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Od redakcji
From the Editor

Szanowni Czytelnicy

A
ktualny numer Sztuki Leczenia, podob-
nie jak większość poprzednich, zawie-
ra prace o zróżnicowanej tematyce wy-

nikającej z przecinania się motywów leżących 
na styku nauk medycznych z naukami o cha-
rakterze społecznym i humanistycznym. Poja-
wia się, w czasie gdy podzielony świat, moc-
no zaangażowany w złożone procesy globali-
zacyjne, boleśnie konfrontuje się z problemami 
wynikającymi z przemian ziemskiej biosfery 
oraz z odmiennych wizji przemian ponowo-
czesnej kultury. Pragnąc zachować przynaj-
mniej niektóre elementy dotychczasowego sta-

tus quo oraz otrząsnąć się ze skutków trwającej 
wciąż pandemii korona wirusa SARS-CoV-2, 
mamy jednocześnie świadomość, że może ona 
ponownie zaatakować. Wszystko to znajdu-
je odbicie w nauce, od której oczekujemy jak 
najszybszych i adekwatnych diagnoz i propo-
zycji rozwiązań nękających nas problemów. 
Ślad opisanej sytuacji znajdą Państwo także 
w zawartości obecnego numeru naszego czaso-
pisma.

Część empiryczną rozpoczyna interesujący 
i bardzo aktualny artykuł Niny Ogińskiej-Bulik 
pt. Negatywne i pozytywne konsekwencje wtórnej 

ekspozycji na traumę wśród pielęgniarek (Nega-

tive and positive eff ects of secondary exposure to 

trauma among nurses). Autorka podjęła w swym 
opracowaniu złożony problem podwójnych, 
bo zarówno negatywnych, jak i pozytywnych 
konsekwencji stresu, z jakim mają do czynie-
nia pielęgniarki opiekujące się ofi arami zda-
rzeń traumatycznych, a co więcej – prześledzi-
ła w wykonanym przez siebie badaniu związek 
pomiędzy tymi podwójnymi skutkami a odczu-
wanym przez pielęgniarki obciążeniem pracą. 

Kolejny artykuł, również o charakterze ba-
dawczym: Działalność szpitalnych komisji etycz-

nych – informacje udostępniane na stronach in-

ternetowych podmiotów leczniczych (Activities of 

hospital ethics committees – availability of infor-

mation on hospital websites), pochodzi od czte-
rech autorek: Patrycji Zurzyckiej, Katarzyny 
Czyżowicz, Grażyny Puto i Iwony Repki. Prze-
nosi on czytelnika w delikatny, ale niezwykle 
ważny, bo głęboko spleciony z całym obszarem 
opieki medycznej temat, jakim jest uwzględ-
nianie w tej opiece zasad etyki zawodowej, cze-
go formalnym gwarantem ma być funkcjono-
wanie komisji etycznych. W prezentowanym 
badaniu ocenę ich funkcjonowania oparto na 
analizie zakresu informacji udostępnianych 
przez komisje na stronach internetowych szpi-
tali. Z przeprowadzonej analizy wynika, że za-
kres ten jest często niezadowalający, co może 
budzić wątpliwości co do pełnej realizacji za-
łożeń, na których opiera się ich działalność. 

Część teoretyczną i przeglądową numeru 
otwiera artykuł Katarzyny Bobak-Powroźnik 
i Jolanty Jaworek pt. Zjawisko tensegracji w ukła-

dzie ruchu (The phenomenon of tensegration in the 

musculoskeletal system) – dotyczący powięzi peł-
niącej istotną rolę w prawidłowym funkcjono-
waniu układu mięśniowego człowieka. W ostat-
nich latach temat ten jest szeroko komentowany, 
zwłaszcza w środowisku fi zjoterapeutów. Autor-
ki opracowania koncentrują się na zjawisku tzw. 
tensegracji, które pomaga wyjaśnić powiązania 
istniejące pomiędzy oddalonymi od siebie rejo-
nami ciała oraz strukturami nieposiadającymi 
ze sobą bezpośredniego powiązania nerwowego. 

Kolejna praca, także nawiązująca do obsza-
ru fi zjoterapii, to Ćwiczenia lecznicze stosowa-

ne w rehabilitacji ręki reumatoidalnej (Th erapeutic 



exercises used in the rehabilitation of the rheuma-

toid hand). Celem Marty Barłowskiej-Trybu-
lec i Joanny Szklarczyk było przedstawienie 
wybranych ćwiczeń leczniczych w programie 
usprawniania pacjentów z reumatoidalnym za-
paleniem stawów. Systematycznie ich stosowa-
nie może stanowić cenne uzupełnienie leczenia 
pacjentów z tego typu schorzeniem. 

Kolejne dwie prace w tej części numeru do-
tyczą tematu wciąż trwającej pandemii.

Pierwsza autorstwa Joanny Skoczek i Klau-
dii Król pt. Fizjoterapia układu oddechowego po 

przebytej chorobie COVID-19 (Pulmonary phys-

iotherapy in post COVID-19) koncentruje się na 
rehabilitacji układu oddechowego i przeciw-
działaniu skutkom zmian w układzie mięśnio-
wo-szkieletowym po przebyciu tej choroby. 
Wg słów autorek, publikacja ma na celu pre-
zentację zarysu postępowania rehabilitacyj-
nego po przebytej chorobie COVID-19 wy-
wołanej przez wirus SARS-CoV-2, a także 
inspirowanie fi zjoterapeutów do kreowania 
skutecznych metod rehabilitacyjnych zarów-
no w zapobieganiu powikłaniom w przebiegu 
COVID-19, jak i w przywracaniu sprawności 
układu oddechowego oraz sprawności ogólno-
ustrojowej po przebytej chorobie.  

Drugą część obecnego numeru zamyka 
praca autorstwa Bohdana W. Wasilewskiego , 
Olhi Yourtsenyuk i Eugene Egana, pt. CO-

VID-19 pandemic from an ecological perspective 
(Pandemia Covid-19 z perspektywy ekologicz-

nej), podejmująca analityczny wątek wcze-
śniejszych publikacji pierwszego z autorów, 
w których analizował on bariery utrudniające 
pełne zrozumienie pandemii COVID-19. Jed-
ną z ważnych przeszkód w zrozumieniu feno-
menu obecnej pandemii jest, zdaniem autorów, 
analiza tego zjawiska w oderwaniu od perspek-
tywy ekologicznej i ewolucyjnej. Główną in-
tencją ich artykułu stało się zatem omówienie 
kluczowych kwestii związanych z COVID-19 
rozpatrywanych z tej właśnie perspektywy.

Zgodnie z zamierzeniem redakcji dwa 
ostatnie artykuły sygnalizują wątek pandemii 
COVID-19, któremu zamierzamy poświęcić 
w całości kolejny numer Sztuki Leczenia. Jed-
nocześnie charakter tez stawianych w ostatnim 

z wymienionych tu opracowań może wzbu-
dzać pewne kontrowersje, stanowiąc zaprosze-
nie do dyskusji oraz nadsyłania prac lub uwag 
o charakterze uzupełniającym i polemicznym. 
Chętnie je zamieścimy w zapowiadanym już 
teraz numerze w części prezentującej prace na-
ukowe, albo też w „Listach do redakcji” czy 
„Polemikach i dyskusjach” – w zależności od 
formalnego charakteru nadesłanych prac i do-
stosowania ich do Wskazówek dla autorów.

