie
idealizować jej, ale również nie budować negatywnego wizerunku placówki. Słowem wyposażyć dziecko w wiedzę niezbędną do wkroczenia w nowe środowisko. Ważna jest także
współpraca rodzica z nauczycielem, tak aby dziecko czuło się bezpiecznie i wiedziało, że może
z każdym problemem zwrócić się do wychowawcy. Obserwowanie dziecka i towarzyszenie mu zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie - poprzez rozmowę w domu na tematy szkolne może
wesprzeć je i zmotywować do przezwyciężania stresu i jednocześnie wzmocnić jego poczucie
wartości
oraz
w
porę
uchronić
przed
skutkami
długotrwałego
stresu19.
Jednak aby skutecznie pomóc dziecku, sami dorośli - zarówno rodzice, jak i wychowawcy powinni być wyposażeni w odpowiednią wiedzę odnośnie stresu.
Stres a rodzina
Badania empiryczne wskazują, że jednym z ważniejszych środowisk, pomagających
człowiekowi przezwyciężyć stres jest prawidłowo funkcjonująca rodzina. Do czynników
neutralizujących szkodliwy wpływ stresu można zaliczyć ogólną samoakceptacje, wysoką
18
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samoocenę, poczucie kompetencji interpersonalnych, życiowy optymizm, uniezależnienie się od
nastrojów innych ludzi oraz posiadanie jednoczącej filozofii życia. Role tej ostatniej przypisuje
się przede wszystkim religijności.
Skala do pomiaru stresu życiowego
Za pomocą tej skali zbadano populację 267 matek, u których stwierdzono tendencje
do nadmiernie surowego traktowania i zaniedbywania dziecka – z czego wynikał, także stres.
Wielostronne analizy z uwzględnieniem wielu zmiennych wyraźnie dowiodły, że sposób opieki
nad dzieckiem jest uzależniony od poziomu doznawanego stresu o podłożu psychosocjalnym
i środowiskowym. Okazało się również, że przejściowa poprawa warunków materialnobytowych rodziny nie wpływała w istotnym stopniu na modyfikację postawy wychowawczej
matek wobec dzieci. Potwierdza to w jakimś sensie tezę o mniej znaczącym wpływie sytuacji
ekonomicznej rodziny na jakość relacji rodzic - dziecko.
Skala LES może być przydatna do pomiaru charakteru stosunków wewnątrz- rodzinnych
w związku z działaniem różnorodnych stresorów. Pomiar ten umożliwia bowiem wszechstronną
i w miarę dokładną analizę wpływu różnych sytuacji na jakość funkcjonowania rodziny. Stało się
to możliwe za sprawą przyjęcia czterostopniowego natężenia opisu zdarzeń. Ranga zdarzeń
stresujących w życiu rodzin była rozważana w kontekście innych zmiennych, jak np.: sylwetka
psychologiczna matek, sposoby zachowania się dziecka, wzajemne relacje matka - dziecko.
Skala do pomiaru stresu życiowego zawiera 41 dość rzetelnie scharakteryzowanych
głównych zdarzeń zakwalifikowanych jako stresy życia. Wyszczególnione zdarzenia można
pogrupować w zespoły takich uogólnionych kategorii, jak:
• sytuacje dotyczące pracy (np. bezrobocie, adaptacja do nowego miejsca zatrudnienia itp.),
• wydarzenia zaistniałe w związku z miejscem zamieszkania (np. problemy mieszkaniowe,
waśnie sąsiedzkie, przeprowadzka),
• problemy finansowe (np. nagły spadek dochodów, zadłużenie),
• doświadczanie zdarzeń o znamionach patologii społecznej w najbliższej rodzinie (np.
alkoholizm, spory rodzinne, pobyt w zakładzie karnym jednego z członków rodziny),
• ograniczanie spotkań towarzyskich z osobami spoza kręgu rodziny,
• dynamika struktury wewnątrzrodzinnej (np. powiększenie się rodziny, opuszczenie domu
przez dorosłe dzieci, wspólne zamieszkiwanie z małżonkami dzieci),
• przewlekłe choroby w rodzinie, zgony,
• nasilenie się wzajemnej wrogości i konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, kryzys więzi
między partnerami i rodzeństwem),
• problemy z ciążą (ciąża niechciana, aborcja, poronienie).
Wszystkie pozycje z tej skali są oceniane od 0 do 3 punktów odpowiadających natężeniu
stresu wynikającego z określonych zdarzeń. I tak, 0 punktów to brak dezorganizacji życia
w związku z danym zdarzeniem, natomiast 3 punkty to duża dezorganizacja. Aby jednak
oszacowania były trafniejsze, niezbędne jest uzyskanie w miarę obszernych danych w toku
wywiadu o sytuacji życiowej badanych. To wspomagające zdobywanie informacji ułatwia
właściwą diagnozę stresogennego wpływu wyróżnionych sytuacji zawartych w skali LES20.
Autorzy skali LES przystępując do opracowania 41 podstawowych wydarzeń stresogennych
założyli, iż natężenie stresów życia musi w jakimś stopniu wpływać na jakość relacji matka dziecko. W związku z tym podjęli oni próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie poziom
stresów życia różnicuje jakość opieki matek nad dziećmi oraz jakie inne uwarunkowania oprócz
stresów wywierają duży wpływ na sposoby traktowania dziecka w rodzinie.
Stwierdzono istotne statystycznie różnice między wynikami uzyskanymi w skali LES
przez matki normatywnie i nie normatywnie opiekujące się swoimi dziećmi. Dowiodło to według badaczy – wielo przyczynowości maltretowania i zaniedbywania dziecka i że stres życia
20
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to wyłącznie jedna z wielu determinant. Wyniki uzyskane za pomocą skali LES pozwalają lepiej
zrozumieć patomechanizm maltretowania i zaniedbywania dziecka przez rodzica. Okazało się
bowiem, iż w badanej grupie matek niewłaściwie opiekujących się swoimi dziećmi przeważały
zachowania dezorganizujące, zakłócające poprawne funkcjonowanie rodziny. Zachowania
o podobnym charakterze odnotowano również u matek dobrze opiekujących się swoimi dziećmi,
lecz w liczbie znacznie mniejszej i nieistotnej statystycznie. Dodatkowe analizy ujawniły,
że przewidywania dotyczące jakości opieki, jaką matka zapewni dziecku, można znacznie
uwiarygodnić, analizując dane o relacji matka - dziecko, dane o dziecku oraz ocenę stopnia
świadomości i wynikającej z niej wiedzy matki o wieloaspektowości jej interakcji z dzieckiem.
Trzeba również pamiętać o tym, że zależności stresów i niewłaściwego traktowania dziecka są
uwarunkowane poziomem lęku matki, jej właściwościami osobowościowymi oraz stopniem jej
umiejętności oceniania potrzeb i oczekiwań dziecka.
Kolejną grupą czynników różnicujących interakcje matka - dziecko jest zachowanie się
dziecka, co w konsekwencji może zmniejszać lub zwiększać ryzyko jego maltretowania.
Dowiedziono na przykład, iż pewne formy zachowania się dziecka (nawet te najbardziej
pozytywne) pojawiające się w interakcji z niektórymi cechami osobowości matki stają się
przedmiotem karcenia, gdy matka ma skłonności do generalizacji lęku i zbytniego ulegania
działaniu stresorów.
Wspomniany wyżej Egeland dostrzegł jeszcze inną zależność. Pewna liczba badanych
przez niego matek nie maltretujących dzieci uzyskała wysokie wyniki w testach badających
agresję i obronność, a znacznie niższe na skalach pomocy i akceptacji społecznej. Nasuwa to
przypuszczenie, że zwielokrotnienie stresorów oraz wzrost poziomu lęku w tej grupie, przede
wszystkim u tych matek, które przejawiają słabe umiejętności normatywnego dbania
i opiekowania się, może wpływać na rozwój różnych form złego traktowania dziecka.
Procedura polegająca na utożsamianiu stresu z różnymi elementami natury
psychologicznej i społecznej nie daje jednoznacznych i czytelnych rozstrzygnięć. Mimo to
powyższe wnioski zdają się potwierdzać, że podleganie wpływom różnych stresorów może
w mniejszym lub większym stopniu determinować jakość interakcji rodzic - dziecko. Analiza
tego wpływu musi jednak przebiegać w kontekście wielu innych czynników, gdyż samo
pojawienie się sytuacji stresogennych nie jest procesem jednorodnym.21
Stres w rodzinie sprzyja także cukrzycy u dziecka
Napięcia psychiczne w rodzinie mogą przyczyniać się do rozwoju cukrzycy typu I
u dzieci lub przyspieszać postępy już obecnej choroby – wynika z badań szwedzkich opisanych
na łamach pisma "Diabetes Care". Cukrzyca typu I jest zaliczana do chorób autoagresywnych,
tj. takich, które rozwijają się pod wpływem błędnego ataku układu odporności na komórki
własnego organizmu. W tym przypadku zaatakowane zostają komórki beta trzustki, produkujące
hormon insulinę, potrzebną do regulacji metabolizmu glukozy. Gdy zaczyna go brakować
poziom glukozy we krwi gwałtownie rośnie, co z kolei stwarza ryzyko uszkodzenia wielu
dalszych narządów i tkanek. Najnowsze badania skupiły się na powiązaniach między
autoagresywną cukrzycą I ze stresami rodzinnymi. Szwedzki zespół z Uniwersytetu Linkoeping
przeprowadził je w grupie 4 tys. 400 dzieci. Dane na temat różnych napięć i stresów w rodzinie
jak również dane o charakterze demograficznym i społeczno-ekonomicznym zbierano za pomocą
ankiet wypełnianych przez rodziców tuż po urodzeniu dziecka i rok później. Gdy dzieci
ukończyły pierwszy rok życia pobierano im próbki krwi do analizy. Jak zauważyli badacze,
dzieci narażone na silne napięcia w rodzinie, na przykład z powodu zestresowanych rodziców
czy jakiegoś nieszczęścia rodzinnego, miały we krwi więcej białek odporności (tzw. przeciwciał),
które wywołują cukrzycę typu I. "Nasze wyniki wspierają teorię, że stres i napięcia w środowisku
rodzinnym wywołują u dziecka silny stres, zdolny pobudzić układ odporności do agresji
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przeciwko komórkom trzustki" - komentują autorzy pracy. Ich zdaniem, stres może zaburzać
pracę układu odporności poprzez wpływ na poziom hormonów i czynność układu nerwowego. 22
Skutki występowania stresu u dziecka:
- Apatia
- Nadmierna aktywność i niepokój,
- Depresja, próby samobójcze,
- Ucieczki z domu,
- Uzależnienia - papierosy, alkohol, narkotyki,
- Niepowodzenia szkolne,
- Częste choroby i zaburzenia trawienia,
- Powtarzające się bóle żołądka, głowy i szyi,
- Nadmierna potliwość,
- Płaczliwość,
- Brak pewności siebie,
- Ogryzanie paznokci,
Główne źródła stresu u dziecka:
- Brak systematycznej opieki ze strony rodziców
- Konfliktowa sytuacja w rodzinie
- Zła sytuacja materialna rodziny
- Rozwód lub separacja rodziców
- Zestresowani rodzice
- Brak wsparcia ze strony rodziny
- Nadmierne wymagania ze strony rodziny
- Nadmiar obowiązków
- Zbyt mało wolnego czasu
- Problemy w szkole
- Obawa przed utratą pozycji w grupie rówieśniczej
- Możliwość krytyki
- Oczekiwanie na egzamin / wyniki egzaminu.
- Utrata miłości
- Choroba23
Choroby jako wynik działania stresu.
Wprawdzie postęp cywilizacji sprawił, że żyjemy dłużej i wygodniej mimo, że drogo za
to płacimy. Czujemy się coraz bardziej samotni, zagubieni. Jesteśmy zabiegani, pochłonięci
rywalizacją, przywaleni nadmiarem obowiązków w pracy. Ogromna ilość otaczających nas
stresorów sprawia, że nie sposób przed nimi uciec. Tymczasem nawet dobry stres, jeśli utrzymuje
się zbyt długo lub pojawia za często, może zaszkodzić. Dlatego też trzeba w porę uchwycić
moment, kiedy stres zaczyna działać na naszą niekorzyść.
Warto zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze
Każdy reaguje na stres inaczej. Jedni mają kłopoty żołądkowe, inni przyspieszone bicie
serca, cierpią na bezsenność, pogorszenie pamięci. Zwiastunami stresu mogą być brak apetytu
albo napady głodu, rozdrażnienie lub ospałość. Jest nam na przemian gorąco lub zimno, pogarsza
się nastrój, możemy mieć lęki. Tak czy inaczej, takich sygnałów nie wolno bagatelizować. Tym
bardziej że na tym etapie możemy jeszcze pomóc sobie sami. Nie czekajmy, aż stres zrobi
w organizmie prawdziwe spustoszenie. Naukowcy przestrzegają, że za długotrwały stres
22
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wcześniej czy później przyjdzie nam zapłacić. A jego skutki mogą pojawić się nawet po kilku
latach.
Osłabienie układu odpornościowego
Uczeni twierdzą, że aż 80% chorób ze stresu jest konsekwencją osłabionego układu
odpornościowego. Pod wpływem kortyzolu, który w chronicznym stresie jest produkowany
niemal bez przerwy, zmniejsza się liczba białych ciałek krwi oraz zdolność organizmu do
wytwarzania przeciwciał. Dlatego osoby, które mają problemy w pracy, małżeństwie czy
opiekują się obłożnie chorymi bliskimi, częściej zapadają na różnego rodzaju infekcje, zarówno
wirusowe, jak i bakteryjne oraz grzybice. Coraz więcej badań przemawia też za tym, że osoby
zestresowane są bardziej narażone na niektóre nowotwory.24
Szwedzcy naukowcy dowiedli, że stres może również zwiększyć ryzyko raka piersi.
Przewlekły stres również często wyzwala lub zaostrza objawy chorób z autoagresji, np.
Hashimoto, Gravesa-Basedowa, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), cukrzyca typu 1, zespół
suchości śluzówek (ust i nosa, spojówek, narządów płciowych), a także wrzodziejące zapalenie
jelita grubego (choroba ludzi młodych, aktywnych, która grozi powstaniem polipów, a nawet
raka jelita). Długotrwałe wydzielanie kortyzolu może prowadzić do obniżenia wrażliwości
organizmu na ten hormon. Wówczas układ odpornościowy nie odbiera sygnałów, które prowadzą
do zakończenia reakcji immunologicznej. Organizm podczas występowania stresu zachowuje się,
jakby ciągle był w stanie zagrożenia, dlatego walczy z własnymi tkankami.
Lista schorzeń wywołanych przez stres jest długa. Często „atakuje” on najsłabszy punkt
organizmu. Największą grupę stanowią choroby serca i układu krążenia. Lekarze zwracają uwagę
na syndrom złamanego serca, którego objawy do złudzenia przypominają zawał (nawet obraz
EKG wygląda zupełnie tak samo), chociaż nim nie są. W odróżnieniu od zawału, u chorych nie
stwierdza się zwężenia ani zamknięcia tętnic wieńcowych, a pacjenci wracają do zdrowia już po
paru dniach, podczas gdy rekonwalescencja u zawałowców nierzadko trwa kilka miesięcy.
Na skutek nagłego, nawet 30-krotnego podniesienia się poziomu adrenaliny we krwi z powodu
wstrząsu, np. nagłej śmierci bliskiej osoby, wypadku samochodowego, napadu, kradzieży czy
innego wydarzenia, które wywołuje silny stres, dochodzi do zablokowania przepływu wapnia do
komórek mięśnia sercowego. Wtedy na skutek braku minerału przestają się one kurczyć, dając
niepokojące symptomy.
Bóle głowy
Są skutkiem nadmiernego i długotrwałego napięcia oraz skurczu mięśni wyzwalanego
przez adrenalinę oraz pobudzenie układu nerwowego. Tętniący ból w skroniach pojawia się już
w sytuacji stresującej i pomału narasta, obejmując całą głowę. Chorzy mają wrażenie, jakby
na głowę założono im zaciskającą obręcz. Może temu towarzyszyć sztywnienie karku (szyi),
światłowstręt, nadwrażliwość na hałas. Ból napięciowy najczęściej nie jest zbyt silny. Trwa kilka
minut i powtarza się kilka razy na dzień albo ciągnie się nawet tygodnie25. Wówczas mamy
wrażenie, że boli nas skóra głowy czy włosy. Bóle chroniczne trwają miesiące i lata. Wtedy
najmniejszy stres nasila przyćmiony ból.
Choroby serca i układu krążenia
Pod wpływem kortyzolu i adrenaliny zwiększa się napięcie włókien współczulnych
i przywspółczulnych, wpływających na pracę serca i obwodowych naczyń krwionośnych.
Pobudzenie włókien współczulnych przyspiesza bicie serca nawet 3-krotnie, podczas gdy
przywspółczulne zwalniają jego pracę. Prowadzi to do palpitacji, arytmii (do tego przyczynia się
też zaburzona w stresie gospodarka magnezem), a nawet zatrzymania akcji serca. Hormony
24
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stresu są też odpowiedzialne za podwyższenie poziomu markera reakcji zapalnej, czyli białka
C-reaktywnego (CRP), które sprzyja chorobom układu krążenia, od powstania blaszek
miażdżycowych, na zawale skończywszy. Wysoki poziom kortyzolu, adrenaliny i aldosteronu
(hormon ten zaburza gospodarkę wodno-elektrolitową) sprzyja nadciśnieniu, które może
prowadzić do zawału i wylewu. Kortyzol podnosi poziom stężenia trójglicerydów i obniża
poziom dobrego cholesterolu (HDL), prowadząc do odkładania cholesterolu i innych tłuszczów
w ściankach naczyń w postaci blaszki miażdżycowej. W końcu dochodzi do tak dużego zwężenia
naczynia, że krew nie może dotrzeć do serca. Zaleganie krwi w żyłach (w wyniku zwiększonej
krzepliwości) prowadzi do uszkodzenia naczyń i powstania zakrzepów, które utrudniają
przepływ krwi i prowadzą do zatorów.
Problemy z trawieniem
Na skutek napięcia emocjonalnego dochodzi do zaburzeń w pracy autonomicznego
układu nerwowego. Wysyła on polecenia, które rozregulowują czynności układu pokarmowego,
mimo że jest on zbudowany prawidłowo i właściwie pełni swoją funkcję, tzn. trawienie
i wchłanianie przebiega normalnie. Burczenie i bóle pojawiające się w różnych miejscach
brzucha, wzdęcia, poczucie pełności, biegunki albo zaparcia mogą być oznaką zespołu jelita
wrażliwego (zakłócenie motoryki jelit). Zgaga (choroba refluksowa) jest z kolei często wynikiem
zaburzenia kurczliwości mięśni przełyku albo żołądka.
Owrzodzenie dwunastnicy i żołądka
Wysoki poziom adrenaliny powoduje napięcie błony śluzowej tych narządów,
utrudniając dopływ krwi i upośledzając regenerację komórek nabłonka, a tym samym
zwiększając ich podatność na działanie kwasu solnego. Wszystko to prowadzi do osłabienia
odporności nabłonka i zapalenia śluzówki, nadżerki lub rozwoju choroby wrzodowej. Mówi się
nawet o wrzodach stresowych, które pod wpływem silnego napięcia mogą pojawić się z dnia
na dzień.
Problemy z cerą
Czasem są to czerwone plamy na twarzy i dekolcie, innym razem pokrzywka. Stres
sprzyja też wystąpieniu i zaostrza objawy trądziku różowatego. Wszystkie zmiany na skórze
są wynikiem gry naczyniowej o podłożu hormonalnym. Cerze nie służą zwłaszcza hormony
stresu o działaniu androgennym.
Bóle kręgosłupa
Są wynikiem napięcia i przeciążenia mięśni, które pod wpływem adrenaliny stają się
twarde jak kamień. W momencie zagrożenia chowamy głowę w ramionach i odchylamy ją.
Wyginają się kręgi szyjne i piersiowe. By utrzymać odpowiednią postawę, muszą pracować inne
mięśnie. To zwykle powoduje ból w odcinku szyjnym lub lędźwiowym.
Grzybice miejsc intymnych
Sprzyja im obniżenie odporności organizmu i jednocześnie nadmiar hormonów
o działaniu androgennym. Prowadzi to do zachwiania naturalnej flory bakteryjnej śluzówki
narządów kobiecych oraz rozmnażania się bakterii chorobotwórczych.
Wypadanie włosów
Nadmiar hormonów o działaniu androgennym często jest u kobiet powodem wypadania
włosów i łysienia plackowatego. Silny stres może się przyczynić do utraty włosów z dnia na
dzień.
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Ściskanie w gardle
Uczucie dławienia, trudności z przełykaniem, wrażenie guli w gardle – pojawiają się nie
tylko w chwili stresu, ale również wtedy, gdy przyczyny zdenerwowania dawno minęły.
Są skutkiem napięcia mięśni gardła i krtani26.
Cukrzyca
Zaburzenia w pracy neuronów regulujących wagę ciała oraz wysoki poziom adrenaliny,
kortyzolu i hormonu wzrostu odpowiedzialnych za podwyższenie poziomu glukozy we krwi
i upośledzenie jej wykorzystania przez komórki organizmu sprzyjają rozwojowi insulino
odporności i cukrzycy typu 2.
Rozregulowanie cyklu, bezpłodność
Przyczynia się do tego zaburzona praca znajdującego się w podwzgórzu „generatora”
wytwarzającego hormony, które sterują cyklem miesięcznym, tzn. pobudzają przysadkę do
wydzielania hormonów tropowych, które z kolei wpływają na pracę jajników produkujących
estrogeny i progesteron – w różnych stężeniach zależnie od fazy cyklu. Dochodzi do gry
hormonalnej, w jej wyniku miesiączki stają się rzadsze i mniej obfite. Ponadto na skutek stresu
przysadka wytwarza prolaktynę, hormon naturalnie wyzwalany w czasie ciąży i podczas
karmienia piersią, którego zadaniem jest zahamowanie jajeczkowania. Wtedy przy równowadze
pozostałych hormonów płciowych niemożliwe jest zapłodnienie.
Otyłość
W czasie przewlekłego stresu zwiększa się ilość działającego tylko w mózgu hormonu
NPY, który jest odpowiedzialny za magazynowanie tłuszczu w komórkach. Razem z kortyzolem
wyzwalają otyłość, tzw. brzuszną, i to nie tylko z powodu większego apetytu. Tkanka tłuszczowa
położona w okolicy brzucha ma najwięcej receptorów wrażliwych na kortyzol, który „otwiera”
komórki tłuszczowe, umożliwiając gromadzenie się w nich paliwa. W sytuacjach stresowych
zmniejsza się produkcja leptyny – hormonu wytwarzanego w tkance tłuszczowej, który ma
działanie przeciwne do NPY (daje poczucie sytości), więc dlatego też tyjemy.
Osteoporoza
Nadmiar kortyzolu upośledza metabolizm wapnia i magazynowanie go w kościach.
Ponadto zwiększa wydalanie minerału przez nerki.
Statystyki podają, że 95 % chorób jest związane ze stresem. Jeżeli dana choroba nie jest
wywołana bezpośrednio występowaniem stresu, to często stan chorego ulega szybkiemu
pogorszeniu27.
Ponadto stres wywołuje i nasila:
- alkoholizm
- chorobę wieńcową i inne schorzenia serca
- nadciśnienie
- astmę i alergie
- bóle pleców, stawów, głowy (napięciowe i migrenowe)
- stany przewlekłego zmęczenia
- cukrzycę
- zaburzenia odżywiania tzw. Zajadanie stresu lub całkowity brak łaknienia
- zespół wrażliwego jelita
- chorobę wrzodową
- nieregularne i bolesne miesiączki
26
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- nadwagę
- reumatoidalne zapalenia stawów
- depresje i zaburzenia seksualne