Kolejna część obecnego numeru to Wspo-

mnienia / Memories. Zamieściliśmy w niej po-
żegnanie Profesora Marka Kossewskiego, 
zmarłego rok temu bliskiego współpracowni-
ka naszego czasopisma, a zarazem członka jego 
Rady Naukowej. Autorką pożegnania jest Do-
rota Kubacka-Jasiecka.

Ostatni fragment numeru to recenzje 
dwóch książek. Pierwsza, autorstwa Zyg-
munta Pucki i Joanny Przybek-Mity, dotyczy 
książki Weroniki Nawary pt. W czepku urodzo-

ne. O niewidzialnych bohaterkach szpitalnych ko-

rytarzy / Born in a nurse’s cap. On the invisible 

heroines of hospital corridors. Recenzja ta w spo-
sób obszerny wskazuje na różne istotne wątki, 
jakie zawarła w swej pracy autorka, a jednocze-
śnie jest interesująca sama w sobie ze względu 
na rzadko spotykany, wysoce estetyzowany ję-
zyk stosowany przez autorów. 

Recenzja Marka Motyki dotyczy z kolei 
książki Mieczysława Klimka pt. Ni przypiął, 

ni przyłatał. Pamiątniki / Without rhyme or rea-

son. Monumoirs. Recenzja ta podkreśla istotny, 
wysoce oryginalny rys omawianej pracy, jakim 
jest dzielenie się przez jej autora wysoce osobi-
stym, wręcz intymnym doświadczeniem, od-
noszącym się zarówno do ważnych przeżyć po-
jawiających się w tzw. „normalnym życiu”, jak 
i inicjujących zmianę w psychoterapii.

Ostatnia część numeru zawiera jak zwykle 
Wskazówki dla autorów / Guidelines for Authors.

Mamy nadzieję, że różnorodny i stosun-
kowo bogaty charakter prac zamieszczonych 
w bieżącym numerze zadowoli naszych Czy-
telników. Życzymy wszystkim zdrowia i wyso-
ce regenerującego, letniego wypoczynku.

W imieniu redakcji
Joanna Bonior i Marek Motyka

Od redakcji
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Nina Ogińska-Bulik 

Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii

Negatywne i pozytywne konsekwencje wtórnej 
ekspozycji na traumę wśród pielęgniarek
Nega  ve and posi  ve eff ects of secondary exposure to trauma 
among nurses

S T R E S Z C Z E N I E

Cel. Celem podjętych badań było ustalenie nasilenia wtórnego stresu traumatycznego 
i wtórnego wzrostu po traumie oraz ich powiązań z obciążeniem pracą wśród pielę-
gniarek eksponowanych na wtórną traumę.

Grupa badana i metody. Do analizy włączono wyniki uzyskane od 281 pielęgnia-
rek narażonych na wtórną traumę. Wiek badanych mieścił się w zakresie 20–65 lat 
(M = 42,62, SD = 11,43). W badaniach wykorzystano ankietę, Inwentarz Wtórnego 
Stresu Traumatycznego oraz Inwentarz Wtórnego Wzrostu Potraumatycznego.

Wyniki. Uzyskane wyniki badań wskazały na wysokie nasilenie wtórnego stresu 
i umiarkowane nasilenie wtórnego wzrostu potraumatycznego w badanej grupie pielę-
gniarek. Wśród uwzględnionych trzech wskaźników obciążenia pracą zwłaszcza liczba 
godzin pracy w tygodniu przeznaczana na pomoc pacjentom w istotny sposób wiązała 
się ujemnie z wtórnym stresem i dodatnio z wtórnym wzrostem – pełniąc także rolę 
predyktora tych zmiennych. 

Wnioski. Duża liczba godzin pracy z pacjentami zdaje się pełnić rolę chroniącą pielę-
gniarki przed rozwojem negatywnych i sprzyjać występowaniu pozytywnych konse-
kwencji wtórnej ekspozycji na traumę. 

Słowa kluczowe: ekspozycja na wtórną traumę, wtórny stres, wtórny wzrost, obciąże-
nie pracą, pielęgniarki

S U M M A R Y

Aim. Th e aim of the undertaken research was to determine the severity of secondary 
traumatic stress and secondary posttraumatic growth and their links with workload 
among nurses exposed to secondary trauma.

Address for correspondence / Adres do korespondencji: janina.oginska@uni.lodz.pl
ORCID: 000-0001-8868-407X
Brak źródeł fi nansowania / No sources of fi nancing
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Study group and methods. Th e analysis included the results obtained from 281 nurses 
exposed to secondary trauma. Th e age of the respondents ranged from 20 to 65 years 
(M = 42.62, SD = 11.43). Th e study used a survey, as well as the Secondary Traumatic 
Stress Inventory and the Secondary Posttraumatic Growth Inventory.

Results. Th e obtained results indicated a high intensity of secondary traumatic stress 
and a moderate intensity of secondary growth after trauma in the studied group of nurs-
es. Among the three workload indices included, the number of working hours per week 
devoted to helping patients is signifi cantly associated with secondary stress – negatively 
and secondary growth – positively, also acting as a predictor of these variables.

Conclusions. A large number of hours of work with patients seems to play a role that 
protects nurses from the development of negative and favors the occurrence of positive 
consequences of secondary exposure to trauma.

Key words: exposure to secondary trauma, secondary stress, secondary growth, work-
load, nurses

W

Wtórny stres traumatyczny
Personel medyczny, w tym pielęgniarki, to 
grupa profesjonalistów szczególnie narażo-
na na działanie różnego rodzajów stresorów, 
w tym o charakterze traumatycznym. Praca 
pielęgniarek, zwłaszcza zatrudnionych na od-
działach powypadkowych oraz w opiece hospi-
cyjnej, polega na opiekowaniu się i pomaganiu 
osobom, które doświadczyły różnego rodzaju 
zdarzeń traumatycznych, w tym urazów, wy-
padków, napaści, przemocy, a także osobom 
umierającym i cierpiącym w wyniku poważnej, 
zagrażającej życiu choroby. Tego rodzaju pra-
ca, zgodnie z klasyfi kacją zdarzeń traumatycz-
nych według DSM-5 (APA, 2013), stanowi 
istotę pośredniej ekspozycji na traumę. 

Pomaganie osobom schorowanym i cier-
piącym może być dla pielęgniarek poznaw-
czym i emocjonalnym wyzwaniem i naruszać 
istniejące przekonania na temat świata i wła-
snej osoby (w tym przekonania o własnej nie-
podatności na traumę) oraz wywoływać nega-
tywne emocje (lęk, obawa, niepokój, gniew), 
podobnie, jak u ich straumatyzowanych pa-
cjentów. Negatywne konsekwencje pośredniej 
ekspozycji na traumę są najczęściej odzwier-
ciedlane w postaci wtórnego stresu trauma-
tycznego (Secondary Traumatic Stress – STS), 
określanego także jako zaburzenie wtórnego 

stresu traumatycznego (Secondary Traumatic 

Stress Disorder – STSD). 
Pojęcie wtórnego stresu traumatycznego 

zostało spopularyzowane przez Figleya (1995), 
który uznał go za naturalną konsekwen-
cję zachowań i emocji wynikających z wie-
dzy o traumatycznych zdarzeniach doświad-
czonych przez innych. Wprowadzenie pojęcia 
wtórnego stresu traumatycznego poprzedzało 
określenie zmęczenia współczuciem (compas-

sion fatigue), stosowane w odniesieniu począt-
kowo do pielęgniarek, a następnie rozszerzone 
na terapeutów i innych przedstawicieli zajmu-
jących się zdrowiem psychicznym osób poma-
gających ofi arom traumy. Według Figleya to 
właśnie ci profesjonaliści jako pierwsi próbują 
ukoić ból i cierpienie osób, które doświadczyły 
traumy, jednakże pomagając innym, sami sta-
ją się jej ofi arami. Jak podkreśla Beck (2011), 
wtórny stres traumatyczny jest spostrzegany 
jako czynnik ryzyka zawodowego wśród pra-
cowników opieki medycznej. 