Podsumowanie
Po przeanalizowaniu zebranego materiału na temat stresu nasunęła mi się mi myśl:
gdybyśmy nie odczuwali stresu to nasze życie tak naprawdę było by bezbarwne
i „bezpostaciowe”. W mojej pracy starałam się przedstawić istotę stresu jako czynnika
warunkującego zdrowie i chorobę. Podzielam zdanie wielu naukowców, że stres jest naszym
naturalnym odruchem na pojmowanie świata fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
Stres może mieć charakter dwojaki tzn. przyjąć można, że stres jest pozytywny i negatywny.
W umiarkowanej dawce stres motywuje do pracy, stymuluje do działania i jest siłą napędową.
Stres wyzwala w nas siłę do podejmowania trudnych decyzji i zadań, dzięki niemu podejmujemy
nowe wyzwania. Działamy szybciej i dokonujemy tego, czego bez udziału stresu nie udałoby się
zrealizować. Stres w odpowiedniej dawce jest motorem działań. Niektórzy ludzie doskonale
funkcjonują w warunkach stresu i poszukują go nieustannie, by życiu nadać więcej barw. Szkoła
bez stresujących klasówek, wezwań do tablicy i ocen w dzienniku, nie potrafiłaby zmotywować
do efektywnej nauki. W dorosłym życiu praca człowieka bez elementów emocji, rywalizacji jest
mniej atrakcyjna. Działanie stresu wyostrza uwagę, poprawia znacznie koncentrację i zwiększa
wydajność mózgu. Po zdanym egzaminie w miejsce niepokoju pojawia się satysfakcja, tym
samym zanika źródło stresu i napięcie towarzyszące stresowi. Niestety zbyt często pojawiający
się stres, trwający zbyt długo, może doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu
różnych narządów, a z czasem całego organizmu. Może to dotyczyć relacji z najbliższymi bądź
być związane wyłącznie z tym, co dzieje się w nas i z nami. Od jego rozległości, czasu trwania
i odporności organizmu zależy rodzaj dolegliwości, na które zapadamy z powodu stresu. Jedni
częściej przeziębiają się, a inni z byle powodu wybuchają złością – jedni stają się drażliwi, inni
apatyczni.
W pracy opisano, różne rodzaje stresów w zależności od czynników wywołujących oraz
od obszaru występowania.
Stresu biologicznego doświadczamy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Organizm uwalnia wówczas duże ilości adrenaliny- hormonu, który wywołuje pełną mobilizację
“strategicznych” narządów, które mają do spełnienia niebagatelną rolę, określaną w języku
hormonalnym “walcz lub uciekaj”.
Stres psychologiczny pojawia się wskutek lęku przed utratą kontroli lub przed
wymaganiami, które postrzegamy jako przerastające nasze możliwości. Może wywoływać go
pośpiech czy problemy w relacjach z innymi osobami. Podstawowe środowiska człowieka jak
rodzina, szkoła, praca są źródłem stresu.
Rolę w leczeniu chorób, będących wynikiem występowania stresu odgrywa także
pielęgniarstwo. Zespół pielęgniarski powinien znać istotę stresu, co powoduje stres, jego
działanie na organizm człowieka, a także zapobieganie i redukowanie występowania stresu.
Ważnym elementem w zawodzie pielęgniarki jest prawidłowa komunikacja między pielęgniarką
a pacjentem.
Proces pracy pielęgniarki z pacjentem ma dwie funkcje. Jedną z funkcji jest
zadaniowość, instrumentalność – gdzie praca pielęgniarki ukierunkowana jest na rozwiązanie
problemu. Drugą funkcją jest samoregulacja emocji – w tym przypadku zadaniem pielęgniarki
jest obniżenie u pacjenta przykrego napięcia i łagodzenie innych, negatywnych stanów
emocjonalnych.
Pomoc psychologiczna w stosunku do pacjentów przeżywających stres to psychoterapia.
Celem psychoterapii jest podtrzymanie oraz znaczne wsparcie emocjonalne nastawione
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na zmianę przekonań i postaw w stosunku do stresu, dostarczenie wiedzy na temat możliwości
kontrolowania własnych zachowań.
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Aspekty prawne i etyczne eutanazji a opinie na temat eutanazji
grupy mieszkańców Kolna
Bożena Śliwecka - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Ewa Falkowska - Pijagin - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Streszczenie
Eutanazja jest to zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza
w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę.1
Natomiast zabójstwo, stanowi przestępstwo, które polega na umyślnym pozbawieniu
życia człowieka.2.
Eutanazja jest podobna do zabójstwa w afekcie. Jest potocznie nazywana „dobrą
śmiercią”.
Eutanazja (z języka greckiego jest to „dobra śmierć”) to zadanie śmierci osobie
nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień.
Eutanazja to nazwa określająca wszelkie decyzje i działania, które prowadzą
do pozbawienia życia pacjenta.3
We wszystkich powyższych definicjach przewijają się elementy istotne dla pojęcia
„eutanazja". Spróbujmy je jeszcze bardziej sprecyzować, wychodząc z opracowania dokonanego
w Deklaracji o eutanazji z 1980 roku przez watykańską Kongregację do Spraw Wiary, według
której: „przez eutanazję rozumie się podjęte w celu zakończenia czyjegoś cierpienia, działanie
lub zaniechanie, które przez swoją naturę lub świadomy zamiar powoduje śmierć. Zachowanie
eutanatyczne ocenia się więc tak na płaszczyźnie intencji sprawcy, jak i zastosowanych przez
niego środków.”4
Dla pełnego jej zrozumienia i dokładnego wyznaczenia jej zakresu, konieczne jest
przyjrzenie się każdemu jej słowu. Należy zaznaczyć, że problematyka tak określonej eutanazji
obejmuje wyłącznie czyny dokonywane na człowieku. Cała dyskusja etyczno-prawna tocząca się
wokół tego zjawiska dotyczy właśnie legalności oraz moralnej dopuszczalności „zabójstwa
z litości" lub „zabójstwa na żądanie" innego człowieka. Trzeba być świadomym jednak,
że wobec zwierząt również stosuje się zarówno pojęcie eutanazji, jak i praktykę skracania ich
cierpień. Jest to tak zwana eutanazja weterynaryjna. Ma to istotne znaczenie, dlatego
że porównanie sytuacji cierpiących osób pragnących skrócenia ich męki do sytuacji usypianych
zwierząt pojawia się dosyć często jako argument przytaczany na poparcie eutanazji.5
Wprowadzenie
Wszystko, co dotyczy człowieka w dzisiejszych czasach jest przedmiotem umów
i negocjacji. Tak jest również z pierwotnym i niezbywalnym prawem do życia, które poddaje
się dyskusji lub nawet neguje na mocy głosowania parlamentu czy społeczeństwa.
Postępująca utrata wrażliwości drugiego człowieka sprawia, że nie potrafi on pochylić się
nad sensem istnienia. Koncentruje się na wykorzystaniu wszystkich zdobyczy techniki, by
programować i kontrolować nie tylko to, co ma ułatwić i usprawnić życie na ziemi, ale także
same narodziny czy śmierć.

1

Mini Encyklopedia Medycyny
Encyklopedia, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
3
J. Bogusz (red), Encyklopedia dla pielęgniarek, Wyd. PZWL, Warszawa 1991, s. 129.
4
Deklaracja o eutanazji, 1980.
5
R. Fenigsen, Eutanazja – śmierć z wyboru, Wyd. W DRODZE, Poznań 2002, s. 67.
2
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Najważniejsze ze wszystkich praw człowieka, prawo do życia, nie ma już gwarancji na
świecie. Coraz częściej dokonuje się eutanazji, walczy o jej legalizację. Ukazuje się eutanazję
jako dobro społeczne, które można bardzo prosto osiągnąć. Prowadzi to do tego, że ludzie stają
się skłonni tolerować i popierać postawy sprzeczne z godnością człowieka. Czyny uważane
kiedyś za przestępcze i niedopuszczalne, zyskują aprobatę społeczeństwa.
W niektórych krajach podejmuje się próby wprowadzenia i prawnej legalizacji eutanazji.
Człowiek współczesny ceni sobie swobodę decydowania o swoim losie we wszystkich jego
wymiarach, również decydowania o swoim życiu. Stąd też właśnie eutanazja cieszy się coraz
większym przyzwoleniem społecznym. Chociaż potępia ją Kościół, eutanazję popiera wiele osób.
Zwolennicy eutanazji odwołują się do argumentacji, że ostatecznym dysponentem
własnego życia jest sam człowiek. Jeśli jest człowiekiem wolnym, może sam decydować
o swoim życiu i jego końcu. Takie stawianie sprawy ma uzasadnić dopuszczalność eutanazji od
strony człowieka chorego. Rozstrzygając eutanazję jako działanie z natury niegodziwe, nie
kwestionuje się przez to wolności człowieka ani nie godzi w jego naturalne prawa. Sprawa życia
i śmierci leży bowiem poza granicami swobodnej decyzji.
Bywają sytuacje, w których człowiek ciężko chory, nie ma nadziei powrotu do zdrowia,
prosi kogoś z najbliższych lub z personelu medycznego, aby mu tę śmierć zadano. Może
wówczas zrodzić się pokusa, dyktowana litością dla cierpiącego człowieka, zwłaszcza, gdy jego
śmierć wydaje się całkiem pewna, aby mu tę śmierć aktywnie przyspieszyć. To współczucie ma
usprawiedliwić spowodowanie zgonu, a przez to przerwanie cierpień uznanych za niepotrzebne
i bezsensowne, bo nierokujące nadziei na ich ustanie lub ewentualne uzdrowienie chorego.
Próbuje się dowieść, że eutanazja jest dobrodziejstwem, aktem podyktowanym współczuciem.
Legalizacja eutanazji niszczy wartości moralne. Gdy umieranie staje się ceremonią
szpitalną, więź bliskich z umierającym i odpowiedzialność za to, jak umiera, coraz bardziej
słabnie. Człowiek odsuwa się od umierających, oni zaś z tego powodu cierpią jeszcze bardziej,
a im bardziej cierpią, tym bardziej się od nich odsuwa. Życie, obok prawdy i wolności, należy do
najważniejszych wartości etycznych. Dzięki tym wartościom społeczeństwa funkcjonują. Jeżeli
wartość życia, poprzez legalizację eutanazji, zostanie naruszona, pociągnie za sobą wiele
niekorzystnych następstw. Jeżeli dopuści się eutanazję nawet w bardzo ograniczonym zakresie,
to tak, jakby się wyszło z założenia, że istnieje pewna kategoria osób, których życie jest nic
niewarte.
Aspekty prawne eutanazji
Polska
W polskim prawie nie wszystkie formy eutanazji są karalne. Zabronione jest przede
wszystkim zabójstwo eutanatyczne, czyli zabicie drugiej osoby pod wpływem współczucia
wywołanego ciężką i nieuleczalną chorobą i związanymi z nią cierpieniami.6
Jest to uprzywilejowany typ zabójstwa, czyli zagrożony łagodniejszą sankcją karną niż
„zwykłe” zabójstwo.
Zasady wykonywania zawodu lekarza objęte są ustawą. „Lekarz ma obowiązek udzielać
pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,
oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.”7
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej mówią: „Pielęgniarka, położna ma
obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego
uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.”8
Stosunek lekarza do pacjenta, który zbliża się do kresu życia znaleźć można w kolejnym
akcie prawnym, jakim jest Kodeks Etyki Lekarskiej, tj. „Lekarz powinien dołożyć wszelkich
6

Kodeks Karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, art. 150.
Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996, art. 30.
8
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996, art. 19.
7
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starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Lekarz
winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać, w miarę
możliwości, jakość kończącego się życia.”9
Kolejny przepis Kodeksu Etyki Lekarskiej twierdzi, że: „Lekarzowi nie wolno stosować
eutanazji, ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa.”10
Kodeks Etyki Lekarskiej mówi: „W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku
podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków
nadzwyczajnych. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną
szans leczniczych.”11
Dlatego, aby uniknąć wszelkich wątpliwości, jeśli chodzi o prawidłową ocenę lekarską,
po odłączeniu aparatów, decyzję powinno podejmować konsylium lekarskie.12
W prawie polskim eutanazja czynna jest czynem podlegającym odpowiedzialności karnej
i może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną lekarza. Zaniechanie stosowania środków
terapeutycznych, które podtrzymują życie, może również być traktowane jako eutanazja bierna.
Czyn taki również podlega odpowiedzialności karnej. „Kto człowiekowi znajdującemu się
w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.”13
Holandia
Po raz pierwszy eutanazję zalegalizowano w Holandii w roku 1976. Do dziś występuje
tam najlepszy model dozwolonej eutanazji dla chorego, ponieważ przy odebraniu życia może
uczestniczyć lekarz, dzięki czemu śmierć występuje bez zbędnych cierpień w około pół godziny.
Szwajcaria
Inna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii. W kraju tym można przepisać
lek nasenny w śmiertelnej dawce, lecz nie można wyręczyć chorego w odebraniu mu życia. Przy
samobójstwie pomaga pastor, który towarzyszy w ostatnich chwilach życia.
USA. Stan Oregon
Eutanazja odbywa się tu następująco: jeden lekarz stwierdza, że choremu pozostało nie
mniej niż sześć miesięcy życia, co potwierdza inny lekarz. Chory otrzymuje śmiertelny środek,
lecz nikt nie może towarzyszyć przy jego samobójstwie. Jest to najgorszy model eutanazji, gdyż
przypisany lek wchodzi w niekorzystne interakcje z wcześniej zażywanymi lekarstwami, co nie
zawsze mogło być przewidziane i śmierć nie następuje szybko, lecz chory męczy się nawet przez
kilka.
Belgia
W Belgii eutanazja jest legalna od 23.09.2002 roku. Większość przepisów
wykonawczych, umożliwiających „śmierć na żądanie” została przyjęta przez władze belgijskie.
Rząd określił zasady powoływania i funkcjonowania specjalnej komisji, nadzorującej
przeprowadzanie eutanazji. Powinna ona zaaprobować wzór dokumentu, który będą musieli
wypełniać lekarze dokonujący eutanazji. Dopiero potem będzie można legalnie ją zastosować.
Pierwsza część dokumentu zawiera dane personalne pozbawionej życia osoby oraz
nazwiska osób, z którymi prowadzono rozmowy przed eutanazją. Druga część dokumentu to opis
9

Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004, art. 30.
Tamże, art. 31.
Tamże, art. 32.
12
K. Poklewski-Kozieł, O eutanazji w świetle nowych koncepcji prawniczych (w) Państwo i Prawo
1/1997, s. 49.
13
Kodeks Karny, art. 162.
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choroby i towarzyszących jej cierpień oraz uzasadnienie, dlaczego lekarz uznał, że pacjent ma
prawo domagać się śmierci. Komisja będzie sprawdzać drugą część dokumentu, a dopiero
w razie wątpliwości zostaną ujawnione personalia chorego.14
Aspekty etyczne eutanazji
Dopuszczalność eutanazji jest trudnym zagadnieniem etycznym. Ma ona zarówno
zwolenników, jak i przeciwników. Konflikt racji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi
kierują się obie strony sporu. Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga
(głównie przeciwnicy eutanazji czynnej), albo uznają je za najwyższą wartość. Zwolennicy
natomiast twierdzą, iż ważniejsze są uszanowanie woli chorego, uchronienie go od cierpień oraz
jego prawo do zachowania godności w rozumieniu, jakie on przyjmuje.15
Lekarze są zobowiązani Przysięgą Hipokratesa, która mówi: „Nikomu, nawet na żądanie,
nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy
niewieście środka poronnego. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę
swoją.”16
Współczesne przyrzeczenie lekarskie, jakie obowiązuje w Polsce wywodzi się
z przysięgi Hipokratesa. Brzmi: „Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów
nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:
obowiązki te sumiennie wypełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej
wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych
różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na
celu wyłącznie ich dobro i okazując należny im szacunek; nie nadużywać ich zaufania
i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekarskiego
i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością,
nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro
chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego
wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście”.
Niepokojący jest jednak brak fragmentu o niegodziwości powodowania śmierci
i podawania środków poronnych.
Zgodnie ze współczesną doktryną Kościoła Katolickiego człowiek został stworzony
na obraz i podobieństwo boże. Życie jest darem Boga, powierzonym człowiekowi.
Dlatego samobójstwo jest odrzuceniem takiego daru i przekroczeniem władzy, danej
człowiekowi na ziemi, ponieważ jedynie Bóg może decydować o końcu ludzkiego życia. Takie
stanowisko wyraził wyraźnie papież Pius XII w przemówieniu: „Każda istota ludzka wywodzi
swoje prawo do życia przede wszystkim od Boga, a nie od rodziców, czy społeczeństwa lub innej
władzy ludzkiej….”
Zakaz eutanazji i samobójstwa znalazł się w Deklaracji na temat eutanazji: „Prawo
i dobra osoby ludzkiej nabierają wielkiego znaczenia w związku z dyskutowanymi obecnie
zagadnieniami. W związku z tym Sobór Watykański II uroczyście potwierdził wyjątkową
godność osoby ludzkiej, a w sposób szczególny - jej prawo do życia. Z tego też powodu Sobór
potępił przestępstwa przeciw życiu, wyliczając wśród nich "wszelkiego rodzaju zabójstwa,
ludobójstwa, przerywania ciąży, eutanazję i dobrowolne samobójstwo".17
„Zgodnie z moralnym argumentem przeciwko udzielaniu pomocy w popełnieniu
samobójstwa, nigdy nie zdołamy uzyskać absolutnie przekonujących informacji, z których
wynikałoby niezbicie, iż dana osoba wyraża ugruntowaną wolę śmierci”.18
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Rzeczpospolita z dnia 24.09.2002, 223/2002, „Belgia: Eutanazja już legalna”
Z. Zieliński, Eutanazja po polsku i inne dziwne sprawy, Wyd. POLWEN, Radom 2003, s. 34-35.
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Skąd właściwie można wiedzieć, o co prosi człowiek, gdy prosi o śmierć? Czy prośba
powtórzona dwa razy jest dwa razy bardziej stanowcza, a wypisana na papierze warta tyle,
co tydzień nieprzerwanych jęków? Osoby chore znajdują się w sytuacji upokarzającej i są
rzeczywiście osłabione i rzadko tylko potrafią naprawdę kompetentnie ocenić, czy ich życie jest
coś warte czy nie. Niektórzy, zwłaszcza pracownicy hospicjów, twierdzą, że za żądaniem
pomocy w samobójstwie kryje się często chęć uniknięcia budzącego lęk procesu umierania.
Motywem może, więc być pragnienie ucieczki przed lękiem, przed cierpieniem lub
opuszczeniem. Nie można wszystkich próśb o pomoc w samobójstwie traktować jednakowo.
Istotna jest znajomość motywów:
•
jedni będą mieli pełną jasność tego, o co proszą,
•
dla innych rozmowa o samobójstwie będzie okazją do omówienia skomplikowanej sieci
spraw osobistych, rodzinnych i duchowych.
Ludzie nie żyją w próżni społecznej, a jakość relacji z członkami rodziny miewa
nierzadko istotny wpływ na ocenę możliwości samobójstwa. Ktoś może się czuć w swojej
rodzinie wyobcowany, na przykład wskutek trudności w komunikacji wywołanych cierpieniem
lub chorobą; ktoś inny chce uwolnić bliskich od ciężaru opieki nad nim. Sama zgoda rodziny na
czyjeś samobójstwo nasuwa przypuszczenie, iż prośba nie jest rzeczywiście dobrowolna: decyzja
taka mogła być przecież spowodowana przymusem albo innymi subtelnymi sposobami
wywierania wpływu na chorego. Zarówno więc zwolennicy, jak i krytycy udzielania pomocy
w samobójstwie są zgodni co do tego, że po każdej konkretnej prośbie powinien nastąpić okres
refleksji i dialogu, choćby po to, by odróżnić żądania wyrażone bez zastanowienia, pod wpływem
impulsu, od próśb lepiej ugruntowanych, które wytrzymają próbę czasu. Zgodnie z zastrzeżeniem
bardziej zasadniczym, nikt nie może nigdy naprawdę racjonalnie i dobrowolnie pragnąć własnej
śmierci. Tego rodzaju myślenie - zdaniem krytyków eutanazji - ma charakter przejściowy i jeśli
da się ludziom dość czasu, w końcu zawsze wybiorą życie. Błagania ciężko chorych, którzy
często wzywają śmierci, nie mogą być rozumiane jako wyraz prawdziwej woli eutanazji; są one
niemal zawsze pełnymi udręki prośbami o pomoc i uczucia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy
potrzebują bliskich, którzy nadadzą życiu sens i cel. Może ból fizyczny nie jest tak nieznośny jak
samotność i poczucie pustki. Życzliwe zainteresowanie może zaś łagodzić cierpienie, a prośba
o śmierć może być tak naprawdę rozpaczliwym wołaniem o miłość i uwagę.19
Niejednokrotnie eutanazję usprawiedliwia się nie tylko rzekomym współczuciem dla
cierpiącego pacjenta, ale czasem także racjami utylitarystycznymi, nakazującymi unikanie
nieproduktywnych wydatków, które nadmiernie obciążają społeczeństwo. Człowiek
upośledzony, nieuleczalnie chory jest ciężarem dla społeczeństwa. Nie potrafi pracować, trzeba
go żywić. U niektórych więc rodzi się myśl, czy nie można by pozbyć się takiego ciężaru.20
Pewne jest i niepodważalne, że osobie ludzkiej należy przypisać wartość absolutną. Nie
można jej sprowadzić do poziomu środka w zapewnieniu dobra społecznego. Człowiek jest
najwyższą wartością i celem sam w sobie. Żadna społeczność nie stoi ponad osobą, lecz ma jej
służyć. Nie ma żadnego moralnego prawa skazywać na śmierć niewinnych. Prawo dopuszczające
możliwość takiego pozbawienia życia wynikałoby z uzurpowania sobie władzy, której nikt nie
posiada. Takie rzekome prawo jest przejawem radykalnej niesprawiedliwości, ponieważ godzi
w pierwsze, najbardziej podstawowe prawo człowieka - prawo do życia. Państwo nie może
wydawać ustaw czy zarządzeń dopuszczających uśmiercanie niewinnych osób, nawet za zgodą
tych osób. Same zaś te osoby nie mają w płaszczyźnie moralnej prawa do odebrania sobie życia
ani upoważnienia kogokolwiek do dokonania takiego czynu, byłoby to bowiem samobójstwo.
Nikt i nic nie może upoważnić do zabijania niewinnej istoty ludzkiej. Nikt też nie może żądać
zadania śmierci sobie samemu lub innej osobie, ani nie może przyzwalać na to bezpośrednio lub
pośrednio. Byłoby to zarówno istotnym naruszeniem prawa Bożego, jak i obrazą godności osoby
ludzkiej, zbrodnią przeciwko życiu. Życie ludzkie jest uświęcone i nikt nie ma prawa naruszania
19
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go, z wyjątkiem prawowitej władzy, która interweniuje w obronie społeczeństwa przed napaścią
przeciwnika. Życie ludzkie przedstawione jest w Biblii jako dar Boga. Człowiek jest tylko jego
użytkownikiem, a nie właścicielem. Nie może więc dysponować nim swobodnie według
własnych osobistych intencji.21
Ból jest bardzo poważnym problemem. Ale zabijanie, jako metoda walki z cierpieniem,
podważy reguły prawne w społeczeństwie, prawdziwy humanizm i normalne stosunki
międzyludzkie. Należy również pamiętać, że ból, jakiego doświadczają ludzie terminalnie
chorzy, nie zawsze wynika z samej choroby. Cierpienie to może być spowodowane zakresem,
w jakim czyjaś egzystencja zaczyna zależeć od środków chemicznych i aparatury szpitalnej.
W tego rodzaju okolicznościach dostępność dodatkowych metod uśmierzania bólu może
w najlepszym razie nie mieć znaczenia, a niekiedy nasuwa wręcz myśl o wcześniejszym
zakończeniu życia.
Akceptacja prawa do śmierci tworzy podstawę uniemożliwiającą uzyskanie przez
pacjenta odpowiedniego leczenia. Proponowanie i legalizacja eutanazji może prowadzić również
do wywierania presji na tych, którzy cierpią. Ostatecznie może prowadzić do rozwijania się
takiego systemu opieki zdrowotnej, który będzie faworyzował śmierć pacjenta; a zamiast leczyć
go, odbierać mu życie. „Eutanazja, a nawet tylko myślowa jej akceptacja przez lekarzy, oznacza
całkowite odwrócenie celów i systemu wartości”.22
Współcześnie wiele mówi się o godności człowieka. Godność człowieka jest jedynym
prawem konstytucyjnym, które nie może być ograniczane. Nawet Kościół, który dawniej
utrzymywał, iż ludzka niedola to kara za grzechy, dużo mówi o godności człowieka. Tak więc
godność jest o tyle przedmiotem zainteresowania, że dużo się o niej mówi i pisze.
Odebranie prawa do godnej śmierci jest pogwałceniem godności jako takiej.
Nieprzejednanym przeciwnikiem eutanazji jest Kościół, gdyż przedkłada on nad to inną wartość
z katalogu swojej aksjologii: „wzbogacającą” moc cierpienia. Główny symbol tego przekonania
to Matka Teresa, apostołka cierpienia:” „Jeśli cierpisz, to znaczy, że Jezus cię całuje”.
Oczywiście cierpienie może być uszlachetniające. Jest nawet niezbędne jako cześć życiowych
doświadczeń, gdyż bez niego trudno jest docenić pełnię przyjemności. Cierpienie może również
pogłębiać postrzeganie świata. Jednak w kościelnym wydaniu mowa jest o czym innym
o cierpieniu, które odziera z człowieczeństwa, które przenika nie tylko całe ciało, ale i wszystkie
krańce umysłu, które paraliżuje i zabiera wszystko, włącznie z godnością. Śmierć nie jest złem,
jest nim tylko cierpienie jakie jej towarzyszy. Zatem prawo do śmierci bez cierpienia, jest
elementarnym wołaniem o godność. Kościół natomiast mówi, że cierpienie jest darem boskim,
że jest dobrem. Ta przewrotna religijno-masochistyczna etyka swoje oblicze ukazuje temu, kto
zetknie się bezpośrednio z jej próbką, np. sześciomiesięczne umieranie w najpotworniejszych
bólach na raka jelita. Bez prawa do godności, z prawem do działki morfiny, stale coraz większej
dawki, działającej coraz słabiej.
Eutanazja – za czy przeciw?
Pytanie to stawia sobie dzisiaj wielu ludzi, zarówno wierzących jak i niewierzących.
Część z nich ma już wyrobione zdanie na ten temat, ale jest również duża liczba osób, które mają
mniej lub bardziej mieszane uczucia w związku z tą kontrowersyjną kwestią. Zarówno
środowisko lekarskie jak i cała opinia publiczna podzieliła się na dwa przeciwstawne obozy:
przeciwników eutanazji oraz jej zwolenników. Lecz nawet wewnątrz tych dwóch zwalczających
się obozów, znajdują się stanowiska skrajne oraz takie, które, mimo że opowiadają się po jednej
ze stron, przyznają pewną część racji adwersarzom. Do takiej grupy zaliczam się również ja,
bo chociaż jestem przeciwniczką prawa do eutanazji, to jednak nie potępiam jej zwolenników.
Uważam bowiem, że część argumentów moich oponentów nie jest pozbawiona racji.
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Eutanazja jest bardzo trudnym i złożonym problemem. Trudno jest decydować o cudzym
życiu. Trudno jest również patrzyć na cierpienie bliskich osób. Odzwierciedleniem tych
problemów są wyniki ankiety, której wyniki zostały zaprezentowane w niniejszej pracy.
Cel pracy
Celem badań było poznanie znajomości zagadnienia i własnej opinii na temat eutanazji
wśród dobranych losowo mieszkańców Kolna i okolic.
Materiały i metody
Narzędziem badań, które zastosowano w pracy był własnej konstrukcji kwestionariusz
ankiety, składający się z 6 pytań. Został on skonstruowany tak, aby umożliwić poznanie opinii na
temat eutanazji wśród wybranej populacji. Odpowiadając na poszczególne pytania
kwestionariusza badane osoby miały możliwość wyboru jednej z podanych opcji odpowiedzi:
„tak”, „nie” lub „nie mam zdania”. Pozostawione pod każdym pytaniem wolne miejsce
pozwalało badanym na uzasadnienie odpowiedzi.
Badania zostały przeprowadzone w Kolnie, latem 2006 roku. Dobór osób do badań był
losowy. Badaniem objęto 49 osób.
Badaną populację stanowili zarówno mężczyźni jak i kobiety. W badanej grupie było 35
kobiet (71,42%) i 14 mężczyzn (28,58%). Badane osoby stanowiły zróżnicowaną grupę pod
względem wieku. Najliczniej reprezentowany był przedział wiekowy 18 – 25 lat, bo aż 14 osób
(28,57%). Tylko 2 osoby badane miały powyżej 66 lat (4,08%). Najwięcej było osób ze średnim
wykształceniem, bo aż 30 (61,22%). Tylko dwie osoby posiadały wykształcenie podstawowe
(4,08%). Zdecydowana większość badanych osób pochodziła z miasta, bo 41 osób (83,67%).
Tylko 8, spośród ankietowanych pochodziło ze wsi (16,33%).
Wyniki
Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że pojęcie eutanazji jest
znane większości ankietowanych. Tylko jedna osoba nie wie, jakie treści ukrywają się pod
określeniem „eutanazja”. Była to osoba, która ukończyła 66 lat (2,04%).

Wiek
ankietowanych
osób

Tak
Liczba

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66<
Razem

14
10
10
11
2
1
48

Procent
%

Tabela 1.
Znajomość eutanazji a wiek badanych osób.
Nie
Razem
Liczba Procent Liczba Procent
%
%

28,57
20,41
20,41
22,45
4,08
2,04
97,96

0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
2,04
2,04

14
10
10
11
2
2
49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Poziom
wykształcenia
badanych
osób
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
Razem

Tabela 2.
Znajomość pojęcia eutanazji a wykształcenie badanych osób.
Tak
Nie
Liczba

Procent

Liczba

Procent

1
5
30
12
48

2,04
10,20
61,23
24,49
97,96

1
0
0
0
1

2,04
0
0
0
2,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Osoba, której obce było pojęcie „eutanazji” pochodziła z miasta. Można przypuszczać,
że to przypadek, iż ankietowany nie zna znaczenia tego słowa.
Być może, że o niewiedzy odnośnie znaczenia eutanazji świadczyć może brak
wykształcenia ankietowanej osoby. Można przypuszczać, że również z innych przyczyn
ankietowany nie zetknął się z tym pojęciem.
Tabela 3.
Znajomość pojęcia eutanazji a miejsce zamieszkania badanych osób.
Tak
Nie
Miejsce
zamieszkania
badanych
Liczba
Procent Liczba Procent
osób
miasto
40
81,63
1
2.04
wieś

8

16,33

0

0

Razem

48

97,96

1

2,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Odpowiedzi osób zapytanych o legalizację eutanazji w Polsce były nieco zróżnicowane.
Tylko dwie osoby nie miały sprecyzowanego stanowiska w sprawie legalizacji eutanazji (4,08%).
Większość badanych (69,39%) opowiedziała się przeciw legalizacji eutanazji w Polsce. Jednak,
co może być zastanawiające, że nieco ponad ¼ badanych opowiedziała się za legalizacją
eutanazji (26,53%).
Przeciwko zalegalizowaniu eutanazji opowiedziało się najwięcej ankietowanych
w przedziale wiekowym 18-25 lat i 46-55 lat (łącznie: 18,37%).
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Wiek
ankietowanych
osób
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66<
Razem
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Tabela 4.
Własne zdanie na temat legalizacji eutanazji a wiek badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Liczba