Objawy wtórnego stresu traumatycznego są 
podobne do symptomów wchodzących w zakres 
PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), występu-
jących u ludzi, którzy bezpośrednio doświad-
czyli traumatycznych zdarzeń. Zgodnie z kla-
syfi kacją zaburzeń psychicznych  Amerykań-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 
(APA, 2013), wchodzą one w zakres czterech 
kryteriów, tj. intruzji, unikania, negatywnych 
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zmian w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz 
wzmożonego pobudzenia i reaktywności.

Prowadzone w różnych krajach badania po-
twierdzają wysokie nasilenie wtórnego stresu 
traumatycznego wśród personelu ratownictwa 
medycznego (Duff y i in., 2015; Morrison, Joy, 
2016; Roden-Foreman i in., 2017; Ogińska-
-Bulik i in., 2021a), a także wśród pielęgnia-
rek zatrudnionych przede wszystkim w opie-
ce paliatywnej i na oddziałach onkologicz-
nych (Bock i in., 2020; Ogińska-Bulik, 2018a, 
b; Ortega-Compos i in., 2020). W badaniach 
obejmujących pięć grup profesjonalistów pra-
cujących z ofi arami traumy (terapeuci, ratowni-
cy medyczni, pielęgniarki, pracownicy socjalni 
i kuratorzy sądowi) najwyższe nasilenie obja-
wów wtórnego stresu prezentowali przedsta-
wiciele służb medycznych, a wysokie prawdo-
podobieństwo wystąpienia STSD stwierdzono 
u 45,8% ratowników medycznych i 40% pie-
lęgniarek (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2020).

Wtórny wzrost po traumie
Praca z ofi arami traumy może być także źró-
dłem występowania pozytywnych zmian 
potraumatycznych, ujmowanych w postaci 
wtórnego/zastępczego wzrostu po traumie 
(Secondary/Vicarious Posttraumatic Growth – 
SPTG/VPTG). Wtórny wzrost potrauma-
tyczny defi niuje się jako zespół pozytywnych 
zmian, który może wystąpić u pomagających 
dzięki traumie doświadczonej przez ich pod-
opiecznych (Abel i in., 2014; Arnold i in., 
2005). Te pozytywne zmiany występujące 
w wyniku zastępczej traumatyzacji, podobnie 
jak w przypadku potraumatycznego wzrostu 
(Posttraumatic Growth – PTG) doświadczane-
go bezpośrednio, odnoszą się do percepcji sie-
bie, relacji z innymi i fi lozofi i życiowej (Arnold 
i in., 2005; Brockhause i in., 2011; Manning-
-Jones, 2015, 2017). 

Jednakże pomimo znaczących podo-
bieństw wtórnego wzrostu potraumatyczne-
go do wzrostu doświadczonego przez ofi ary 
traumy wskazuje się także na pewne różnice 
między tymi konstruktami. Arnold i współ-
pracownicy (2005) podkreślają, że osoby do-
świadczające wtórnego wzrostu ujawniają 

nieco większą ogólną odporność, ale nieco 
mniejsze zmiany w zakresie poczucia osobistej 
siły w porównaniu z jednostkami, które bez-
pośrednio doznały traumy. Możliwe są także 
różnice w odniesieniu do zmian w sferze du-
chowej. Osoby, które bezpośrednio doświad-
czyły zdarzeń traumatycznych, relacjonowa-
ły wzrost w zakresie duchowości, podczas gdy 
osoby pomagające ofi arom traumy wskazywały 
raczej na ruminowanie o charakterze ducho-
wym, odnosząc ten proces do akceptacji du-
chowych przekonań związanych z akcepta-
cją tego, co jest nieuchronne i na co nie ma się 
większego wpływu. Wśród unikalnych aspek-
tów wtórnego wzrostu, które nie występu-
ją u osób, które doświadczyły wzrostu w wy-
niku własnych doświadczeń traumatycznych, 
wymienia się docenianie własnej pracy, wzrost 
świadomości pracy jako wartości i zwiększa-
nie profesjonalnych kompetencji (Barrington, 
Shakespeare-Finch, 2013). Co więcej, nega-
tywne i pozytywne skutki wtórnej traumy wy-
dają się z sobą współwystępować, a negatywne 
zmiany mogą stanowić katalizator występowa-
nia zmian o charakterze pozytywnym (Man-
ning-Jones i in., 2017).

Zakłada się, że proces rozwoju wtórnego 
wzrostu jest taki sam jak w przypadku wzrostu 
u osób, które same doznały zdarzeń trauma-
tycznych (Calhoun i in., 2010; Tedeschi, Cal-
houn, 2004). Wskazuje się tu na znaczenie 
wielu czynników, takich jak właściwości oso-
bowości występujące przed doświadczeniem 
traumy, poznawcze przetwarzanie traumy, uj-
mowane najczęściej w postaci poznawczych 
strategii radzenia sobie z traumą, czy wspar-
cie społeczne. 

Dostępne wyniki badań potwierdzają wy-
stępowanie wtórnego wzrostu po traumie 
wśród personelu medycznego eksponowa-
nego na wtórną traumę, jednak jego poziom 
jest zróżnicowany. Wysokie nasilenie wtór-
nego wzrostu wśród pielęgniarek stwierdzo-
no w badaniach nowozelandzkich (Manning-
-Jones i in., 2017). Wysoki stopień wtórnych 
pozytywnych zmian potraumatycznych ujaw-
niły pielęgniarki zatrudnione na oddziałach 
opieki paliatywnej (Ogińska-Bulik, 2018a), 
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a także położne uczestniczące w porodach za-
grażających życiu dziecka (Beck i in., 2016). 
Ponadto z badań Lev-Wiesel i in. (2009) wy-
nika, że pielęgniarki wykazują większe nasile-
nie wtórnego wzrostu po traumie w porówna-
niu z pracownikami socjalnymi.

Umiarkowany stopień wtórnych zmian po-
zytywnych po traumie wykazały badania izra-
elskie przeprowadzone wśród pielęgniarek 
psychiatrycznych i środowiskowych (Zerah, 
Shalev, 2015). Podobnie umiarkowane nasi-
lenie wtórnego wzrostu wśród personelu me-
dycznego, obejmującego zarówno ratowników 
medycznych, jak i zespół pielęgniarski stwier-
dzono w polskich badaniach (Ogińska-Bulik, 
Juczyński, 2020; Ogińska-Bulik i in., 2021b). 
Z kolei na raczej niski stopień wtórnych po-
zytywnych zmian potraumatycznych wśród 
personelu medycznego wskazują inne bada-
nia przeprowadzone w Izraelu (Taubman-Ben-
-Ari, Weintraub, 2008). 