Procent

Liczba

Procent

Liczba

Procent

3
3
5
2
0
0
13

6,12
6,12
10,20
4,08
0
0
26,53

9
7
5
9
2
2
34

18,37
14,29
10,20
18,37
4,08
4,08
69,39

2
0
0
0
0
0
2

4,08
0
0
0
0
0
4,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Najbardziej liczną grupę osób przeciwną zalegalizowaniu eutanazji w Polsce stanowiły
osoby ze średnim wykształceniem (46,94%). Można przypuszczać, że dlatego, iż pośród
populacji badanych osób grupa ze średnim wykształceniem była najbardziej liczna, poza tym być
może spotkali się z tym problemem w piśmiennictwie.
Za legalizacją eutanazji w Polsce nie opowiedziała się żadna osoba ze wsi, natomiast
z miasta „za” było trzynaście osób (26,53%).
Tabela 5.
Własne zdanie na temat legalizacji eutanazji a wykształcenie badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Poziom
wykształcenia Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
%
%
%
osób
podstawowe
0
0
1
2,04
1
2,04
Zawodowe
1
2,04
3
6,12
0
0
Średnie
7
14,29
23
46,94
0
0
Wyższe
5
10,20
8
16,33
0
0
Razem
13
26,53
35
71,43
1
2,04
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Można przypuszczać, że społeczeństwo polskie nie jest jeszcze gotowe na
przeprowadzanie eutanazji, a mieszkańcy wsi mają bardziej konserwatywne poglądy na tematy
życia i śmierci.
Tabela 6.
Własne zdanie na temat legalizacji eutanazji a miejsce zamieszkania badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Miejsce
zamieszkania Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
%
%
%
osób
Miasto
13
26,53
27
55,10
1
2,04
Wieś
0
0
8
16,33
0
0
Razem
13
26,53
35
71,43
1
2,04
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Na pytanie Czy zgodziłby/aby się Pan/i na przeprowadzenie eutanazji na sobie samym
w nieuleczalnej chorobie, cierpieniu itp.?
Większość, spośród badanych osób (73,47%), nie zgodziłaby się, w obliczu choroby,
zadecydować o przeprowadzeniu eutanazji na sobie samym. Może to świadczyć o lęku przed
odejściem, rozstaniem z bliskimi, świadomość, że jest to nielegalne. Osoby skłonne wyrazić
zgodę na eutanazję to osoby młodsze.
Pojawiły się jednak osoby skłonne wyrazić zgodę na eutanazję (ponad ¼ badanych) –
dokładnie tyle osób, ile opowiedziało się za legalizacją eutanazji – 26,53%.
Tabela 7.
Zgoda na przeprowadzenie eutanazji na sobie a wiek badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania

Wiek
ankietowanych
osób

Liczba

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66<
Razem

4
5
1
2
1
0
13

Procent
%
8,16
10,20
2,04
4,08
2,04
0
26,53

Liczba
10
5
9
9
1
2
36

Procent
%
20,41
10,20
18,37
18,37
2,04
4,08
73,47

Liczba
0
0
0
0
0
0
0

Procent
%
0
0
0
0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Prawie połowa badanych (48,97%), to osoby ze średnim wykształceniem, które nie
zgodziłyby się na przeprowadzenie eutanazji na sobie. Wśród osób, które zgodziłyby się na
eutanazję (12,25%) to osoby z wykształceniem średnim i wyższym (6,12%).
Tabela 8.
Zgoda na przeprowadzenie eutanazji na sobie a poziom wykształcenia badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Poziom
wykształcenia
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
osób
Podstawowe
2
4,08
0
0
0
0
Zawodowe
2
4,08
3
6,12
0
0
Średnie
6
12,25
24
48,97
0
0
Wyższe
3
6,12
9
18,36
0
0
Razem
13
26,53
36
73,47
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Tabela 9.
Zgoda na przeprowadzenie eutanazji na sobie a miejsce zamieszkania badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Miejsce
zamieszkania Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
osób
Miasto
10
20,4
31
63,54
0
0
Wieś
3
6,12
5
10,20
0
0
Razem
13
26,53
36
73,74
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Największy procent badanych (63,54%), którzy nie zgodziliby się na eutanazję to
mieszkańcy miasta.
Kolejne pytanie jakie zadaliśmy ankietowanym to Czy zgodziłby/a by się Pan/i na
przeprowadzenie eutanazji na mężu, żonie, dziecku lub innym bliskim w nieuleczalnej chorobie,
cierpieniu itp.?
1/5 badanych (20,4%) zgodziłaby się na przeprowadzenie eutanazji na osobie bliskiej,
czyli jest grupa osób, która rozważa taką możliwość, mimo że jest to nielegalne. Wśród tej grupy
częściej wyraża zgodę grupa osób najmłodszych (18-25 lat) i (26-35 lat). Wśród osób, które nie
wyraziły zgody najwięcej osób było w wieku 46-55 lat (22,44%).
Tabela 10.
Zgoda na przeprowadzenie eutanazji na osobie bliskiej a wiek badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Wiek
ankietowanych Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
osób
18-25
4
8,16
10
20,40
0
0
26-35
3
6,12
7
14,28
0
0
36-45
1
2,04
9
18,36
0
0
46-55
0
0
11
22,44
0
0
56-65
1
2,04
1
2,04
0
0
66<
1
2,04
1
2,04
0
0
Razem
10
20,4
39
79,6
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Im wyższe wykształcenie, tym częściej respondenci opowiadali się za zgodą na
przeprowadzenie eutanazji na osobie bliskiej. Natomiast największa ilość osób, która nie
wyraziłaby zgody na eutanazję to osoby posiadające średnie wykształcenie (55,1%) i wyższe
(14,28%).
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Tabela 11.
Zgoda na przeprowadzenie eutanazji na osobie bliskiej a poziom wykształcenia badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Poziom
wykształcenia Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
osób
podstawowe
1
2,04
1
2,04
0
0
zawodowe
1
2,04
4
8,16
0
0
Średnie
3
6,12
27
55,10
0
0
Wyższe
5
10,20
7
14,28
0
0
Razem
10
20,4
39
79,6
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Za zgodą na przeprowadzenie eutanazji na osobie bliskiej w takim samym procencie
wypowiedzieli się mieszkańcy miasta (10,2%) i wsi (10,2%). Zgody nie wyraziłaby największa
grupa (73,47%) respondentów – mieszkańców miasta.
Tabela 12.
Zgoda na przeprowadzenie eutanazji na osobie bliskiej a miejsce zamieszkania badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Miejsce
zamieszkania
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
osób
Miasto
5
10,2
36
73,47
0
0
Wieś
5
10,2
3
6,12
0
0
Razem
10
20,4
39
79,6
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Na pytanie piąte: Czy uważa Pan/i, że lekarz/pielęgniarka wykonujący/a eutanazję jest:
○ godny/a uznania ○ nie godny/a uznania ○ nie mam zdania
Ankietowani mieli różne zdania na temat osoby wykonującej eutanazję. Jedynie mała
grupa spośród nich nie miała własnego zdania na ten temat (16,33%). Ponad połowa badanych
nie uważa za godną uznania osoby wykonującej eutanazję (59,09%). Najliczniejszą grupę
stanowili młodzi ludzie, zwłaszcza w przedziale wiekowym 18-25 lat (18,36%). Zaskakujące jest
jednak to, że ¼ badanych (24,58%) postrzegałaby osobę wykonującą eutanazję za osobę godną
uznania.
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Tabela 13.
Postrzeganie osoby wykonującej eutanazję jako godną/niegodną uznania,
a wiek ankietowanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Wiek
(niegodna
ankietowanych (godna uznania)
uznania)
osób
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
18-25
2
4,08
9
18,36
3
6,12
26-35
3
6,12
6
12,25
1
2,04
36-45
4
8,16
6
12,25
0
0
46-55
1
2,04
7
14,28
3
6,12
56-65
0
0
1
2,04
1
2,04
66<
2
4,08
0
0
0
0
Razem
12
24,58
29
59,09
8
16,33
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Im wyższe wykształcenie, tym postrzeganie osoby dokonującej eutanazji jest negatywne.
Najliczniejsza grupa osób (40,81%), która negatywnie oceniłaby osobę przeprowadzającą
eutanazję, to osoby ze średnim wykształceniem.
Tabela 14.
Postrzeganie osoby wykonującej eutanazję jako godną/niegodną uznania a wykształcenie
badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Poziom
(niegodna
wykształcenia (godna uznania)
uznania)
badanych
osób
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
podstawowe

0

0

1

2,04

1

2,04

zawodowe

1

2,04

4

8,16

0

0

Średnie

5

10,20

20

40,81

5

10,20

Wyższe

6

12,25

4

8,16

2

4,08

12

24,58

29

59,09

8

16,33

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Największa grupa osób postrzegających osobę wykonującą eutanazję jako niegodną
uznania (51,02%) to mieszkańcy miasta.
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Tabela 15.
Postrzeganie osoby wykonującej eutanazję jako godną/niegodną uznania,
a miejsce zamieszkania badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Miejsce
(niegodna
zamieszkania (godna uznania)
uznania)
badanych
osób
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
Miasto

9

18,36

25

51,02

7

14,28

Wieś

3

6,12

4

8,16

1

2,04

Razem

12

24,58

29

59,09

8

16,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Przy pytaniu szóstym Czy uważa Pan/i, że aborcja to też pewien rodzaj eutanazji?
większość spośród badanych osób uważała aborcję jako rodzaj eutanazji (65,31%). Jedynie dwie
osoby nie miały odnośnie tego zagadnienia wyrobionego zdania (4,08%). Prawie w każdym
przedziale wiekowym badane osoby utożsamiały aborcję z eutanazją. Jedynie badani w wieku
56-65 lat byli innego zdania.

Wiek
ankietowanych
osób
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66<
Razem

Tabela 16.
Postrzeganie aborcji jako rodzaju eutanazji a wiek ankietowanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Liczba

Procent

Liczba

Procent

Liczba

Procent

10
6
6
8
0
2
32

20,40
12,25
12,25
16,33
0
4,08
65,31

4
3
4
2
2
0
15

8,16
6,12
8,16
4,08
4,08
0
30,61

0
1
0
1
0
0
2

0
2,04
0
2,04
0
0
4,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Poziom wykształcenia również nie ma przy analizie tego zagadnienia większego
znaczenia. Najwięcej twierdzących odpowiedzi (37,11%) padło wśród ankietowanych ze średnim
wykształceniem.
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Tabela 17.
Postrzeganie aborcji jako rodzaju eutanazji a poziom wykształcenia badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Poziom
wykształcenia
badanych
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
osób
podstawowe
2
4,08
0
0
0
0
zawodowe

2

4,08

3

6,12

Średnie

18

37,11

10

20,40

2

4,08

Wyższe

10

20,40

2

4,08

0

0

32

65,31

15

30,61

2

4,08

Razem

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Około połowy badanych (55,1%), mieszkańców miasta, postrzega aborcję jako rodzaj
eutanazji.
Tabela 18.
Postrzeganie aborcji jako rodzaju eutanazji a miejsce zamieszkania badanych osób.
Tak
Nie
Nie mam zdania
Miejsce
zamieszkania
Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent
badanych
osób
Miasto
27
55,10
12
24,58
2
4,08
Wieś
Razem

5

10,20

3

6,12

0

0

32

65,31

15

30,61

2

4,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wnioski
1. Pojęcie eutanazji jest znane respondentom (97,96%).
2. ¼ respondentów zgodziłaby się na przeprowadzenie eutanazji na sobie, a około 1/5
respondentów zgodziłaby się na wykonanie eutanazji na osobie bliskiej.
3. Prawie ¼ osób badanych uważa za godną uznania osobę dokonującą eutanazji, jednak
zdecydowana większość uznałaby osobę dokonującą eutanazji za osobę niegodną uznania.
4. Większość badanych (około 65%) uważa aborcję za rodzaj eutanazji.
Podsumowanie
Tematem niniejszej pracy jest eutanazja. Zawarte są w niej również aspekty moralne
i prawne aborcji, którą można traktować jako eutanazję nienarodzonych dzieci. Praca opisuje
zagadnienia prawne i etyczne eutanazji. Dopuszczalność eutanazji jest trudnym zagadnieniem
etycznym. Analiza literatury i badania wykazały, że eutanazja ma zarówno zwolenników, jak
i przeciwników. Konflikt racji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi kierują się obie
strony. Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga i uznają je za najwyższą
wartość. Zwolennicy natomiast twierdzą, że ważniejsze są uszanowanie woli chorego,
uchronienie go od cierpień oraz jego prawo do zachowania godności w rozumieniu, jakie
on przyjmuje.
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Eutanazja to słowo o greckim pochodzeniu, znaczy „dobra śmierć”.
Eutanazja budzi dwie skrajne postawy. Eutanazja jest to powodowane współczuciem zabicie
człowieka, który cierpi i jest nieuleczalnie chory. Rozróżnia się: eutanazję czynną (śmierć jest
spowodowana określonym działaniem) i bierną (śmierć następuje na skutek zaniechania terapii
podtrzymującej życie) oraz eutanazję dobrowolną, (kiedy występuje świadoma prośba
o spowodowanie śmierci) i niedobrowolną, (gdy chory nie jest w stanie wyrazić takiej prośby,
np. jest nieprzytomny).
Eutanazja jest obecnie zalegalizowana w Holandii, Belgii (w tym chorych dzieci)
i amerykańskim stanie Oregon, a od niedawna także w australijskim Terytorium Północnym.
Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie można przepisać lek
nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie.
W pozostałych krajach eutanazja jest niedozwolona i karana jak zwykłe zabójstwo lub
w sposób łagodniejszy.
Eutanazja czynna w Polsce jest zabroniona. Traktuje się ją jak rodzaj zabójstwa karanego
w łagodniejszy sposób. Osoba jej dokonująca jest obecnie zagrożona karą pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat. Wyjątkowo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,
a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Warunkiem łagodniejszej odpowiedzialności jest to, aby
pokrzywdzony zażądał pozbawienia go życia, natomiast dokonujący eutanazji działał pod
wpływem współczucia dla niego. Przepis art. 150 kodeksu karnego, który określa przestępstwo
zabójstwa eutanatycznego nie wymaga jednak wprost, aby osoba żądająca go była śmiertelne
chora, jednak wymóg taki wprowadza orzecznictwo. Specyficznym typem przestępstwa
związanego z szeroko pojętą eutanazją jest pomoc w samobójstwie. Obejmuje ono także tzw.
eutanatyczną pomoc w samobójstwie, czyli ułatwienie osobie śmiertelnie chorej zamachu
samobójczego.
Jedni są przeciw eutanazji, czyli za tym, by system prawa zawierał zakaz eutanazji.
Natomiast inni są za eutanazją, czyli za tym, by system prawa nie zawierał normy zakazującej
eutanazji.
Argument moralny w wersji świeckiej sprowadza się do bezwzględnego zakazu
zabijania: Nigdy nie zabijaj! Zakaz ten traktowany jest jako norma naczelna, przyjmowaną
bezpośrednio, albo jako norma wtórna, wyprowadzaną z twierdzeń i norm. Teraz krótko
o argumencie moralnym w wersji religijnej. Człowiekowi nie wolno niszczyć życia, które jest
darem Boga, jedynego i absolutnego Pana. Wierzenie może stanowić motyw postępowania tych,
którzy je żywią, nie zaś jego rację.
Istnieją natomiast religijne pobudki postępowania i należy kierować się nimi stanowiąc
prawo. Powstaje wówczas prawo wyznaniowe. Wysuwa się też przeciw eutanazji argument
z zagrożenia ładu społecznego. Dopuszczenie eutanazji grozi nadużyciami, deprecjacją ludzkiego
życia, zabijaniem ludzi pod pozorami eutanazji itd.
Istnieje pozytywne wskazanie na eutanazję. Życie pod przymusem życia jest okrutne
i niedorzeczne. Społeczeństwo, które przyzwala na eutanazję, sprzyja bezpieczeństwu swoich
członków. Zmniejsza bowiem groźbę śmierci w męczarniach. By ją zmniejszyć wydatnie
eutanazja musi być niekaralna.
Eutanazja rodzi konflikt wartości pomiędzy „godną śmiercią” a „życiem jako wartością
samą w sobie”. Eutanazja aktywna, zadana na prośbę chorego jest aktem samobójczym, którego
nie może usprawiedliwiać cel, w jakim jest podejmowana. Każdy człowiek ma prawo do godnej
śmierci, termin ten jednak nakłada obowiązek szczególnej troski na personel medyczny i rodzinę
umierającego.
Eutanazja prowadzi do zatracenia wartości życia na poziomie społecznym. Wartość, jaką
jest życie zaczyna być pojmowana jako coś "utylitarnego", tzn. prawo do życia posiada jedynie
osoba młoda i zdrowa - w innych przypadkach - śmierć na żądanie.
Możliwe jest zawieszenie czynności lekarskich w przypadkach nieproporcjonalności
kosztów i zysków (np. zbyteczne dalsze cierpienie osoby chorej nieuleczalnie). Nie oznacza to
jednak zgody moralnej na sztuczne przyspieszenie śmierci. Zawieszenie dalszego leczenia jest
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w tym przypadku jedynie akceptacją naturalnego następstwa wypadków. Zalecane jest
łagodzenie cierpienia.
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Wprowadzenie
Ból jest nieodłącznym towarzyszem człowieka – swoistym synonimem człowieczeństwa
– któż z nas bowiem tego nie zaznał czy nie doświadczył? Cierpimy, gdyż jesteśmy ludźmi,
obdarzonymi uczuciami, które można zranić, ciałem podatnym na ból. To właśnie dzięki niemu
uczymy się patrzeć na świat z nowych perspektyw, lepiej rozumieć innych. Stajemy się bogatsi
o nowe doświadczenia i wartości. Wpisane w nasze życie cierpienie może nas uszlachetnić,
może też nas złamać i zniszczyć.
Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego odczuwanie bólu jest piątym
z najważniejszych objawów życiowych – po wartościach: ciśnienia tętniczego krwi częstości
serca, liczbie oddechów i temperatury.
Z problemem bólu, który niepokoi w jednakowym stopniu badaczy, filozofów i lekarzy,
stykamy się we wszystkich cywilizacjach. Samo pojecie bólu zmienia się w zależności od stref
geograficznych, systemów społecznych, religijnych i filozoficznych, jak również wiedzy
medycznej.
Mimo tych różnic ból traktowany jest jak odrębna całość „choroba w chorobie”. Więc
można i trzeba z nim walczyć – niezwłocznie, nieustannie i bez odpoczynku.
Bodziec bólowy może mieć różne źródła takie jak: mechaniczne, termiczne, elektryczne,
chemiczne a także biologiczne pochodzące z organizmu bądź spoza ustroju.
Dlatego też do skutecznego opanowywania bólu potrzeba wiele umiejętności, dobrej
wiedzy czy również troskliwej i właściwej pomocy. Wszystko to postaram się przedstawić
w pracy. Pomoże to bowiem w pewnym stopniu zrozumieć trudne chwile w życiu człowieka oraz
dostosować swoje postępowanie do emocji i cierpienia.
Współczesna medycyna spełnia wiele zadań – rozpoznawanie, zapobieganie oraz
niesienie chorym ulgi w bólu i cierpieniu. Konieczne jest jednak uświadomienie społeczeństwu,
że każdy z nas ma prawo do powszechnej dostępności leków i innych metod uśmierzania czy
leczenia bólu.
Cel pracy
Ukazanie bólu jako naturalnego i najwcześniejszego sygnału choroby.
Dostarczenie odpowiedzi na klucz do zagadki, jaką jest ból.
Poszukiwanie form i metod pojmowania czy też zwalczania bólu.
Pomoc w usunięciu szeregu objawów oraz poszerzenie problemu bólu, z którym styka się
pacjent przed i po zabiegu operacyjnym.
Przedstawienie działań pielęgniarskich mających na celu zniesienie oraz właściwe
odebranie bólu.
Materiały i metody
W pracy wykorzystano piśmiennictwo z zakresu: anestezjologii, anatomii, farmakologii,
psychologii i chirurgii. Jako źródła posłużyły też specjalistyczne opracowania medyczne na temat
bólu oraz inne formy przekazu zajmujące się tą dziedziną.
W publikacji opisano rozwój wiedzy na temat bólu oraz jego postaci i zróżnicowania.
Wyjaśniono też pojecie bólu w różnych aspektach życia. Oceniono też metody, leczenia bólu
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przedoperacyjnego i pooperacyjnego oraz działania pielęgniarskie mające na celu zapobieganie
i zminimalizowanie dolegliwości.
Wyniki
Rozpoczynając rozważania na temat bólu warto z podkreślić rzecz oczywistą. Ból –
pojawia się zwykle gdy zostają uszkodzone tkanki lub jako ostrzeżenie przed podobnymi
zaburzeniami. Zdarza się jednak, że ból jest często emocjonalnym, subiektywnym uczuciem lub
dolegliwością psychogenną, którą nie można uzasadnić jakimkolwiek uszkodzeniem ciała lub
chorobą.
Nie ulega więc wątpliwości, iż ból jest jednym z najczęściej stwierdzanych objawów
podczas badania przedmiotowego i podmiotowego. Pozwalającym na uzyskanie informacji
o procesie chorobowym, toczącym się w organizmie.
Ból jest normalną biologiczną reakcją, która pozwala odróżnić chorych od zdrowych,
bądź przesłaniem adresowanym do innego człowieka.
Słowo „ból” zachowuje w powszechnym rozumieniu znaczenie: wyjątkowego,
osobistego, nieprzekazywalnego, nieprzetłumaczalnego odczucia. Zawsze rozpoznawalnego jako
zespół zjawisk fizycznych, psychologicznych czy moralnych odbieranych przez „ nieprzyjemne”
doznania.
Pozwala ochronić integralność organizmu w starciu z potencjalnie szkodliwym bodźcem,
bo „… gdy czuję ból, nie przytrafi mi się nic złego…”.
Doznania bólowe związane są zarówno z działaniem uszkadzającego czynnika,
jak i spostrzeżeniem powstającym na podstawie psychologicznej interpretacji zachodzących
zjawisk, zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psycho-somatyczne
uwarunkowania. Ból może pojawić się też jako ważny objaw dający informacje o przebiegu
istniejącej choroby lub określać jej nowy charakter oraz lokalizację. Spowodowany może być
skurczem mięśni czy niestrawnością, ale również stanowić też objaw zagrożenia życia.
Ból pogarsza stan ogólny pacjenta, wpływa na czas pobytu w szpitalu i liczbę powikłań.
Zagadnienie bólu ma wiele mechanizmów powstawania i wiele różnic w indywidualnej
percepcji doznań bólowych. Dlatego też stajemy przed nowymi pytaniami i wyzwaniami, które
należy podjąć, aby skuteczniej pomagać osobom cierpiącym.
Wiele problemów wynikać może z tego, iż ból nie jest prostym odruchem lecz
subiektywnym doznaniem. Inaczej odbierany przez każdego człowieka i trudno przekładalnym
na obiektywny język nauki. W zasadzie można powiedzieć, że ile osób tyle sposobów
przeżywania bólu. Na ten subiektywizm składa się wiele czynników dotyczących zarówno samej
osoby doświadczającej ból, jak i relacji z otoczeniem.
Dzisiaj podejście i rozumienie bólu jest wielodyscyplinarne, gdyż wymaga
jednoczesnego ogarnięcia czynników i mechanizmów z różnych dziedzin. Takich jak:
somatyczne, psychiczne, społeczne, religijne i duchowe. Całościowe myślenie o bólu w szerokim
kontekście osoby, która go doświadcza, pozwala odsłonić czynniki powodujące i podtrzymujące
wrażenia bólowe.
Ból u każdego z nas wywołuje indywidualne wyobrażenia i interpretacje, które
dodatkowo komplikują reakcję bólową.
Aby sprostać w zdefiniowaniu tego pojęcia w 1979 roku powstało Międzynarodowe
Towarzystwo Badania Bólu (IASP) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Skupiało naukowców
z 94 dyscyplin naukowych, którzy skonstruowali definicje: „ Ból jest to nieprzyjemne doznanie
zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjonalnym uszkodzeniem
tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia”1.
Czasami ból przestaje spełniać rolę układu sygnalizacyjnego i staje się objawem
przynoszącym cierpienie. Istnieje bowiem bliźniacza forma bólu, którą jest cierpienie.
1

http:// www.medycynasportowa.pl/index.php?go=varia&.artykuł=ból “Ból i patofizjologia jego
powstawania” z dnia 19.06.2006, opracował lek. med. Janecki M.
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Najczęściej objawiają się wspólnie, choć nie zawsze w tym samym czasie. Z zasady ból wtórnie
wyzwala cierpienie, będące jego echem, manifestacją psychiczną, a także duchową odpowiedzią.
„Odczuwanie bólu jest cierpieniem, które może być gorsze od śmierci…”2.
„Język bólu jest wieloraki i musimy go usłyszeć, ponieważ usiłuje on wyrazić stan
emocjonalny: cierpienie…”3.
Pomiędzy bólem a cierpieniem jest wiele różnic jak i podobieństw, należy jednak
przyjąć, że aspektu fizycznego oraz psychicznego nie można rozdzielić. Jedno jest
nierozerwalnie związane z drugim, choć u każdego człowieka przybiera inną postać. Można więc
jedynie próbować obiektywnie ocenić i zrozumieć wszystkie informacje na temat bólu, jakich
może udzielić osoba cierpiąca.
Cierpieniem nazywamy negatywne odczucia powstające w wyższych partiach
ośrodkowego układu nerwowego w odpowiedzi na ból lub inne przeżycia4.
W poszukiwaniu znaczenia cierpienia możemy uważać je za coś, co staramy się unikać.
Wypływa ono jednak z naszych codziennych doświadczeń i niesie z sobą wartości, które czynią
nas ludźmi. Pozwala nam lepiej zrozumieć dotkniętych nieszczęściem, uczy nas współczucia
i życiowej mądrości. Dzięki cierpieniu jesteśmy też w stanie cieszyć się chwilami szczęścia
i beztroski.
Słowo „ cierpienie ” jest używane częściej w potocznym języku niż w terminologii
medycznej. Urzeczywistnia się bowiem w życiu na różne sposoby i może mieć wiele nasileń.
Mówi się, że cierpienie ma tysiąc twarzy. Dlatego wydaje się być nieodłączną dolą człowieka.
„Cierpienie zdaje się przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z tych
punktów, w których człowiek zostaje niejako skazany na to, ażeby przerastał samego siebie
– i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany…”4.
Bywają sytuacje, że dla ratowania zdrowia i życia konieczna jest interwencja
chirurgiczna, która w świadomości wielu ludzi, nierozerwalnie związana jest z bólem. Dlatego
też należy poświęcić uwagę medycznemu postępowaniu, które umożliwi złagodzenie lub
całkowitą likwidację bólu.
Ból pooperacyjny jest najczęstszym bólem spotykanym po zabiegu chirurgicznym.
Na jego zasięg i odbiór z reguły wpływa rozległość operacji, doświadczenia bólowe, stan
zdrowia, stopień uszkodzenia tkanek, kierunek cięcia skórnego czy też środowiskowe
i osobowościowe uwarunkowania. Ból pooperacyjny przejawia się wtedy, gdy przestają działać
leki stosowane w okresie przedoperacyjnym tak zwana – „ analgezja z wyprzedzeniem ” oraz
środki śródoperacyjne. Źródłem jego są uszkodzone tkanki powierzchniowe (skóra, tkanka
podskórna, błony śluzowe), jak również struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, więzadła,
okostna). W przypadku dużego urazu poza bólem powierzchownym i głębokim, pojawia się
również ból trzewny. Wywołany jest on przez skurcz mięśni gładkich, spowodowany
zgniataniem, rozciąganiem struktur trzewnych jak i zmianami zapalnymi, czy też pociągnięciem
oraz skręceniem kreski.
Ból pooperacyjny największe natężenie ma w pierwszej i drugiej dobie pooperacyjnej,
a znacznie mniejszy jest w trzeciej czy czwartej dobie po zabiegu. Najbardziej dokuczliwy jest
ból u chorych po torakotomiach i operacjach w obrębie nadbrzusza. Natomiast zabiegi
na powłokach i kończynach są obarczone mniejszymi dolegliwościami.
„Ból pooperacyjny jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne, wywołane
przez śródoperacyjne uszkodzenie tkanek i narządów. Odczuwaniem któremu towarzyszy
anatomiczna, emocjonalna i psychiczna odpowiedź ustroju na uraz…”5.
2
3
4

5

Niżnikiewicz J. (2004), „Wszystko o bólu”,Tower Press,Gdańsk, s.17.
Schwob M. „ból”, (1999), Wydawnictwo Książnica, Katowice, s.7.
http: //www.jarosław.pl/biuletyn informacyjny/BO092004/b commentery.php „ W poszukiwaniu
sensu cierpienia”, „ Ból a cierpienie” (Solvifici Dolores- Jan Paweł II 1984 rok) z dnia 19.06.2006,
opracował prof. dr. hab. Ryn Z.J.
Dobrogowski J., Wordliczek J.(2004), „Medycyna bólu”, Wydawnictwo PZWL, Warszawa ,
s. 48.
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Ból wywołany jest złożoną reakcją fizjologiczną na uszkodzenie tkanek, manipulacjami
chirurgicznymi i dlatego postrzegany jest przez wielu pacjentów jako najbardziej uciążliwe
doznanie po operacji.
Zabieg chirurgiczny jest więc ingerencją w nasz organizm, która narusza pewien stan
równowagi. A jego efekty nie dają się nigdy do końca przewidzieć, ponieważ są ściśle związane
ze zdrowiem i życiem.
Każdy jednak ból ma swój głęboki moralny sens, określa bowiem podstawowe zasady
naszego istnienia. Bez niego nie staniemy się w pełni dojrzali, a zarazem boimy się bólu
i związanych z nim własnych słabości. Czasami jednak niemożliwe jest wyrzeczenie się jego lub
uniknięcie,okazujemy bólowi wówczas pewne posłuszeństwo. Rozwiązać ten problem może
jedynie ogromny rozwój wiedzy o bólu. W ostatnich latach dokonuje się znaczny postęp
informacji, zarówno o patofizjologii tego zjawiska, jak i o metodach leczenia. Medycyna obecnie
dysponuje dużą wiedzą dotyczącą zwalczania bólu, nawet w bardzo silnych doznaniach
bólowych.
Człowiekowi od niepamiętnych czasów towarzyszy ból. Jest on na pewno starszy niż
medycyna. Pomimo jednak ciągłej obecności bólu w rozwoju ludzkości, wiedzę o jego
mechanizmach nabywano bardzo powoli. Do dziś nie jest ona pełna. Pierwsze opisy obecności
bólu oraz objawy i środki służące do jego zwalczania czy minimalizowania są bardzo
różnorodne.
Swoje korzenie ból ma już w Starym Testamencie. Zapoczątkowali go Adam wraz
z Ewą, kiedy to poprzez swoje nieposłuszeństwo, wobec Boga zostali skazani na wygnanie
z Edenu. Stwórca skazał kobietę słowami: „ …będziesz w bólu rodzić dzieci…”. Tak więc
uczucie to jest nam przypisane bez względu na czas w jakim żyjemy. Sofokles powiedział „…nie
ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu…”6.
Jednym z najstarszym symboli bólu, który przetrwał przez tysiąclecia, jest symbol
strzały. Uosabia ona tradycyjny symbol przebitego serca - Erosa w Grecji, Kupidyna w Rzymie.
Również bogini walki Atena i bogini zwycięstwa Nike, przedstawione są z łukami oraz
kołczanami pełnymi strzał. Symbol strzały stał się ostatecznie w medycynie oznaczeniem
genotypu męskiego. Natomiast przez wcześniejsze stulecia symbolizował też władzę królów,
wodzów, namiestników bożych, zapewniających sobie w ten sposób prawo do zadawania bólu.
Narzędzia walki i tortur w tym świecie oznaczały możliwość nadejścia bólu lub śmierci.
Wiedza teoretyczna zaś o bólu była bardzo znikoma, odbierano go bowiem tak, jak postrzegano
przedmioty czy dźwięki.
Obecność bólu opisywano już w egipskich papirusach, gdzie traktowano go jako objaw
choroby. Stanowią one bowiem odpisy wcześniejszych tekstów pochodzących nawet z okresu
2500 lat p.n.e. Doznania bólowe autorzy umiejscawiali w „ujściu serca”, które ówcześni medycy
identyfikowali z żołądkiem i zatkanymi jego połączeniami, zwanymi kanałami.
Nie sposób wyliczyć jednak wszystkich badaczy, medyków i filozofów, którzy
poświęcili swoje życie na rzecz rozwoju wiedzy o bólu. Mamy jednak nadzieję, że dalszy rozwój
wiedzy i techniki na temat bólu łamał będzie dalej wszelkie opory. A zjawisko zniwelowania
dolegliwości stanie się medycznym celem. Oczekujemy bowiem, że „… człowiek obolały walczy
z cierpieniem nie po to, aby znaleźć w nim sens, ale po to by skutecznie je pokonać…”7.
Subiektywny charakter bólu sprawia, że trudno jest określić konkretny ból u danego
chorego. Dlatego pragnąc dostosować metody terapii do rzeczywistych odczuć, należy wziąć pod
uwagę różne czynniki wywołujące ból. A także to, że może on stanowić pewien środek wyrazu,
niezbędny do właściwego zrozumienia występujących objawów. Należy więc wnikliwie
obserwować reakcje chorego na ból, jego „zachowania bólowe ”.

6
7

http://www.sciaga.pl/tekst /32104-33- „Cierpienie w życiu człowieka” z dnia 19.06.2006, opracował
autor o pseudonimie Fabyola.
Schwob M. (1999), „Ból”, Wydawnictwo Książnica, Katowice, s.112.
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Używanie przymiotników do określenia bólu często stanowi cenną pomoc w określaniu
rozpoznania. Słowa takie jak: „pulsujący” albo „piekący”, „szarpiący” czy „miażdżący”, mogą
szybko podpowiedzieć ewentualną przyczynę doznań.
Ból określać może objawy których analizę opracowali naukowcy z Uniwersytetu MacGill. Ich kwestionariusz przedstawia około stu rozmaitych form, należących do trzech
podstawowych kategorii bólu: czuciowo-rozpoznawczej, uczuciowej oraz przestrzenno-czasowej.
Kwestionariusz z Mac Gill ma na celu umożliwienie pacjentom dokładniejsze opisanie
bólu, w tym także jego emocjonalne i psychologiczne konsekwencje, nawet jeśli jest
ograniczony przez uwarunkowania etniczne czy kulturowe. Pozwala on pacjentowi dokładnie
opisać zjawisko bólu, a co za tym idzie, lepiej go zrozumieć. Kwestionariusz ten niekiedy
charakterystyczny jest do opisania pewnych rodzajów bólu, poprzez zestawienie słów. Może
wiec stanowić wskazówkę, dzięki której lepiej rozpoznaje się schorzenia. Na przykład; migrena –
ostry (grupa 4), pulsujący (grupa I),
wyczerpujący (grupa II), mdlący (grupa 12); miesiączka – ściskający (grupa 5), mdlący
(grupa 12), meczący (grupa II); bóle porodowe – rozdzierający (grupa 2), przeszywający (grupa
3), wyczerpujący (grupa II).
Chory o swoim bólu, może różnie mówić i przedstawiać go w różnym znaczeniu. Istotną
rolę mogą mieć, także czynniki takie jak, jego natężenie: lekki, umiarkowany, silny, nie do
wytrzymania. Rytm bólu: godzinowy, dzienny, nocny, tygodniowy, miesięczny itp. Charakter:
okresowy, napadowy, nieregularny, gniotący, przeszywający, palący, tępy, piekący itp. Czas
trwania; stały, kolkowy, napadowy, występujący podczas poruszania się itp. .
By określić jakość i natężenie bólu należy przyjąć, że jest on zawsze taki jakim opisuje
go chory. A nie taki jakim wydaje się innym lub że powinien takim być. Osoba postronna nie ma
więc żadnych podstaw by kwestionować słowa chorego opisującego swój ból. Należy jednak
zawsze wierzyć skargom pacjenta. Niezbędne jest to do tego, by ocenić na ile zastosowane
leczenia przynosi ulgę i czy dany lek jest bardziej skuteczny od innego. Bądź czy podobny
bodziec wywołuje, podobne reakcje u pozostałych osób.
Występują różne podziały i klasyfikacje bólu. Jednak do najbardziej znanych należą:
Rodzaje bólu według Goldsteina:
1. ból pierwotny – mający charakter ostry, kłujący, szybko dociera do świadomości i mija
z chwilą ustania bodźca szkodliwego,
2. ból wtórny (zwany prawdziwym) – jest przewodzony wolniej, ma charakter rozlany, trudny
do umiejscowienia, trwa znacznie dłużej niż bodziec, który go spowodował 8.
Rodzaje bólu według Wolfa:
1. ból fizjologiczny – powstający w normalnych warunkach pod wpływem intensywnych
i potencjalnie uszkadzających bodźców, aktywujących receptory; jego rola polega na
dostarczaniu informacji o potencjalnym niebezpieczeństwie; ból ten ma wyraźny próg
czuciowy a jego amplituda jest adekwatna do intensywności bodźca; występuje przy
codziennych urazach, oparzeniach itp.,
2. ból kliniczny – odczuwalny jest po uszkodzeniu tkanek i nerwów; występuje tu
nadwrażliwość związana ze zmianą właściwości i wrażliwości pierwotnych zakończeń
nerwowych oraz zmian w ośrodkowym układzie nerwowym; ten rodzaj stymulacji bólowej,
charakterystyczny jest dla bólu pooperacyjnego lub pourazowego9.
Podział bólu ze względu na miejsce powstania to:
1. ból ograniczony – to taki, który ma rozpoznaną przyczynę organiczną o wiadomym
umiejscowieniu,
8
9

http://sluzbazdrowia.pl/lekarz specjalista.php?link =show articles&id=6”To co o bolu powinno się
wiedziec”z dnia 19-06-2006, opracował autor o pseudonimie Medicus.
Wordliczek J.,Dobrogowski J. (2002), „Ból ostry”, Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków, s.12.
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ból nieograniczony (psychogenny) – to taki, który pojawia się bez towarzyszącego
uszkodzenia tkanek, ale w świadomości chorego odnoszony jest do takiego właśnie
uszkodzenia10.