Obciążenie pracą a negatywne i pozytywne 
skutki wtórnej ekspozycji na traumę
Wśród czynników warunkujących występo-
wanie wtórnego stresu i wtórnego wzrostu po 
traumie zwraca się uwagę na znaczenie czyn-
ników związanych z wykonywaną pracą, trak-
towanych jako wskaźniki wtórnej ekspozycji 
na traumę. Wymienia się tu przede wszystkim 
stopień ekspozycji na traumę wyrażany najczę-
ściej w postaci obciążenia pracą. Składa się na 
nie duża liczba klientów/pacjentów oraz duży 
nakład czasu przeznaczany na pracę z nimi 
(Steed, Bicknell, 2001). W zakres obciąże-
nia zawodowego osób pracujących z ofi arami 
traumy może także wchodzić staż pracy, trak-
towany jako doświadczenie zawodowe, oraz 
duża intensywność oddziałujących stresorów, 
w tym drastyczność analizowanych przypad-
ków. Niektóre zdarzenia doświadczane przez 
klientów, jak np. bycie ofi arą przemocy, napa-
ści czy torturowania, mogą stanowić silniejsze 
źródło wtórnej traumy dla pomagających niż 
inne sytuacje o charakterze traumatycznym.

Charakter powiązań między obciąże-
niem pracą a wtórnym stresem nie jest jedno-
znaczny, choć większość prowadzonych w tym 

zakresie badań potwierdza dodatni związek 
między zmiennymi. Rezultaty meta-analizy 
przeprowadzonej przez Hensel i współpracow-
ników (2015) wskazały na pozytywny związek 
między liczbą interakcji z osobami po trauma-
tycznych doświadczeniach oraz częstotliwo-
ścią kontaktów z klientami, mierzoną tygo-
dniowo lub miesięcznie, a nasileniem objawów 
pourazowych u osób pomagających. 

Dodatni związek obciążenia pracą z obja-
wami wtórnego stresu wykazano między inny-
mi wśród śledczych tropiących przypadki wy-
korzystywania dzieci w Internecie (Perez i in., 
2010). Badania obejmujące terapeutów pracu-
jących z ofi arami przemocy potwierdziły, że 
duża liczba klientów oraz większa ilość cza-
su poświęcana na pracę z nimi jest powiązana 
z większym nasileniem wtórnej traumy u profe-
sjonalistów (Schauben, Frazier, 2016). Polskie 
badania obejmujące pięć grup profesjonalistów 
pracujących z ofi arami traumy (Ogińska-Bu-
lik, Juczyński, 2020) wskazały na występowa-
nie istotnych różnic w zakresie nasilenia wtór-
nego stresu i objawów wchodzących w zakres 
wszystkich jego kryteriów w zależności od ob-
ciążenia pracą; większe jego nasilenie wykazali 
profesjonaliści charakteryzujący się dużym ob-
ciążeniem pracą w porównaniu do tych, którzy 
wykazywali małe obciążenie obowiązkami za-
wodowymi.

Steed i Bicknell (2001) sugerują jednak, że 
to nie tyle samo obciążenie pracą ze strauma-
tyzowanymi klientami, co raczej kwalifi kacje 
profesjonalistów, ich doświadczenie i trening 
mają wpływ na to, czy wystąpią negatywne 
konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę. 

Stopień narażenia na traumę w postaci ob-
ciążenia pracą może także wiązać się z wtór-
nym wzrostem po traumie, choć w tym za-
kresie przeprowadzono znacznie mniej badań 
i nie dają one klarownego obrazu zależności 
między zmiennymi. Na dodatnie powiązania 
między obciążeniem pracą a wtórnym wzro-
stem potraumatycznym, przede wszystkim 
wśród terapeutów, wskazują Abel i in. (2014); 
Arnold i in. (2005); Brockhause i in. (2011); 
Cohen i Collens (2013), a także Linley i Joseph 
(2007). Dodatni związek między wskaźnikami 
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obciążenia pracą a wtórnym wzrostem zaob-
serwowano także w badaniach profesjonali-
stów pracujących z ofi arami przemocy (Ogiń-
ska-Bulik, 2021).

Stopień narażenia na traumę nie był jed-
nak powiązany z występowaniem wtórnych 
pozytywnych zmian potraumatycznych w ba-
daniach osób pracujących w interwencji kry-
zysowej (Fedele, 2018). Nie stwierdzono rów-
nież takiego związku w badaniach obejmują-
cych pięć grup profesjonalistów pracujących 
z ofi arami traumy (Ogińska-Bulik, Juczyński, 
2020). Niejednoznaczne wyniki badań doty-
czących powiązań między obciążeniem pra-
cą a wtórnym wzrostem wskazują na potrzebę 
dalszej eksploracji w tym zakresie.

C  

Podjęte badania miały na celu sprawdzenie, 
w jakim stopniu u pielęgniarek narażonych 
na wtórną traumę występują objawy wtórne-
go stresu traumatycznego (STS) i wtórnego 
wzrostu po traumie (SPTG) oraz czy obciąże-
nie pracą wiąże się z nasileniem negatywnych 
i pozytywnych konsekwencji wtórnej ekspozy-
cji na traumę. Wskaźnikami obciążenia pracą 
(wtórnej ekspozycji na traumę) były: staż pracy 
w charakterze pielęgniarki pracującej z osoba-
mi poszkodowanymi, liczba godzin w tygodniu 
bezpośrednio przeznaczana na pracę z pacjen-
tami oraz nakład pracy, wyrażony odsetkiem 
pracy przeznaczanej na bezpośrednie pomaga-
nie poszkodowanym pacjentom w stosunku do 
całej wykonywanej pracy. Poszukiwano odpo-
wiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie jest nasilenie objawów wtórnego stre-

su i wtórnego wzrostu w badanej grupie 
pielęgniarek? 

2. Czy wskaźniki obciążenia pracą są powią-
zane z STS i SPTG?

3. Które ze wskaźników obciążenia pracą są 
predyktorami STS, a które SPTG?

4. Czy objawy STS wiążą się z SPTG?
Ze względu na niejednoznaczność wyni-

ków prezentowanych w literaturze nie formu-
łowano hipotez dotyczących związku między 
wskaźnikami wtórnej ekspozycji na traumę 

(obciążenia pracą) a STS i SPTG, jak również 
związku między STS a SPTG.

M

Osoby badane
Badaniami, które przeprowadzono na przeło-
mie 2019 i 2020 roku, objęto 300 pielęgnia-
rek (wyłącznie kobiety) zatrudnionych na od-
działach powypadkowych i onkologicznych. 
Terenem badań były wojewódzkie stacje ra-
townictwa medycznego, zespoły ratownictwa 
medycznego, oddziały intensywnej terapii, 
oraz oddziały onkologiczne1. Do analizy włą-
czono kompletne wyniki uzyskane od 281 ko-
biet, które bezpośrednio pracowały z osobami 
poszkodowanymi i cierpiącymi. 

Wiek badanych mieścił się w zakresie 
20-65 lat (M = 42,62, SD = 11,43). Zakres stażu 
pracy w charakterze pielęgniarki wynosił 1–43 
lat. Liczba godzin pracy w tygodniu mieściła 
się w zakresie 2–70, a nakład pracy, wyrażony 
odsetkiem pracy przeznaczanej na udzielanie 
bezpośredniej pomocy poszkodowanym w sto-
sunku do całości wykonywanej pracy, mieścił 
się w zakresie 2–100%.