Podział ze względu na patomechanizm bólu:
1.
ból noyceptywny (receptorowy) – obejmuje on cztery etapy: trasdukcję, przewodzenie,
modulację, percepcję; w bólu tym zmiana energii działającego bodźca uszkadzającego na
impuls elektryczny przewodzony włóknami nerwowymi, odbywa się w obwodowych
zakończeniach nerwowych,
•
ból neuropatyczny (neurogenny) – jest to ból zainicjowany lub spowodowany pierwotnym
uszkodzeniem układy nerwowego; definicja ta obejmuje różne zespoły bólowe, które nie
mają wspólnej przyczyny powstania ani umiejscowienia; spowodowany jest przejściowym
uszkodzeniem układu nerwowego, jako zanik przewodzenia bodźców z obszaru
zaopatrywanego przez uszkodzony nerw11.
Podział bólu za względu na pochodzenie:
1.
ból powierzchowny (somatyczny) – jest on dobrze zlokalizowany (skórny, rogówkowy,
śluzówkowy), nie ma tendencji do promieniowania, bywa ograniczony,
2.
ból głęboki (somatyczny) – wywodzić się on może z mięśni, z kości, więzadeł lub stawów,
•
ból trzewny (narządowy) – jest trudny do zlokalizowania, rozlany, promieniujący w różne
okolice, towarzyszy mu szereg objawów z zakresu unerwienia wegetatywnego; może
pojawiać się przy nim przeczulica skóry, zwiększone napięcie mięśni,
3.
ból psychopochodny – jego przyczyna ma źródło w sferze psychiki pacjenta lub wtedy gdy
nie stwierdzamy podłoża somatycznego.
Podział bólu ze względu na czas trwania:
ból przebijający – to ból napadowy i przemijający; nakłada się on na dotychczas istniejące, stałe
dolegliwości lub pojawia się podczas terapii; jest znacznie silniejszy od bólu
podstawowego; zasadniczą jego cechą jest napadowy charakter (od kilku do kilkunastu
epizodów dziennie), trwa krótko (ok. 30 minut) i ma duże natężenie; najczęściej wywołany
jest przez ruchy ciała, kaszel, połykanie, czy defekację; wystąpienie bólów tego typu
znacznie ogranicza aktywność życiową chorego oraz świadczy o tym, że stosowana terapia
przeciwbólowa jest niedostateczna,
ból przewlekły – to ból trwający od dłuższego czasu (najczęściej ponad 6 miesięcy), lub
towarzyszący chorobom przewlekłym; nie zawsze też udaje się określić jego przyczynę;
doprowadza on do zmian osobowościowych oraz stylu życia chorego; zatraca on charakter
informacyjny (ostrzegawczy), przez co staje się niezrozumiały i uciążliwy; ból ten stale
postępuje i potęguje cierpienie.
Twórczyni ruchu hospicyjnego
Dame Ciceli Sanders nazwała ten ból, bólem
wszechogarniającym lub totalnym i podzieliła go na części składowe.
•
ból fizyczny – ból na który mają wpływ różne czynniki (objawy), uboczne efekty leczenia,
•
ból psychiczny – ból ten wynika ze złości na opóźnioną diagnozę, na niepowodzenie
w leczeniu, z lęku przed bólem, z poczucia bezradności, ze zmian w wyglądzie,
•
ból społeczny – powstaje z powodu: lęku o rodzinę, finanse, o utratę pracy i pozycji
społecznej; często dochodzi do poczucia opuszczenia i izolacji,
•
ból duchowy – ból ten zawiera pytanie: o sens życia, cierpienia, o Boga.

10
11

Niżnikiewicz J. (2004 ),”Wszystko o bólu”, Tower Press, Gdańsk, s.39.
http://www.medycyna sportowa.pl/index.php?go=varia&artykul=bol „Bol i patofizjologia jego
powstawania” z dnia 19.06.2006, opracował lek .med. Janecki M.
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Pacjent w bólu przewlekłym opisuje swoje życie jako „pełne bólu”, a oddzielenie
poszczególnych sfer jest często niemożliwe. Dlatego w leczeniu tych doznań należy brać pod
uwagę wszystkie elementy składowe12.
ból ostry - to ból szybko narastający, przeważnie o dużym natężeniu; możliwe jest
określenie momentu rozpoczęcia i ustąpienia; zwykle nie trwa on dłużej niż pół roku (najmniej
około trzech miesięcy), następnie znika bądź przekształca się w ból przewlekły; jest to ból
receptorowy, któremu towarzyszy: przyśpieszenie czynności serca, rozszerzenie źrenic,
nadmierne pocenie się, niepokój i uczucie lęku; silny ból tego typu może powodować też
omdlenia, a nawet doprowadzić do wstrząsu; jest on z reguły całkowicie łagodzony przez
środki13.
Ból ostry jest doznaniem bardzo nieprzyjemnym, dlatego czas trwania dolegliwości ma
duże znaczenie, wpływa też na obraz kliniczny pacjentów. Ma on zazwyczaj jasne i wyraźne
przyczyny: uszkodzenie tkanki lub czynniki chorobowe, które stanowią zagrożenie dla całego
organizmu. Brak odpowiedniej interwencji może doprowadzić do: czasowej niedyspozycji,
gorszej sprawności, trwałego kalectwa, chorób przewlekłych, a w niektórych przypadkach
do śmierci. Ten jest doznaniem, które chcielibyśmy jak najszybciej wyeliminować. To właśnie
w bólu ostrym dokładnie jawi się jak bardzo ważne jest rola takich dolegliwości dla
funkcjonowania organizmu. Ból ten ostrzega o niebezpieczeństwie. Dlatego konieczne jest
dokładne dokonanie analizy tego najczęstszego objawu w medycynie.
Charakterystyczna dla bólu ostrego jest jego jasna przyczyna i zazwyczaj ściśle
określona lokalizacja. Nie oznacza to jednak, że ból u dwóch różnych osób będzie taki sam – czy
spowodowany porównywalnym zranieniem, czy też jako następstwo zabiegu operacyjnego. Ból
ostry w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym stanowi sygnał dla organizmu. A przyczyny
takiego bólu obrazuje następujący wykres.
Przyczyny bólu ostrego
pociągnięcie

ściskanie

rozciąganie

skręcenie krezki

bodźce chemiczne

przecięcie

zmiażdżenie
oparzenie

skurcz mięśni
gładkich
niedokrwienie
stan zapalny

Każdy z opisanych postaci bólu nie zawsze jest jednolity. Wywołują bowiem one
skutki, które pozostawiają ślady w pamięci, psychice, zachowaniu i strukturach nerwowych.
Ślady te są tym głębsze, im ból jest bardziej silniejszy i długotrwały lub gdy zostaje lekceważony

12
13

Anders J., Dobrogowski J. (2005 ), „Neurologia, znieczulenia regionalne i terapia bólu”,
Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków, s.102.
http://www.poradnia.pl/podstawy/nowotwory/choroba bol.html „ Choroba nowotworowa i bol” z dnia
19.06.2006, opracował autor o pseudonimie Najnus.
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oraz poddany wątpliwościom. Dlatego też doznania bólowe są bezsprzecznie potrzebne
do ostrzegania organizmu przed niebezpieczeństwem.
Ból odbierany i wyrażany jest bardzo indywidualnie, różna jest też jego ekspresja.
Od bardzo spokojnego, stoickiego podejścia do pobudzenia. Uwidacznia się bardzo często
płaczem: „… łzy są kroplami krwi duszy…”. Oczyszczają w ten sposób organizm ze złych
emocji i przywracają spokój.
Wiadomo jest też również, że wiele czynników może wpływać na zmniejszenie lub
zwiększenie doznań bólowych. Są to wszystkie stany chorobowe, bezsenność, zmęczenie, gniew,
smutek, nuda. Natomiast dobre samopoczucie, sen, dobry stan ogólny, wypoczynek, aktywność,
„pozytywne myślenie ”, zmniejszają odczuwanie bólu.
Do czynników nasilających ból należeć może też: hałas, zabiegi diagnostycznolecznicze lub pielęgnacyjne, obce dla chorego otoczenie, ograniczone kontakty z rodziną,
utrudniona komunikacja wynikająca często z choroby czy też z zastosowanego leczenia (na
przykład: padaczka, intubacja, leki sadacyjne)14.
Do najczęściej spotykanych typów osobowości i związanych z nimi reakcji na ból
należą:
1. osobowość histeryczna: dominuje w niej teatralność, chwiejność emocjonalna, erotyzacja
relacji międzyludzkich; ból choć przykry zmienia sytuację chorego w taki sposób, że może
on czerpać wtórne korzyści, zazwyczaj chodzi tu o zainteresowania otoczenia,
2. osobowość obsesyjna: na pierwszym miejscu uwidacznia się tutaj jest perfekcjonizm,
skrupulatność i podejrzliwość, chłód emocjonalny i skłonność do intelektualizowania;
pacjent bywa uparty i natarczywy, poszukuje wciąż diagnozy i metod leczenia swojego
coraz bardziej nasilającego się bólu, leczenie takiej osoby jest bardzo trudne z powodu jej
nieuświadomionej i tłumionej agresji,
3. osobowość psychasteniczna: cechuje ją niezdecydowanie, irracjonalne obawy, skłonność
do zwątpienia, skrupułów, poczucie winy oraz nadmierne rozpamiętywanie; zmęczenie
i znużenie nasila się w ciągu dnia, a niezdolność do jakichkolwiek działań, często z resztą
wyolbrzymionych; towarzyszą tej osobowości ciągłe próby walki i dążenia do
doskonałości,
4. osobowość hipochondryczna: chory nadmiernie niepokoi się o własne zdrowie, doszukując się
nieuleczalnej lub tajemniczej choroby, koncentruje się i interpretuje wszystko jako
chorobowe objawy, które często są fizjologiczne normalne,
5. osobowość paranoidalna: chory jest podejrzliwy, ostrożny, bezkompromisowy, często poddaje
w wątpliwość kompetencje lekarza, skłonny jest również do wyrażania swojej tłumionej
agresji poprzez wchodzenie na drogę sądową,
6. osobowość fobiczna: charakterystyczna jest tu postawa unikania i wycofywania się
(również w leczeniu); towarzyszy często takiemu pacjentowi stan stałego pogotowia
i napięcia, chwiejność emocjonalna, nieśmiałość,
7. osobowość depresyjna: towarzyszą jej objawy obniżonego nastroju, niepokój; poczucie winy
i bezradności może towarzyszyć dolegliwościom bólowym,
8. osobowość intrawertyczna i extrawertyczna: pacjent w nerwicy przejawia wzmożoną
pobudliwość; chory ma umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z otoczeniem, a co za
tym idzie – większej zdolności do użalania się, wyrażania własnego cierpienia w celu
uzyskania opieki i zainteresowania

14

Dobrogowski J., Wordliczek J. (2004 ), „Medycyna bólu”, Wydawnictwo PZWL, Warszawa, s.178.
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Psychiczne czynniki wyzwalające ból przedstawia wykres
gniew
napięcie
stres

ból
lęk
strach
przygnębienie
Ocena natężenia bólu jest konieczna do racjonalnego leczenia przeciwbólowego. Ból jest
zawsze doznaniem subiektywnym podlega też wpływom odczuć i emocji. Dlatego decydujące
znaczenie w ocenie bólu ma wypowiedź chorego przedstawiona za pomocą oznaczeń
na odpowiedniej skali. Powinna ona zawierać informacje na temat lokalizacji, natężenia, jakości
i dynamiki bólu. tkanek. Dokonując pomiaru bólu należy pamiętać o następujących zasadach:
1. pomiar bólu to nie tylko wysłuchanie skarg chorego,
2. istnieje różnica pomiędzy doznaniem bólowym, zachowaniem bólowym i słownym opisem
bólu,
3. rzetelny pomiar bólu zawsze związany jest z wykorzystaniem więcej niż jednego narzędzia
pomiaru,
4. na wynik pomiaru zawsze wpływa stan emocjonalny chorego, stopień jego aktywności
i sytuacja życiowa15.
Do najczęściej używanych skal, służących do oceny natężenia bólu należą:
1. analogowo wizualna skala bólu (wzrokowo-analogowa VAS0: ma ona charakter
graficzny; prosimy chorego, aby zaznaczył stopień bólu na odcinku 10-cio centymetrowym;
początek określa „0” – to całkowity brak bólu, a koniec „10” – jako najsilniejszy ból, jaki chory
może sobie wyobrazić: chory pokazuje na takim odcinku punkt odpowiadający obecnie
odczuwanego bólu; wynik zapisywany jest w postaci liczby odpowiadającej ilości centymetrów
od początku odcinka; zazwyczaj bóle słabe określane są w liczbach VAS 1-3, umiarkowane –
wymagające leczenia VAS 4-6, bardzo silne – bezwzględnie wymagające leczenia VAS 7-10;
posługiwanie się taką skalą ma też dodatkowe psychologiczne znaczenie; nadanie bowiem
bólowi wartości liczbowych, czyni ból „ widocznym”; można go zobaczyć, a to budzi większe
zainteresowanie leczących i chętniej są one obserwowane; posługując się skalą VAS można
ocenić ból ostry (przedoperacyjny, pooperacyjny) i przewlekły;
W podobny sposób, przy użyciu tej skali można ocenić wyniki leczenia, poprawę stanu zdrowia.
Poniższy wykres przedstawia skalę VAS.

15

Andres J., DobrogowskiJ. (2005), „ Neurologia, znieczulenia regionalne i terapia bólu”,
Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków, s.172.
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Skala analogowo-wizualna bólu
I---------------------------------------------------------------I
0- brak bólu

10- ból

najsilniejszy:
nie do zniesienia
(maksymalny)
2. skala oceny liczbowej (numeryczna – NRS): w tej skali prosimy chorego, żeby określił,
jak silny jest ból, wskazując na odpowiednią cyfrę w skali od „0” do „10”, przy czym to „0”
oznacza wcale nie odczuwany ból, a „10” najgorszy ból jaki można sobie wyobrazić.
Wykres nr. 8 ukazuje skale liczbową (numeryczną);
3. skala słowna (VRS): skala ocenia ból w sposób opisowy, jest to skala przyrządowa
zawierająca szereg kolejno ustawionych cyfr z przypisanymi do nich określeniami stopnia
natężenia bólu.
Obraz skali słownej (VRS) przedstawia wykres
Skala słowna
a) skala czterostopniowa
0 - brak bólu
1 - ból lekki
2 - ból silny
3 - ból nie do zniesienia

c) skala pięciocyfrowa
(Likierta)

bardzo małe nasilenie bólu małe nasilenie bólu średnie nasilenie bólu duże nasilenie
bólu bardzo duże nasilenie bólu
Według: J.Wordliczek, J.Dobrogowski, „Ból ostry”, Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków
2002, s. 196.
5. skala oceny bólu obrazkowa (dla dzieci): skale te przedstawiają fotografie lub
uproszczone rysunki twarzy dziecka, o różnej ekspresji bólu i płaczu.
Rysunek przedstawia skalę obrazkową:
Skala obrazkowa

Według: J.Dobrogowski, J.Wordliczek, „Medycyna bólu”, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 2004, s.578.
6. skala liniowa (dla dzieci w wieku szkolnym): to typowe skale VAS, na których oznacza
się punkt bólu. Wykres nr.10 przedstawia skalę obrazkową:
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Skala liniowa

I-----------------------------------------------------------------------------I
„boli nie do zniesienia”

„nie boli”

Wedlug: J.Dobrogowski, J.Wordliczek, „Medycyna bólu”, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 2004, s.578.
7. skala numeryczna tzw. „ kawałki bólu”: liczba żetonów „ kawałków bólu”, które
dziecko podaje podczas określania natężenia bólu, im więcej żetonów tym ból jest silniejszy.
8. skala dotycząca ogólnych pytań na temat skuteczności leczenia bólu: na przykład
pytania: czy jesteś zadowolony z efektów leczenia przeciwbólowego? TAK / NIE ;
czy wykonuję ważne czynności istotne w okresie zdrowienia,(np.: głębokie
oddychanie, odksztuszanie, zakres ruchów w stawach, chodzenie)? TAK / NIE.
9. skala słowna oceny bólu pooperacyjnego w spoczynku i podczas głębokiego
oddychania czy kaszlu (Prince Henry Hospital pain score): podczas badania pacjent leży
w wygodnej pozycji i odpowiada na pytania TAK / NIE.
Powyższą skalę przedstawia wykres
Skala oceny bólu pooperacyjnego
TAK

3

TAK

2

Czy
odczuwasz
ból ?
NIE
Prosz
ę oddychać
głęboko, czy
odczuwasz
ból ?
NIE
TAK

1

Prosz
zakaszleć,

ę
czy
odczuwasz
ból?