Zastosowane narzędzia pomiaru
W badaniach zastosowano ankietę opraco-

waną na użytek badania, zawierającą pytania 
o wiek, staż pracy w charakterze pielęgniarki 
zatrudnionej na danym oddziale, liczbę godzin 
pracy przeznaczaną w tygodniu na pracę z pa-
cjentami, nakład pracy wyrażony odsetkiem 
pracy przeznaczanej na udzielanie bezpośred-
niej pomocy pacjentom w stosunku do ca-
łej wykonywanej pracy oraz dwa standardowe 
narzędzia badawcze, tj. Inwentarz Wtórnego 
Stresu Traumatycznego oraz Inwentarz Wtór-
nego Wzrostu Potraumatycznego. 

Inwentarz Wtórnego Stresu Traumatycz-
nego – IWST jest zmodyfi kowaną wersją Post-
traumatic Stress Disorder Checklist – PCL-5, 
której autorami są Weathers i wsp. (2013). 
PCL-5 został zaadaptowany do warunków 

1 Część wyników badań uzyskano dzięki współ-
pracy naukowej z Uniwersytetem w Opolu.



14

Nina Ogińska-Bulik

polskich przez Ogińską-Bulik, Juczyńskiego, 
Lis-Turlejską i Merecz-Kot (2018). Inwentarz 
jest narzędziem samooceny przeznaczonym 
do badania osób, które udzielają pomocy ofi a-
rom traumy. Składa się z 20 stwierdzeń/reak-
cji na zdarzenia traumatyczne („powtarzające 
się przykre i niechciane wspomnienia stresują-
cego wydarzenia”), które odnoszą się do obja-
wów zaliczanych do 4 kryteriów PTSD, tj.: in-
truzji, unikania, negatywnych zmian w sferze 
poznawczej i emocjonalnej oraz wzmożonego 
pobudzenia i reaktywności. Modyfi kacja na-
rzędzia polegała na uzupełnieniu instrukcji in-
formacją dotyczącą występowania wymienio-
nych w inwentarzu reakcji w związku z udzie-
laną pomocą osobom po traumie. Zgodnie 
z instrukcją osoba badana wskazuje, w jakim 
stopniu wymienione reakcje wystąpiły u niej 
w ciągu ostatniego miesiąca w związku z udzie-
loną pomocą, oceniając je na skali 5-stopnio-
wej: od wcale (0); nieznacznie (1); umiarkowanie 
(2); znacznie (3) do bardzo mocno (4). Wskaź-
nik alfa Cronbacha dla IWST wynosi 0,90, 
a dla poszczególnych czynników: 0,71; 0,85; 
0,89; 0,87 (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2020).

Inwentarz Wtórnego Wzrostu Potrauma-
tycznego – IWWP, opracowany przez Ogiń-
ską-Bulik i Juczyńskiego (2020), jest przezna-
czony do pomiaru pozytywnych zmian wy-
stępujących u profesjonalistów pracujących 
z ofi arami traumy w związku z narażeniem 
na pośrednią traumę. Zawiera 12 stwierdzeń 
(„Nauczyłem/am się bardziej akceptować in-
nych”) ocenianych w skali 6-stopniowej: od 
„Wcale nie doświadczyłem tej zmiany” (0); do 
„Doświadczyłem tej zmiany w bardzo dużym 
stopniu” (5). Zidentyfi kowano cztery czynniki, 
którymi są: 1. nowe wyzwania i wzrost kom-
petencji zawodowych; 2. wzrost doświadczeń 
duchowych i poczucia odpowiedzialności za 
innych; 3. większe zaufanie do siebie i doce-
nianie życia oraz 4. wzrost akceptacji i dzia-
łań na rzecz innych. W skład każdego czyn-
nika wchodzą po trzy stwierdzenia. Uzyskano 
wysokie współczynniki rzetelności, wyrażone 
współczynnikiem alfa Cronbacha, tj. 0,90 dla 
całej skali oraz dla poszczególnych czynników 
odpowiednio: 0,71; 0,85; 0,89; 0,87.

W

Rozkład wyników analizowanych zmien-
nych miał charakter normalny lub zbliżony do 
normalnego, co upoważnia do stosowania te-
stów parametrycznych. W kolejnych krokach 
ustalono średnie analizowanych zmiennych, tj. 
wskaźników obciążenia pracą, objawów wtór-
nego stresu i wtórnego wzrostu oraz współ-
czynniki korelacji między obciążeniem pracą 
a STS i SPTG (tab. 1–2), a następnie spraw-
dzono, które objawy STS są predyktorami 
SPTG (tab. 3–4). Sprawdzono również związ-
ki między STS a SPTG (tab. 5).

Średni staż pracy w charakterze pielęgniar-
ki pracującej z osobami poszkodowanymi prze-
kraczał 13 lat. Badane pielęgniarki przezna-
czały średnio ponad 36 godzin w tygodniu na 
udzielanie pomocy swoim pacjentom, a średni 
nakład pracy, wyrażony odsetkiem pracy prze-
znaczanej na udzielanie bezpośredniej pomocy 
pacjentom w stosunku do całej wykonywanej 
pracy, przekraczał 68%.

Średni wynik IWST uzyskany przez ob-
jęte badaniami pielęgniarki był nieco wyż-
szy niż rezultat uzyskany w badaniach pięciu 
grup profesjonalistów pracujących z osobami 
po doświadczeniach traumatycznych (Ogiń-
ska-Bulik, Juczyński, 2020), w których wyno-
sił 24,14 (SD = 16,11). Uwzględniając przyjęty 
dla IWST punkt odcięcia (równy 33) można 
wskazać, że niskie nasilenie STS wykazało 166 
pielęgniarek, co stanowi 59,1% ogółu bada-
nych, wysokie zaś – 115, czyli 40,9% badanych. 

Nasilenie wtórnych pozytywnych zmian 
potraumatycznych badanych pielęgniarek jest 
zbliżone do wyniku uzyskanego w badaniach 
pięciu grup profesjonalistów wynoszącego 
31,06 (SD = 12,14) (Ogińska-Bulik, Juczyński, 
2020). Zgodnie z przyjętymi dla IWWP kry-
teriami oceny, wyrażonymi w skali stenowej, 
niski poziom SPTG ujawniło 70 osób (24,9%), 
średni – 79 (28,1%) i wysoki – 132 (47% ogó-
łu badanych).

W następnym kroku, wykorzystując współ-
czynniki korelacji Pearsona, ustalono związek 
między wskaźnikami obciążenia pracą a nasi-
leniem negatywnych i pozytywnych następstw 
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Tabela 1. Średnie i odchylenia standardowe analizowanych zmiennych

ANALIZOWANE ZMIENNE M SD

Obciążenie pracą

– staż pracy 13,15 10,88

– liczba godzin pracy w tygodniu 34,65 13,06

– nakład pracy 68,41 32,63

Wtórny stres traumatyczny

– wynik ogólny 30,63 19,61

– intruzja 8,22 4,89

– unikanie 3,48 2,35

– negatywne zmiany w sferze poznawczej lub/i emocjonalnej 9,82 7,42

– wzmożone pobudzenie i reaktywność 9,11 6,57

Wtórny wzrost potraumatyczny

– wynik ogólny 33,79 13,82

– nowe wyzwania i wzrost kompetencji zawodowych 8,14 3,79

– wzrost doświadczeń duchowych i poczucia odpowiedzialności za innych 7,69 4,42

– większe zaufanie do siebie i docenianie życia 9,41 4,05

– wzrost akceptacji i działań na rzecz innych 8,55 3,85

M – średnia, SD – odchylenie standardowe

Tabela 2. Współczynniki korelacji między obciążeniem pracą a wtórnym stresem i wtórnym wzrostem 
potraumatycznym

ANALIZOWANE ZMIENNE Staż pracy

Liczba go-

dzin pracy 

w tygodniu

Nakład pracy

Wtórny stres traumatyczny

– wynik ogólny 0,06 – 0,35*** – 0,25***

– intruzja 0,11 – 0,29*** – 0,23***

– unikanie 0,15* – 0,22*** – 0,15*

– negatywne zmiany w sferze poznawczej lub/i emocjonalnej 0,03 – 0,36*** – 0,25***

– wzmożone pobudzenie i reaktywność 0,03 – 0,32*** – 0,23***

Wtórny wzrost potraumatyczny

– wynik ogólny 0,16* 0,36*** 0,27***

– nowe wyzwania i wzrost kompetencji zawodowych 0,18** 0,32*** 0,25***

– wzrost doświadczeń duchowych i odpowiedz. za innych 0,10 0,28*** 0,20**

– większe zaufanie do siebie i docenianie życia 0,18** 0,35*** 0,27***

– wzrost akceptacji i działań na rzecz innych 0,10 0,30*** 0,20**

*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,01
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pośredniej ekspozycji na traumę. Obliczenia 
przeprowadzono na całej grupie badanych pie-
lęgniarek (por. tabela 2). 

Staż pracy w charakterze pielęgniarki nie 
koreluje z ogólnym wynikiem STS i większo-
ścią jego objawów; koreluje jedynie z unika-
niem. Wiąże się także – choć słabo – z SPTG 
(wynik ogólny i dwa czynniki). Z kolei licz-
ba godzin pracy w tygodniu przeznaczana na 
pomoc poszkodowanym pacjentom, jak i na-
kład pracy ujemnie wiążą się z STS i dodatnio 
z SPTG. Dotyczy to zarówno wyników ogól-
nych, jak i poszczególnych czynników. Po-
nadto ustalono, że wiek badanych pielęgnia-
rek słabo wiąże się z objawami wtórnego stre-
su (r = 0,12, p < 0,05) i nie wiąże się z wtórnym 
wzrostem (r = –0,03).

W kolejnym kroku za pomocą analizy re-
gresji (wersja krokowa postępująca) poszuki-
wano predyktorów STS, uwzględniając jako 
zmienne wyjaśniające dwa wskaźniki obcią-
żenia pracą, które w sposób istotny korelowały 
z STS. Uzyskane wyniki prezentuje tabela 3. 

Jedyną zmienną, która pełni rolę predykto-
ra STS okazała się liczba godzin pracy w ty-
godniu przeznaczana na pomoc poszkodowa-
nym pacjentom. Wyjaśnia ona 12% wariancji 

zmiennej zależnej. Ujemny znak Beta oznacza, 
że im większa liczba godzin pracy, tym mniej-
sze nasilenie objawów STS. 

W odniesieniu do SPTG jako zmienne 
wyjaśniające uwzględniono trzy wskaźniki ob-
ciążenia pracą, gdyż wszystkie z nich – choć 
w różnym stopniu – korelowały z SPTG. Uzy-
skane wyniki pokazuje tabela 4. 

Dwa wskaźniki obciążenia pracą pełnią 
predykcyjną rolę dla SPTG, wyjaśniając łącz-
nie 15% wariancji zmiennej zależnej. Jednakże 
silniejszym predyktorem niż staż pracy okazała 
się liczba godzin pracy w tygodniu przeznacza-
na na bezpośrednią opiekę nad pacjentami, wy-
jaśniając 14% wariancji zmiennej zależnej. Staż 
pracy wyjaśnia zaledwie 2% wariancji tej zmien-
nej. W obydwu przypadkach występuje dodatni 
znak wskaźnika Beta, co oznacza, że im więcej 
czasu przeznaczają pielęgniarki na opiekę nad 
pacjentami, a także – choć w mniejszym zakre-
sie – im dłużej pracują w tym zawodzie, tym 
wyższe nasilenie wtórnego wzrostu po traumie.

Sprawdzono również, czy nasilenie obja-
wów STS wiąże się z SPTG. Uzyskane współ-
czynniki korelacji przedstawia tabela 5. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 5 wyni-
ka, że objawy STS wiążą się ujemnie z SPTG 

Tabela 3. Predyktory wtórnego stresu traumatycznego

PREDYKTORY Beta Błąd Beta B Błąd B t p <

Liczba godzin pracy w tygodniu – 0,34 0,05 – 0,52 0,08 – 6,17 0,001

Wartość stała 48,65 3,12 15,87 0,001

R = 0,35, R2 = 0,12

Tabela 4. Predyktory wtórnego wzrostu potraumatycznego 

PREDYKTORY Beta Błąd Beta B Błąd B t p <

Liczba godzin pracy w tygodniu 0,35 0,05 0,37 0,06 6,22  0,001

Staż pracy 0,11 0,05 0,14 0,07 1,99 0,05

Wartość stała

R = 0,38, R2 = 0,15

Beta – standaryzowany współczynnik regresji / standardized regression coeffi  cient; B – niestandaryzowany 

współczynnik regresji / nonstandardized regression coeffi  cient; t – wartość testu t / t-test value; p – poziom 

istotności / level of signifi cance; R – współczynnik korelacji / correlation coeffi  cient; R2 – współczynnik de-

terminacji /  determination coeffi  cient
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i jego czynnikami (poza cz. 2 – Wzrost do-
świadczeń duchowych i poczucia odpowie-
dzialności za innych), a najsilniej z cz. 3 – 
Większe zaufanie do siebie i docenianie ży-
cia. Są to korelacje ujemne, co wskazuje, że 
im wyższe nasilenie objawów STS, tym niż-
szy wtórny wzrost po traumie. Analizując po-
szczególne kryteria STS, daje się zauważyć, że 
wyższe wartości współczynników korelacji do-
tyczą zmian w procesach poznawczych i emo-
cjonalnych, pobudzeniu i reaktywności, nieco 
niższe intruzji, a najniższe unikania. 

D   

Badane pielęgniarki zajmujące się w ramach 
pracy zawodowej pomaganiem osobom po-
szkodowanym i cierpiącym ujawniają stosun-
kowo wysokie nasilenie objawów wtórnego 
stresu traumatycznego. Jest ono wyższe w po-
równaniu z innymi grupami profesjonalistów 
pracujących z ofi arami traumy, takimi jak tera-
peuci, pracownicy socjalni czy kuratorzy sądo-
wi (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2020). Wysokie 
prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń 
wynikających z wtórnej ekspozycji na traumę 
ujawniło blisko 41% badanych. 