0
Według J.Anders, J.Dobrogowski, „Neurologia, znieczulenia regionalne i terapia bólu”,
Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków 2005, s. 164.
10. skala oceny bólu za pomocą parametrów fizjologicznych i behawioralnych: na
przykład ocena ilościowa i jakościowa: niepokój ruchowy, grymasy twarzy, pocenie się,
łzawienie, rozszerzone źrenice, tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego itp.,
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11. skala oceny bólu za pomocą kwestionariusza Malzacka: skala ta zawiera 78
przymiotników opisujących różnorodne właściwości bólu, podzielonych na cztery kategorie i 20
grup; opis ten to, omal że literacki sposób przedstawionych doznań bólowych o właściwej
ekspresji,
12. skala wyboru słów odnoszących się do natężenia bólu: osoba badana proszona jest
o podkreślenie lub zaznaczenie słów opisujących jej ból według następujących zasad:
•
można wybrać tylko jedno słowo określające ból,
•
nie ma ograniczeń w zakresie i rozpiętości wybieranych przymiotników,
•
po zakończeniu opisu jakościowego bólu, prosimy badanego o zaznaczenie siły
dolegliwości oraz o zaznaczenie na sylwetce ludzkiej, obszarów w których odczuwany jest ból,
•
wskazane jest by pozostałe rubryki były wypełnione osobę badającą, gdyż są to
informacje uzupełniające wywiad kliniczny.
Ważnym elementem w leczeniu bólu jest postawienie właściwego rozpoznania,
pozwalającego ustalić przyczynę dolegliwości oraz indywidualnie dobrać dla każdego pacjenta
odpowiednie leczenie. W tym postępowaniu szczególnie ważne jest doświadczenie i rozległa
wiedza medyczna. Istotne jest bowiem wdrożenie takiego postępowania, które przyniesie ulgę,
zniesie ból i jego następstwo, a jednocześnie nie zamaże obrazu choroby pozwalającej
diagnozować skutki bólu.
Badając chorego wykorzystać należy takie metody jak: oglądanie opukiwanie,
obmacywanie, osłuchiwanie, dotykanie. Zasady te przedstawia wykres
Metody fizykalne badania chorego
oglądanie

opukiwanie

obmacywanie

osłuchiwanie

dotykanie

badania fizykalne
Postępowanie przeciwbólowe jest wiedzą i umiejętnością interdyscyplinarną. Od tego
jak zostanie potraktowany ból zależy, bowiem wynik dalszego leczenia pacjenta. Problem ten
zatem powinien uwzględniać w swym wymiarze holistyczne podejście do problemu bólu.
Dlatego konieczne jest:
1. ustalenie rozpoznania,
2. przyjęcie odpowiedniej strategii leczenia,
3. monitorowanie efektów leczenia i dokonywanie odpowiednich zmian (wynikających
z niepowodzeń)16.
Stosuje się wiele środków o różnej skuteczności działania na ból. Główne zastosowanie
ma jednak leczenie przeciwbólowe. Jego celem jest doprowadzenie pacjenta do stanu, w którym
nie tylko nie odczuwa bólu, ale równocześnie zachowuje aktywność umysłową i fizyczną
w miarę swoich możliwości. Uważa się, że to farmakologia jest najskuteczniejszym sposobem
uśmierzania bólu. Pacjent powinien otrzymać lek we właściwym czasie, odpowiednio szybko i
długo działający.
Zasady leczenia przeciwbólowego zostały ogłoszone w 1986 roku przez Światową
Organizację Zdrowia. Organizacja ta opracowała trzy stopniową „drabinę analgetyczną”.
Charakteryzuje się ona zastosowaniem leków przeciwbólowych w zależności od natężenia bólu.
Podzielono ją na trzy następujące grupy:
I * - „proste analgetyki” nie steroidowe, leki przeciwzapalne + leki wspomagające,

16

Jarosz J., Hilgier M., (kwartalnik 1995 ), Zasady leczenia bólów nowotworowych, „ Nowotwory”, nr
45 suplement 2, s. 2.
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II * - słabe opioidy + leki wspomagające,
III * - silne opioidy + leki wspomagające..
Analgetyki nieopioidowe są stosowane u chorych, którzy określają swoje bóle jako słabe
lub średnie oraz dodatkowo u części chorych zażywających opioidy. Należą do tej grupy leki:
Paracetamol (Codipar, Apap, Acenol), kwas acetylosalicylowy (Polopiryna S), i leki
przeciwzapalne (Ibuprofen, Naproksen, Majamil).
Natomiast słabe opioidy podaje się przy bólach o średnim natężeniu. Należą do tej
grupy leki: fosforan kodeiny (Kodeina), tramadol (Tramal, Trodon).
Silne opioidy podawane są w silnych i bardzo silnych bólach. Są to: Morfina, Fortral,
Dolargan.
Oprócz stosowanych leków przeciwbólowych uwzględnia się też w „drabinie
analgetycznej” leki wspomagające. Podane one powinny być w celu zwalczania działań
ubocznych leczenia podstawowego. A także w łagodzeniu objawów towarzyszących oraz
nasilających odczuwanie bólu przez chorego. Stosuje się również leki: przeciwwymiotne,
przeczyszczające,
przeciwdrgawkowe
(Amizepin,
Clonazepan),
przeciwdepresyjne
(Aminotryptylina), obniżające napięcie nerwowe i reakcje lękowe (Diazepan, Relanium),
przeciwobrzękowe (Dexsawen), poprawiające łaknienie, nasenne. Skuteczność leczenia
przeciwbólowego zależy nie tylko od doboru leku, lecz również ważne są zasady ich
dawkowania17.
Zaleca się aby leki przeciwbólowe były stosowane według następujących zasad:
1. dostosowane do natężenia bólu według trzy stopniowej „drabiny analgetycznej”,
2. podawane w regularnych odstępach czasu, wynikających z właściwości leku (zwykle co 4h),
3. podawane w dawkach indywidualnie dobranych, wystarczających do zapewnienia
odpowiedniego okresu bezbólowego,
4. podawanie doustne zawsze, gdy tylko jest to możliwe18.
Ważną rolę w działaniu leków przeciwbólowych ma również droga ich podania. Należy
wybrać taką, by była nie tylko najwygodniejsza, lecz żeby dawała odpowiednie i szybkie wyniki
w działaniu leku. Podawane leki mogą mieć następujące drogi:
•
podawanie doustne: należy ją wybrać zawsze, kiedy jest to możliwe,
•
podawanie doodbytnicze: droga ta jest niezbyt chętnie akceptowana przez chorych; może
być przydatna do krótkotrwałego leczenia chorych (Kodeina, Tramadol, Morfina), mogą być
podawane w postaci czopków; dawki leków powinny być takie same jak przy stosowaniu
doustnym; przeciwwskazaniem do wykorzystania tej drogi są uszkodzenia mechaniczne lub
zmiany w odbytnicy,
•
podawanie przezskórne: następuje to w postaci plastrów przyklejanych na skórę; może
być skuteczne gdy zawodzi droga doustna; ograniczenie metody wynika z bardzo wolnego
wchłaniania się leku (początek działania to około 8-16 godzin) oraz znacznych różnic osobistych
w przepuszczalności skóry; stosowany preparat to na przykład Fentanyl,
•
podawanie dożylne: jest to podawanie leku poprzez wlew ciągły za pomocą pomp
infuzyjnych (Morfina , Dolargan), lub we wlewach kroplowych „na żądanie pacjenta”,
•
podawanie podskórne: następuje tu podanie leku jednorazowe lub znieczulanie ciągłe
przez zainplantowane cewniki (Bupiwokaina co 4 godziny- wlew ciągły 5-8 ml/h),
•
podawanie domięśniowe: we wczesnym okresie pooperacyjnym metoda ta nie jest
polecana, gdyż łączy się z pewnymi problemami, które można uniknąć podając lek inną drogą;
do problemów takich należą: ból w miejscu wstrzyknięcia, wydłużenie oczekiwania na działanie

17
18

Jarosz J. Hilgier M., (kwartalnik 1995), Zasady leczenia bólów nowotworowych, „ Nowotwory”, nr
45 suplement 2, s. 12-13.
Kujawska-Tenner J. Łuczak P .Okupny M.(1994), „ Zwalczanie bólu nowotworowego”,
Wydawnictwo FREN, Warszawa, s.17.
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leku, przypadkowe wstrzyknięcie donaczyniowe lub donerwowe; ból pojawia się pod koniec
czasu upływającego między kolejnymi iniekcjami; czas działania po podaniu leku ok. 30 min. 19.
Ze względu na środek miejscowo znieczulający i miejsce podania oraz przerwanie
przewodnictwa można zastosować znieczulenia przewodowe, które dzielimy na:
1. znieczulenie zewnątrzoponowe,
2. znieczulenie podpajęczynówkowe,
3. znieczulenie powierzchniowe,
4. znieczulenie nasiękowe,
5. znieczulenie odcinkowe czyli terytorialne,
6. znieczulenie pni nerwowych (blokady)20.
•
i Leczenie farmakologiczne sprowadzić można też do algorytmu, którego
założeniem jest:
d)
odpowiedni lek,
e)
odpowiednia dawka leku ,
f)
odpowiednio często stosowany lek,
g)
odpowiednio drogą stosowany21, 22
Nieinwazyjne metody leczenia bólu
Rodzaj zabiegu
Wskazania
Termoterapia
-zapalenie ścięgien i torebek stawowych, bolesne skurcze mięśni,
powierzchniowa
przewlekłe stany zapalne, zabiegi rehabilitacyjne, przygotowanie do
innych terapii
Termoterapia głęboka
- zapalenie ścięgien, i torebek stawowych, bolesne skurcz mięśni,
przewlekłe stany zapalne, zapalenie okołostawowe, zespoły
mięśniowo-powięziowe, nerwiaki
Krioterapia
- ostre stany zapalne, ból pourazowy, zespoły mięśniowo-powięziowe
Laseroterapia
- naczyniowe i napięciowe bóle, zespoły bólowe pochodzenia
mięśniowo- szkieletowego, nerwobóle, stymulacje punktów
akupunkturowych
Galwanizacja
- zespoły bólowe kręgosłupa, neuropatie
Jonofereza
- zapalenie stawów i torebek stawowych, nerwobóle
Prądy diadynamiczne
- zespoły bólowe kręgosłupa
Prądy inferencyjne
- zespoły bólowe towarzyszące zmianom zapalnym lub wyrodnieniowym w stawach, nerwobóle
Masaż klasyczny
- przewlekłe stany zapalne, zespoły bólowe kręgosłupa, bolesne
skurcze mięśni
Manipulacje lecznicze
- zespoły bólowe kręgosłupa
Wyciąg leczniczy
- zespoły bólowe kręgosłupa
Gimnastyka lecznicza
- podostre i przewlekłe zespoły bólowe w zmniejszonej i osłabionej aktywności mięśni, ograniczenie stawowe
Wibracje, pole
- ostre i przewlekłe bóle różnego pochodzenia
magnetyczne
Według: J. Niżnikiewicz, „Wszystko o bólu” Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2004.
s.88.

19
20
21
22

Krzakowski M. Pieńkowski T. Towpik E., (kwartalnik 1995 ), Leczenie wspomagające w onkologii,
„Nowotwory” nr 45 suplement 2, s. 59-61.
Kamiński B. (1981), „ Anestezjologia „ Wydawnictwo PZWL, Warszawa , s.145.
Krzakowski M. Pieńkowski T. Towpik E., (kwartalnik 1995), Leczenie wspomagające w onkologii,
„Nowotwory”, nr 45 suplement 2, s. 61.
Kapała W. (2006), „ Pielęgniarstwo w chirurgii”, Wydawnictwo Czelej, Lublin, s.160-162.
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Jedną z bardzo ważnych metod w leczeniu bólu jest również metoda psychoterapii.
Stanowi ona element pomocy, udzielanej przez terapeutę, który wpływa na psychikę chorego.
Metoda ta ma na celu zahamowanie reakcji emocjonalnych wpływających na bodźce bólowe.
Efekty leczenia w wielu przypadkach są zaskakująco dobre. Należy jednak zaznaczyć,
że ogromną rolę w skuteczności zabiegów pełni sugestia słowna płynąca ze strony osoby, która
leczy. Stanowi ona, aż 5-20% skuteczności. Dlatego psychoterapia jest bardzo cenną metodą
stosowaną samodzielnie lub w połączeniu z innymi opisanymi wcześniej metodami leczenia.
Do metod leczenia psychologicznego zaliczamy:
•
terapia poznawcza,
•
terapia behawioralna,
•
terapia relaksacyjna,
•
hipnoterapia 23.
Standardy pielęgnowania chorego w dolegliwościach bólowych
Ból jest zjawiskiem trudnym do określenia. Dlatego stopień jego odbioru jest bardzo
indywidualny dla każdego człowieka. Na reakcję bólową wpływać mogą różnorodne czynniki
fizyczne i psychiczne, wiek pacjenta, jak również rodzaj przebytej operacji lub urazu. Ten
problem, wymaga więc dokładnej i wnikliwej obserwacji. Pielęgniarka zajmująca się chorym
przed zabiegiem operacyjnym i po operacji powinna, szczególną uwagę poświęcić na doznania
bólowe. Właściwie bowiem odebrane reakcje chorego na ból umożliwią w porę zastosowanie
odpowiednich metod fizycznych lub psychicznych do zwalczania bólu. Opieka pielęgniarska
prowadzona właściwie w dolegliwościach powinna obejmować całościowe podejście
do problemu i dotyczyć winna też wszystkich sfer życia: ciała, psychiki, sfery socjalnej
i duchowej. Trzeba pamiętać, że sfera duchowa człowieka dotyka wszystkich innych sfer i jest
niejako centrum człowieczeństwa.
To co dla personelu medycznego wydaje się oczywiste, dla człowieka chorego może być
czymś przerażającym. Stąd konieczność spokojnego, łagodnego i dyskretnego wyjaśnienia
wątpliwości. Należy bowiem pamiętać, że rozmowa jest najszlachetniejszą formą i więzią ja – ty
w trudnej sytuacji choroby. Rozmowa z chorym jest specyficzna w swej treści i nastroju. Musi
być więc prowadzona z zaleceniem: delikatności, taktu i wrażliwości. Z uwagą zwrócona
w kierunku chorego, z szacunkiem i miłością dla bliźniego.
Wiemy dobrze o tym, że złe słowo może zabijać, a dobre słowo czyni cuda. Właściwie
zdobyte zaufanie chorego poprzez rozmowę wpłynie na jego ufność. A dobre nastawienie
pacjenta pozwoli na akceptacją i zrozumienie planu postępowania diagnostyczno-leczniczego.
Przedmiotem rozmowy z chorym powinny być więc następujące wytyczne:
1. Rozmowa zakładająca partnerstwo.
2. Rozmowa jest naprzemiennym mówieniem i słuchaniem.
3. Rozmowa wymaga wspólnego języka zrozumiałego dla obu rozmówców.
4. Rozmowa wymaga otwarcia się partnerów na siebie24.
Postępowanie pielęgniarskie powinno też zmierzać do ustalenia możliwie wszystkich
czynników wpływających na: charakter bólu, stopień jego natężenia, czas trwania oraz stopień
upośledzenia fizycznego i psychicznego, uniemożliwiającego prowadzenie normalnego życia czy
podjęcia pracy. Podstawową więc zasadą jest: ustalenie przyczyn bólu i podjęcie właściwego
działania.
Pozwalają nam na to próby odpowiedzi na następujące pytania:
•
Czy można potwierdzić rozpoznanie, z jakim skierowano chorego?

23
24

Dobrogowski J. Wordliczek J., (2002), „ Ból przewlekły”, Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków, s.200.
Andres J. Dobrogowski J. (2005), „ Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu’,
Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków, s. 106.
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•
Jak bardzo choroba i ból wpływają na cierpienie chorego i w jakim stopniu ograniczają
aktywność w codziennym życiu?
•
Czy zachowanie chorego jest adekwatne do zaawansowania choroby lub skutków urazu?
•
Czy istnieją jakikolwiek dowody na to, że objawy potęgowane są przez czynniki
psychologiczne lub społeczne25?
Dlatego w leczeniu bólu należy brać pod uwagę następujące strategie leczenia:
1. Zebranie wywiadu.
2. Wyjaśnienie patomechanizmów, czyli zmniejszenie komponentu psychologicznego, lęków.
3. Modyfikacje procesu patologicznego (tj. np.: różne metody lecznicze wpływające
na zmniejszenie bólu).
4. Podniesienie
progu odczuwania bólu (tj. np.: analgetyki, leki psychotropowe,
nie farmakologiczne metody).
5. Przerwanie dróg przewodzenia bólu (tj. np.: blokady zabiegi neurochirurgiczne).
6. Modyfikacje stylu życia (tj. np.: unikanie czynności, które wywołują ból, chronienie miejsc
bolesnych, stosowanie przyrządów umożliwiających poruszanie się w bólu).
7. Dobra kontrola bólu przez zastosowanie właściwego leku, we właściwej dawce
i w odpowiednim czasie (tj.np.: doustnie, według zegara, według „drabiny analgetycznej”,
indywidualnie).
8. Leczenie wspomagające i monitorowanie leczenia26.
Bardzo duże znaczenie ma również w postępowaniu pielęgniarskim zebranie wywiadu.
Pozwoli on bowiem uzyskać ważne informacje na temat występujących dolegliwości i
ukierunkuje nasze działania. W czasie wywiadu można posługiwać się następującymi pytaniami:
•
Wskaż miejsce bólu. Czy ból gdzieś promieniuje?
•
Czy istnieje czynnik, który spowodował ból?
•
Jak długo odczuwasz ból ?
•
Czy ból jest stały, napadowy czy nawracający?
•
Jaki jest charakter bólu (tępy, ostry, piekący, kłujący itp.)?
•
Jaki jest stopień natężenia bólu (aktualnie i w czasie największego nasilenia)?
•
Co wyzwala ból lub zwiększa jego natężenie?
•
Co powoduje ulgę w dolegliwościach?
•
Czy ból zaburza sen ?
•
W jakim stopniu ból zakłóca dzienną aktywność?
•
Jakie stosowano dotychczas leczenie ?
•
Czy wystąpiły objawy niepożądane, związane ze stosowaniem leczenia?
•
Jakie inne objawy towarzysza bólowi27?
Trzeba również opisać: schorzenia współistniejące, przebieg ich leczenia, rodzaje i daty
wykonywanych zabiegów chirurgicznych.
Należy pamiętać, że wszystkie dane zebrane od pacjenta oraz odpowiednie
przygotowanie psychiczne do zabiegu operacyjnego, wpłyną na odczucia bólu przed i po zabiegu
operacyjnym, nawet do tego stopnia, że przezwyciężą obawy. A co za tym idzie, nasilenie bólu
pooperacyjnego będzie dużo mniejsze i bardziej rozumiane.
Aby więc skutecznie leczyć ból, należy stworzyć prawidłowy plan postępowania
obejmujący cały okres okołooperacyjny. Plan leczenia bólu w okresie okołooperacyjnym
obejmuje informacje wstępne o pacjencie:
•
typ schorzenia podstawowego i współistniejące choroby,
25
26
27