Uzyskane dane są w znacznym stopniu 
zgodne z rezultatami innych badań wskazują-
cych na wysokie nasilenie objawów wtórnego 
stresu traumatycznego wśród personelu me-
dycznego (Bock i in., 2020; Duff y i in., 2015; 

Ogińska-Bulik, 2018a, b; Ogińska-Bulik, Ju-
czyń ski, 2020; Ogińska-Bulik i in., 2021a; 
Roden-Foreman i in., 2017). Sugeruje to, że 
pielęgniarki pracujące na oddziałach powy-
padkowych i onkologicznych wykazują pew-
nego rodzaju trudności w zakresie radzenia so-
bie z traumą doznaną przez innych. Może to 
być związane z defi cytem kompetencji do ra-
dzenia sobie ze stresem lub obniżonym pozio-
mem zasobów osobistych i społecznych. Warto 
nadmienić, iż czynnikiem obciążającym pielę-
gniarki są niewątpliwe trudne warunki pracy, 
narażenie na widok cierpienia innych i obco-
wanie ze śmiercią. Należy podkreślić, że czyn-
nikiem, który aktualnie może nasilać negatyw-
ne skutki pracy personelu medycznego, w tym 
pielęgniarek, jest zwiększone ryzyko zagroże-
nia własnego zdrowia i życia w związku z pan-
demią SARS-CoV2 (badania przeprowadzo-
no przed wybuchem pandemii). Z kolei utrzy-
mywanie się objawów wtórnego stresu może 
pociągać za sobą występowanie innych ne-
gatywnych konsekwencji wynikających z in-
tensywnej pracy z pacjentami, wśród których 
można wymienić między innymi zwiększo-
ną absencję, pogorszenie efektywności pracy 
czy wypalenie zawodowe. Dodatni związek 
między wypaleniem zawodowym a objawa-
mi wtórnego stresu wśród pielęgniarek nara-
żonych na wtórną traumę wykazano w bada-
niach Ogińskiej-Bulik (2018b). Uzyskane dane 
wskazują więc na potrzebę objęcia pielęgniarek 

Tabela 5. Współczynniki korelacji między wtórnym stresem a wtórnym wzrostem potraumatycznym

Wtórny wzrost potraumatyczny

Wtórny stres traumatyczny ogółem cz. 1 cz. 2 cz. 3 cz. 4

ogółem – 0,29*** – 0,30*** – 0,07 – 0,36*** – 0,28***

intruzja – 0,21*** – 0,25*** – 0,01 – 0,28*** – 0,22***

unikanie – 0,14* – 0,17**   0,05 – 0,22*** – 0,15*

negatywne zmiany poznawcze i emocjonalne – 0,33*** – 0,33*** – 0,11 – 0,39*** – 0,31***

wzmożone pobudzenie i reaktywność – 0,28*** – 0,27*** – 0,10 – 0,34*** – 0,27***

*** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,01

cz. 1 – nowe wyzwania i wzrost kompetencji zawodowych; cz. 2 – wzrost doświadczeń duchowych i poczucia 

odpowiedzialności za innych; cz. 3 – większe zaufanie do siebie i docenianie życia; cz. 4 – wzrost akceptacji 

i działań na rzecz innych
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oddziaływaniami mającymi na celu rozwój 
umiejętności radzenia sobie ze stresem wystę-
pującym w środowisku pracy, zwłaszcza stre-
sem o charakterze traumatycznym. 

Jednocześnie jednak badane pielęgniar-
ki dostrzegają pozytywne zmiany wynikające 
z opieki nad pacjentami. 47% badanych wyka-
zuje wysokie, a 28% średnie nasilenie wtórnego 
wzrostu po traumie. Uzyskane wyniki są zgod-
ne z większością danych prezentowanych w lite-
raturze, informujących o co najmniej umiarko-
wanym nasileniu wtórnego wzrostu potrauma-
tycznego w tej grupie zawodowej (Beck i in., 
2016; Manning-Jones i in., 2017; Ogińska-Bu-
lik, 2018a; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2020; 
Ogińska-Bulik i in., 2021b). Otrzymane rezul-
taty wskazały na ujemne powiązania między 
doświadczanymi następstwami wtórnej eks-
pozycji na traumę, co oznacza, że im silniejsze 
objawy wtórnego stresu, tym słabszy wzrost 
po traumie. Jest to zgodne z wcześniejszy-
mi wynikami badań przeprowadzonych w tej 
grupie zawodowej (Ogińska-Bulik, 2018a). 

Uzyskane rezultaty potwierdziły występo-
wanie powiązań między niektórymi wskaźni-
kami obciążenia pracą a negatywnymi i pozy-
tywnymi konsekwencjami wtórnej ekspozy-
cji na traumę. Wyniki wskazujące na ujemny 
związek między liczbą godzin pracy przezna-
czaną na opiekę nad pacjentami i nakładem 
pracy a wtórnym stresem wydają się dość za-
skakujące. Większość prowadzonych w tym 
zakresie badań wskazuje bowiem na dodatnie 
powiązania między zmiennymi (Hensel i in., 
2015; Ogińska-Bulik, Juczyński, 2020; Perez 
i in., 2010; Schauben, Frazier, 2016). Dłuż-
szy czas pracy poświęcany pacjentom okazał 
się w przypadku omawianych tu badań czyn-
nikiem ochronnym, zmniejszającym nasilenie 
objawów wtórnego stresu. Ponadto duża liczba 
godzin pracy z pacjentami okazała się sprzyja-
jąca występowaniu pozytywnych zmian wyni-
kających z wtórnej ekspozycji na traumę. 

Trudno w jednoznaczny sposób wyjaśnić 
ujemny związek między liczbą godzin pracy 
w tygodniu przeznaczaną na opiekę nad pa-
cjentami a nasileniem wtórnego stresu trauma-
tycznego. Być może pielęgniarki stanowią 

specyfi czną grupę zawodową, dla której pra-
ca polegająca na pomaganiu innym stanowi 
szczególną wartość. Jest prawdopodobne, że 
pielęgniarki pomimo silnego stresu czerpią 
dużą satysfakcję z pomagania innym, a jak 
wskazuje Figley (Figley, 2002; Ludick, Fi-
gley, 2016), czerpanie satysfakcji z pomaga-
nia jest czynnikiem prowadzącym do zmniej-
szenia wyczerpania współczuciem, utożsamia-
nego z wtórnym stresem traumatycznym. Jest 
również możliwe, że dłuższy czas poświęca-
ny pacjentom pociąga za sobą wyrazy uzna-
nia i wdzięczność samych pacjentów, co może 
łagodzić negatywne skutki wtórnego stresu 
traumatycznego i sprzyjać zmianom o charak-
terze pozytywnym. Należy jednak nadmienić, 
iż to nie oznacza, że samo wydłużenie czasu 
pracy pielęgniarek przyczyni się do zmniejsze-
nia nasilenia negatywnych konsekwencji wtór-
nej ekspozycji na traumę. Być może mamy tu 
do czynienia z zależnością krzywoliniową, 
co oznaczałoby, iż dłuższy czas pracy sprzy-
ja zmniejszaniu nasilenia objawów wtórnego 
stresu, choć dalsze jego wydłużanie mogłoby 
spowodować efekt odwrotny, czyli wzrost nasi-
lenia tych objawów. Wyjaśnienie tej zależności 
wymagałoby dalszych badań.

Uzyskane wyniki łącznie wskazują, że to 
raczej inne, nieuwzględnione w badaniu czyn-
niki, przypuszczalnie pochodzące spoza śro-
dowiska pracy, mają większy wpływ na wyso-
ki poziom wtórnego stresu odczuwany przez 
pielęgniarki opiekujące się pacjentami po do-
świadczeniach traumatycznych niż samo ob-
ciążenie pracą. Mogą to być na przykład de-
fi cyty w zakresie radzenia sobie ze stresem czy 
niskie nasilenie posiadanych zasobów osobi-
stych i społecznych.