Mayzner- Zawadzka E., (1995), „Postępy i kierunki w Anestezjologii Regionalnej. Leczenie bólu
pooperacyjnego.”, Wydawnictwo ESRA, Warszawa- sympozjum. s.162.
Andres J. Dobrogowski J. (2005), „ Neurologia, znieczulenia regionalne i terapia bólu.”,
Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków, s. 102.
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s. 89.
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•
występowanie bólu przed operacją (konieczność zastosowania leków przeciwbólowych
w premedykacji),
•
wcześniejsze operacje i zastosowane metody leczenia bólu (objawy niepożądane),
•
rodzaj i zakres planowanej operacji (planowanie znieczulenia),
•
stan psychiczny chorego.
Postępowanie przedoperacyjne:
1. Rozmowa z chorym i rozpoznanie wyobrażeń, oczekiwań związanych z bólem, czy
samym zabiegiem.
2. Przedstawienie możliwości zapobiegania i leczenia bólu.
3. Poinformowanie rodziny (obecność w miarę możliwości).
4. Wspólne planowanie (ustalanie) postępowania przeciwbólowego.
5. Nauka oceny natężenia bólu w okresie pooperacyjnym oraz dozowania leków.
6. Premedykacja (podanie leków przed znieczuleniem).
7. Znieczulenie miejscowe skóry w miejscu planowanego kłucia do żyły (kremem EMLA).
8. Zastosowanie analgetyku, jeżeli odczuwany jest ból przed operacją (np.: Paracetamolu,
Tranadolu, Morfiny itp.)28.
Postępowanie śródoperacyjne:
1. Ocena skuteczności postępowanie przedoperacyjnego (np.: gotowość do współpracy,
stan psychiczny, poziom lęku).
2. Wykonanie bolesnych zabiegów po wprowadzeniu do znieczulenia.
3. Pierwszą dawkę środka znieczulającego należy podać przed rozpoczęciem zabiegu.
4. Postępowanie anestezjologiczne podczas operacji powinno być dostosowane do planu
postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym.
Postępowanie pooperacyjne:
1. Ocena stanu świadomości.
2. Oceny natężenia bólu ilościowe i jakościowe (w razie potrzeby podanie leku
przeciwbólowego zaraz po zabiegu).
3. Ocena zakresu i jakości znieczulenia.
4. Podjęcie ostatecznej decyzji o sposobie leczenia przeciwbólowego (weryfikowanie planu
ustalonego przed zabiegiem).
5. Dostosowanie postępowania przeciw bólowego do potrzeb pacjenta w kolejnych dobach
po operacji (np.: podczas usuwania drenów, zmian opatrunku, uruchamiania pacjenta,
fizjoterapii).
Pielęgniarka może ocenić ból u pacjenta po zabiegu w następujących odstępach czasu:
• ocena bólu teraźniejszego z bólem odczuwanym natychmiast po zabiegu operacyjnym
lub doznanym urazie,
• ocena bólu odczuwanego po każdej procedurze lub czynnościach wykonywanych przy
pacjencie,
• ocena bólu w stałych odstępach czasu (np.: co dwie godziny)29.
• Postępowanie pielęgniarskie w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego.
1. Bezpośrednia opieka po zabiegu operacyjnym.
• odebranie pacjenta z bloku operacyjnego po zabiegu wraz z dokumentacją,
• wysłuchanie od członków zespołu bloku operacyjnego istotnych uwag dotyczących stanu
chorego oraz dalszego postępowania,
• zapewnienie odpowiedniego ułożenia chorego w łóżku po zabiegu,
• sprawdzenie stanu drenów i opatrunków,
• okrycie kocem wyziębionego pacjenta,
28
29
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podanie zleconych płynów infuzyjnych i leków,
kontrola stanu świadomości,
kontrola parametrów życiowych,
stosowanie tlenoterapii,
kontrola diurezy.
2. Obserwacja reakcji pacjenta na doznania bólowe.
werbalne (ruchowa reakcja na ból),
niewerbalne (np.: wyraz twarzy, oddech, tętno itp.).
3. Wsparcie emocjonalne chorego.
rozmowa z personelem (lekarz, pielęgniarka), niweluje lęk lub depresję,
odwiedziny rodziny (wsparcie pacjenta przez rodzinę),
rozmowa z psychologiem,
rozmowa z osobą duchowną,
rozmowa z osobami w podobnej sytuacji, chorobie czy dolegliwościach.
4. Rozplanowanie czynności pielęgnacyjnych.
wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywać należy delikatnie i bez pośpiechu,
wcześniejsze przygotowanie pacjenta i pomocnych przedmiotów do czynności
pielęgnacyjnych,
zabezpieczenie okolic ciała, które bolą (przed nadmiernym dotykiem),
zmieniać bieliznę osobistą i pościelową w razie potrzeby, powoli,
naciąganie pościeli, prześciełanie łóżka,
pielęgniarka pomaga lub sama wykonuje toaletę ciała,
pielęgniarka wykonuje klika czynności podczas jednego manewru,
zapewnienie możliwości wygodnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych.
5. Odpowiednie ułożenie chorego.
wygodne ułożenie pacjenta, poprawia ukrwienie oraz drenowanie rany,
częsta zmiana pozycji, zmniejsza napięcie powłok skórnych i zmniejsza ból,
odpowiednia i częsta zmiana pozycji zapobiega: zaczerwienieniom, odleżynom,
odparzeniom, przykurczom, zatorom, zaparciom, zapaleniom płuc (przydatne do tego
celu mogą być na przykład wałki, poduszki, podpórki itp.),
odpowiednie ułożenie poprawia wentylację płuc.
6. Ograniczenie nadmiernego wysiłku fizycznego.
wykonywanie czynności dnia codziennego powoli, bez pośpiechu,
unikanie zaparć,
stopniowa pionizacja chorego,
zapobieganie wymiotom (udzielenie pomocy podczas wymiotów).
zapobieganie, minimalizacja odruchu kaszlowego.
7. Zmiana opatrunku.
nastawienie psychiczne pacjenta na nieprzyjemne doznania,
podanie środków przeciwbólowych przed zmianą opatrunków (w razie potrzeby),
delikatne postępowanie z raną, drenami sączkami itp.,
delikatne oczyszczanie rany,
zmiana opatrunków w warunkach jałowych,
stosowanie opatrunków niedrażniących ranę,
umocowanie opatrunku w taki sposób, by nie nasilał dolegliwości bólowych, lecz
stabilizował brzegi rany.
8. Uwolnienie chorego od dolegliwości bólowych.
podawanie leków przeciwbólowych we wlewach ciągłych,
podawanie leków przeciwbólowych na żądanie,
podawanie leków przeciwbólowych drogą, która zapewni szybkie i skuteczne działanie
środka,
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podawanie leku metodą, która nie będzie powodowała przykrych doznań, dodatkowego
bólu.
9. Zastosowanie nie farmakologicznych metod przynoszących ulgę choremu.
• muzykoterapia,
• medytacje,
• nauka oddychania (poprawny zmniejsza ból),
• techniki relaksacyjne,
• zastosowanie: ciepła, zimna, ultradźwięki, laseroterapia, akupunktura, masaż itp.
10. Oderwanie uwagi pacjenta od dolegliwości bólowych.
• organizacja czasu wolnego,
• zachęcanie do czytania, oglądanie telewizji, słuchania radia itp.,
• proponowanie współpracy podczas codziennych czynności na przykład: toaleta, zmiana
pozycji itp. .
11. Dbanie o komfort chorego.
• zapewnienie atmosfery spokoju i ciszy,
• możliwość wezwania pielęgniarki przy jakichkolwiek objawach niepokojących chorego,
• zapewnienie poczucia serdeczności i życzliwości,
• zainteresowanie się problemami chorego,
• wyjaśnienie nurtujących wątpliwości.
12. Kontrola i zapewnienie wypoczynku.
• odpowiednia ilość snu w nocy,
• regularny wypoczynek w ciągu dnia.
13. Prowadzenie działań mających na celu poprawę mikroklimatu w sali chorego.
• częste wietrzenie pomieszczenia w którym przebywa pacjent,
• nawilżanie powietrza,
• aromaterapia,
• zapewnienie odpowiedniej temperatury w sali chorego na przykład: ciepła.
14. Zastosowanie odpowiedniego odżywiania.
• dieta łatwostrawna (nie wzdymająca),
• pokarmy powinny być dobrze rozdrobnione o odpowiedniej temperaturze,
• zaspokajanie zapotrzebowania na produkty o właściwych proporcjach żywieniowych
(wysokokaloryczne, wysokobiałkowe, witaminy).
15. Udokumentowanie podjętych działań pielęgniarskich.
Końcowym etapem postępowania przeciwbólowego jest ocena końcowych efektów
w postaci sądów, które wyrażają aprobatę lub dezaprobatę tego co osiągnięto. Ostateczna ocena
odnosić powinna się do poprawy stanu pacjenta i środowiska.
Dlatego wszystkie strategie postępowanie należy omówić z chorym i jego rodziną. Ból
bowiem stwarza wiele trudnych do rozwiązania problemów, a pomoc jest ważnym aspektem
usuwania cierpienia. Każdy też człowiek oczekuje szybkiego wyleczenia i poszukuje pomocy.
Jednak ból pomimo stosowania różnych metod, może nadal utrzymywać się, a pacjent
ze zrozumiałych powodów, staje się źle nastawiony, a uprzedni szacunek zastępowany jest przez
złość, a nadzieja przez rozpacz. Ta sytuacja, która nie jest do zaakceptowania doprowadza
do rozwoju dwóch przełomowych form pomocy w opanowaniu dolegliwości bólowych,
są to poradnie leczenia bólu oraz hospicja.
Ogromny rozwój wiedzy o bólu, który dokonał się w ostatnich dekadach przyniósł
bardzo dużą ilość informacji. Zarówno o patofizjologii tego zjawiska jak i o metodach leczenia.
Obecnie medycyna dysponuje bogatą wiedzą teoretyczną dotyczącą bólu jak i potężnymi
metodami terapeutycznymi, pozwalającymi na wyłączenie nawet bardzo silnych dolegliwości
bólowych. Mimo to pacjenci skarżą się na bóle po zabiegu i odbierają je jako najbardziej przykre
przeżycia z okresu okołooperacyjnego, co bierze się to zaś z niewłaściwego lub pomniejszonego
leczenia bólu. Dlatego ból pooperacyjny powinien stać się zorganizowanym obszarem
zainteresowania i działania.
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Wnioski
Rozpatrując przedstawione w pracy zagadnienia można sformułować następujące
wnioski :
1. Ból to ważny element egzystencji człowieka w środowisku, który pozwala rozpoznać
zagrożenie i daje możliwość prawidłowego funkcjonowania.
2. Ból stanowi szereg procesów fizycznych , chemicznych i psychicznych zachodzących
w organizmie człowieka i tworzy doznania subiektywne, pełne różnych tajemnic oraz
wątpliwości, które niosą ze sobą ważne przesłanki moralne.
3. Ból ukazuje oblicze człowieka w różnych aspektach życia, a dotykając bezpośrednio
uświadamia czym jest i co wyzwala.
4. Opanowanie bólu w chirurgii to jeden z celów podejmowanych działań i ważna
umiejętność, która w dzisiejszych czasach jest nie tylko obowiązkiem, ale też istotnym
elementem etycznego postępowania medycznego.
5. Pielęgniarka opiekująca się chorym, który narażony jest na doznania bólowe, musi
potrafić rozpoznać werbalne i niewerbalne objawy bólu, powinna też odpowiednio
reagować na sygnalizowane dolegliwości oraz umieć odpowiednio je minimalizować.
Podsumowanie
Ciągły postęp, jaki dokonuje się w zakresie bólu oraz rozwój nowych metod wytycza
lepsze zrozumienie tego problemu. Ból bowiem będzie stanowił zagadkę, tak długo, jak długo
nie będziemy rozumieli pewnych jego form i nie będziemy umieli właściwie go leczyć. Celem
więc, który warto osiągnąć w zmaganiu się z nim jest: znalezienie przyczyn bólu, ich
wyeliminowanie, zapobieganie rozwojowi doznań bólowych, a przede wszystkim całkowita
likwidacja tych dolegliwości.
Ból zmusza nas do zastanowienia się nad swym celem i korzyściami. Wynikającymi
z ogólnej wiedzy, która pozwoli realnie zrozumieć jego znaczenie i niebezpieczeństwa.
Wcześniejsze bowiem doświadczenia tego odczucia wzmagają podjęcie działań, które
zapobiegają uszkodzeniu i posłużą jako podstawa do uczenia się nowych bodźców. Bóle
związane z obrażeniami, infekcje brzuszne, choroby nakłaniają do ograniczenia aktywności oraz
wymuszają bierność i odpoczynek, a to zaś stanowi istotę naturalnych mechanizmów
rekonwalescencji czy zwalczenia choroby.
Istnieją jednakże takie bóle, które nie spełniają żadnych użytecznych funkcji
(np.: ból po amputacji kończyn – fantomowy). W takim przypadku ból stanowi tylko
niepotrzebny problem. Nie jest on już objawem choroby, lecz staje się poważnym syndromem,
który sam w sobie wymaga uwagi. Taki długotrwały ból może również przeszkadzać
człowiekowi w jego przetrwaniu. Doznanie bólowe może być tak okropne i tak przerażające,
że ludzie woleliby raczej umrzeć, niż nadal z nim żyć. Samobójstwo wśród pacjentów, którzy
cierpią nieustające bóle, nie jest rzadkością. W takich przypadkach, ból nie spełnia biologicznie
użytecznego celu. To tak, jakby pewien mechanizm, który normalnie spełniał adaptacyjną rolę,
stracił nad samym sobą kontrolę i wtedy staje się z genialnego daru czymś wypaczonym co musi
być pohamowane i jak najszybciej leczone.
Znany chirurg Rene Leriche (1939), który znaczną część życia poświęcił usuwaniu
cierpienia, snuł także rozważania na temat bólu. Jego wnioski przedstawiały ból w formie:
„...Reakcja obronna? Dobroczynny sygnał? Jest jednak faktem, że w większości chorób, nawet
najbardziej poważnych, atakuje nas bez ostrzeżenia… Gdy pojawia się ból jest już za późno…
Ból jedynie uczynił bardziej stresującą i bardziej smutną sytuację, która trwała już zbyt
długo…Tak naprawdę, ból jest nie szczęsnym podarunkiem, który poniża człowieka i czyni go
bardziej chorym, niż mógłby być bez niego… Jest ostrzeżeniem… Przeciwko komu? Przeciwko
czemu?...”.
W wielu przypadkach zależność między uszkodzeniem i bólem nie występuje lub jest
nieproporcjonalna. Sedno tajemnicy stanowi to, że uszkodzenie może pojawić się bez bólu i ból
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bez uszkodzenia. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. Oczywiste jest zatem to, że ból odgrywa
ważną rolę i pozwala przetrwać jednostce w otoczeniu. Tak samo ,może też być nieznośnym
problemem z którym ciężko żyć. Wpływa on bowiem na ciało i umysł. Ból powoduje,
że w męczarniach zmienia się charakter człowieka. Najbardziej uprzejmy zaczyna się irytować,
„bohater” staje się „tchórzem”, a opanowany popada w nerwowe odruchy.
Dla lekarza ból jest objawem mówiącym o naturze schorzenia, które trzeba zwalczyć,
dla biologa jest jednym z licznych rodzajów zmysłów czucia, dla nas wszystkich zachowanie
reakcji bólu leży u podstawy homeostazy. Bowiem wszystkie czynności i reakcje organizmu
w określonych granicach, gwarantują stałość środowiska wewnętrznego i prawidłowe jego
funkcjonowanie. W ogromnej części populacji ból jest jednak odpowiedzią za strony organizmu
na przekroczenie progu tolerancji dla działających bodźców.
Dlatego więc bez bólu ciężko byłoby dostrzec wahanie w odbiorze szczęścia, a nasze
uczucia byłyby ułomne. Cielesny język bólu daje nam bowiem możliwość wołania o pomoc
skierowaną do drugiego człowieka, a jego osłabienie lub wzmocnienie zależy od odpowiedzi jaką
otrzymamy od otoczenia. Żyć możemy pełnią życia dopiero wtedy, gdy poważnie potraktujemy
ból lub wtedy. gdy sami osobiście doznamy tego odczucia. Jednak społeczeństwa, czy
pojedynczy człowiek nie może go uniknąć. Nie jest to też rzecz, którą się pragnie.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Anders J., Dobrogowski J., Neurologia, znieczulenia regionalne i terapia bólu
Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków 2005, str. 102, 106, 161-162, 164, 172.
Cornelius van der Poel, Dojrzewając przez ból i cierpienia, Wydawnictwo Jedność,
Kielce 1999, str. 21.
Dobrogowski J., Wordliczek J., Ból przewlekły, Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków
2002, str. 75, 76, 188, 189, 200.
Dobrogowski J., Wordliczek J., Medycyna bólu, Wydawnictwo PZWL, Warszawa,
2004, str. 48, 89, 91, 178, 578, 579-580.
Domżał T., Ból – podstawowy objaw w medycynie, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 1996, str. 121.
Hilgier M., Blokady układu współczulnego, Wydawnictwo & - Media Press, Bielsk
Podlaski 1995, str. 27.
Kamiński B., Anestezjologia, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1981.
Kamiński B., Anestezjologia i intensywna opieka medyczna dla pielęgniarek,
Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1988, str. 145.
Kapała W., Pielęgniarstwo w chirurgii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006, str. 42,
160-162.
Kujawska- Tenner J., Łuczak J., Okupny M., Zwalczanie bólu nowotworowego,
Wydawnictwo FREN, Warszawa 1994, str. 17.
Mayzner- Zawadzka E., Postępy i kierunki w Anestezjologii Regionalnej. Leczenie
bólu pooperacyjnego, Wydawnictwo ESRA, Warszawa 1995, str. 160-161, 162.
Melzack R., Wall P.D., Tajemnica bólu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006,
str. 217-218.
Niżnikiewicz J., Wszystko o bólu, Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2004.
str. 17, 18-19, 22, 39, 56.
Rowiński W., Dziak A., Chirurgia dla pielęgniarek, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 1991, str. 4, 346.
Rowiński W., Dziak A., Chirurgia dla pielęgniarek, Wydawnictwo PZWL,
Warszawa 1994, str. 409-410.
Schwob M., Ból, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1999, str. 7, 50, 92, 112.
Sylwerowicz W., Michalik A., Ramatowski W., Anatomia i fizjologia człowieka,
Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1989, str. 14, 415-416.
Wordliczek J., Dobrogowski J., Ból ostry, Wydawnictwo MCPK UJ, Kraków 2005,

142

Edyta Załęcka, Zbigniew Puchalski, Jarosław Szymczuk

34. str, 12, 196, 196-198.
1. http://www.jaroslawpl/biuletyn/BO 92004/b commentry. Php, w poszukiwaniu sensu
cierpienia, ból a cierpienie, opracował prof. dr. hab. Ryn Z.J.
2. http://www.kulturystyka .com.pl/a/10877, bol i patofizjologia jego powstawania,
opracował lek. med. Janecki M.
3. http://www.medycynasportowa.pl/index.php?go=varia&.artykul=bol, bol i patozizjologia jego powstawania, opracował Janecki M.
4. http://www.mysli.com.pl/cytaty.php?act=showakt&idk=62, cytaty-serwis myślowy,
opracowała Kalergii M.
5. http:// www.poradnia.pl/podstrony/nowotwory/chorobabol.html, choroba nowotwo- rowa
i bol, opracował autor o pseudonimie Najmus.
6. http:// www.sciaga.pl/tekst/32104-33, cierpienie w życiu człowieka, opracował autor o
pseudonimie Fabyola.
7. http://ww.sluzbazdrowia.pl/lekarzspecjalista.php?link=show.articles&id=b,a to co o bolu
powinno się wiedziec, opracował autor o pseudonimie Medicus.
8. Jarosz J., Hilgier M., Zasady leczenia bólu nowotworowego, suplement 45 (kwartalnik),
1995.
9. Krzakowski M., Pieńkowski T., Towpik E., Leczenie wspomagające w onkologii,
Nowotwory, suplement 45 (kwartalnik), 1999.
10. Poradnik o zdrowym stylu życia, Samo zdrowie, 10 pytań o bólu , nr03/101, marzec
2006.