Przeprowadzone badania wiążą się z pew-
nymi ograniczeniami. Miały one charakter 
przekrojowy, co nie pozwala na wnioskowanie 
o zależnościach przyczynowo-skutkowych. Ba-
dana grupa została ograniczona wyłącznie do 
kobiet. Wykorzystane w analizach wskaźniki 
obciążenia pracą są ze sobą powiązane, co mo-
gło wpłynąć na uzyskane wyniki. W badaniach 
nie analizowano znaczenia osobistych doświad-
czeń traumatycznych badanych pielęgniarek, 
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ich osobowościowych właściwości, jak rów-
nież podejmowanych strategii zaradczych, któ-
rych rolę podkreślają zarówno modele PTSD, 
jak i prowadzone w tym zakresie badania. 

Pomimo wskazanych ograniczeń wyniki 
przeprowadzonych badań wnoszą nowe treści 
w zakresie występowania negatywnych i po-
zytywnych konsekwencji pośredniej ekspozy-
cji na traumę wśród pielęgniarek oraz powią-
zań tych następstw z obciążeniem pracą. War-
to podkreślić, że w badaniach wykorzystano 
nowe narzędzia pomiaru, jakimi są IWST 
i IWWP, służące do oceny wtórnego stresu 
i wzrostu po traumie. 

Uzyskane rezultaty mogą stanowić inspi-
rację do dalszych badań, w których warto by-
łoby uwzględnić również inne czynniki, któ-
re determinują występowanie wtórnego stre-
su i wtórnego wzrostu, w tym między innymi 
poznawcze przetwarzanie traumy, posiadane 
zasoby osobiste, a szczególnie poczucie wła-
snej skuteczności. Interesujące byłoby tak-
że przeprowadzenie takich badań z udziałem 
mężczyzn. Pożądane wydają się także bada-
nia o charakterze podłużnym pozwalające na 
uchwycenie zmian w zakresie nasilenia nega-
tywnych i pozytywnych skutków pośredniej 
ekspozycji na traumę.

Przeprowadzone badania mogą być także 
wykorzystane w praktyce, przede wszystkim 
do opracowania programów profi laktycznych 
mających na celu obniżenie nasilenia obja-
wów wtórnego stresu traumatycznego. Warto 
byłoby w nich uwzględnić rozszerzenie kom-
petencji w zakresie radzenia sobie z traumą, 
uwzględniając zarówno poznawcze, jak i be-
hawioralne strategie zaradcze, a w tym prak-
tyki dbania o siebie (self-care). Na znaczenie 
różnego rodzaju interwencji mających na celu 
z jednej strony zmniejszenie nasilenia obja-
wów wtórnego stresu traumatycznego, a z dru-
giej promowanie wtórnego wzrostu po traumie 
zwracają uwagę Molnar i in. (2017) oraz Ogiń-
ska-Bulik i Juczyński (2020). 

Uzyskane wyniki pozwalają na sformuło-
wanie poniższych wniosków:

Pielęgniarki narażone na wtórną traumę 
wykazują zarówno negatywne, jak i pozytywne 

jej skutki, wyrażane w postaci objawów wtór-
nego stresu i wtórnego wzrostu.

Obciążenie pracą, wyrażane przede wszyst-
kim w postaci liczby godzin pracy w tygodniu 
przeznaczanych na bezpośrednią opiekę nad 
pacjentami, zmniejsza objawy wtórnego stre-
su i sprzyja występowaniu wtórnego wzrostu.

Istnieje potrzeba objęcia pielęgniarek na-
rażonych na wtórną traumę oddziaływaniami 
mającymi na celu rozwój umiejętności radze-
nia sobie ze stresem występującym w środo-
wisku pracy, zwłaszcza stresem o charakterze 
traumatycznym.

W celu zmniejszenia nasilenia objawów 
wtórnego stresu i promowania wtórnego wzro-
stu po traumie warto zachęcać pielęgniarki do 
podejmowania różnego rodzaju praktyk mają-
cych na celu dbanie o siebie. 
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 Działalność szpitalnych komisji etycznych – 
informacje udostępniane na stronach internetowych 
podmiotów leczniczych
Ac  vi  es of hospital ethics commi  ees – availability of informa  on 
on hospital websites

S T R E S Z C Z E N I E

Szpitalne komisje etyczne (SKE) funkcjonują w systemach opieki zdrowotnej od wielu 
lat. Ich głównym zadaniem jest pomoc zarówno pacjentom i ich bliskim, jak i perso-
nelowi medycznemu w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pojawiających się 
w związku z realizowaniem opieki medycznej.

Celem pracy była ocena zakresu informacji dotyczących funkcjonowania szpitalnych 
komisji etycznych w Polsce, udostępnianych na stronach internetowych szpitali. Anali-
zie poddano strony internetowe szpitali akredytowanych oraz placówek ujętych w wy-
kazie prowadzonym przez Ośrodek Bioetyki Naczelnej Izby Lekarskiej. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że niemal połowa badanych placó-
wek (50,7%) nie przedstawia składu osobowego powołanych komisji. Tylko w przypad-
ku jednej komisji wskazano, że jej członkowie mają wykształcenie w zakresie bioetyki. 
Zadaniem większości SKE (72,5%) jest ochrona praw pacjenta, rozwiązywanie proble-
mów natury etycznej (66,7%), nadzór nad przestrzeganiem przez personel medyczny 
zasad etyki zawodowej (46,4%).

Słowa kluczowe: szpitalne komisje etyczne, etyka kliniczna, konsultacje etyczne

S U M M A R Y

Hospital ethics committees (HECs) have functioned in healthcare systems for many 
years. Th eir main task is to help patients and their relatives as well as medical staff  in 
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solving ethical problems that arise in connection with the implementation of medical 
care. 

Th e aim of the study was to fi nd out what information on the functioning of hospital 
ethics committees in Poland is made available to interested persons on hospital web-
sites. Th e websites of accredited hospitals and the establishments included in the list 
kept by the Center of Bioethics of the Supreme Medical Chamber were analyzed. 

Almost half of the surveyed institutions (50,7%) do not disclose the composition of the 
appointed committees. Only one committee indicated that its members had education 
in the fi eld of bioethics. Th e task of most HECs (72,5%) is to protect a patient’s rights, 
solve ethical problems (66,7%), and to supervise the observance of professional ethics 
by medical personnel (46,4%).

Key words: hospital ethics committees, clinical ethics, ethics consultation

W

Na całym świecie obserwuje się wzrastające za-
potrzebowanie na doradztwo w rozwiązywaniu 
problemów etycznych i innych trudności poja-
wiających się w codziennej praktyce klinicznej 
(Rasoal, 2017; Chen, 2014; Grönlund 2017; 
Szewczyk, 2009). Szpitalne komisje etycz-
ne (SKE, Hospital Ethics Committees – HEC) 
funkcjonują w systemach opieki zdrowotnej od 
kilkudziesięciu lat (Tapper, 2013; Czarkowski 
2009, Czarkowski, 2017, Orzechowski 2020). 
Znaczący wzrost ich rozpowszechnienia zaob-
serwowano od lat 80. XX wieku (Hajibabaee, 
2016; Dörries, 2011; Szewczyk, 2009; Agich, 
2009). Powstanie szpitalnych komisji etycz-
nych związane było z etycznymi i prawnymi 
kontrowersjami, jakie pojawiły się na skutek 
możliwości wynikających z postępu medycyny 
(możliwości zastępowania niektórych funk-
cji organizmu aparaturą medyczną), a także 
zagadnieniami związanymi z defi niowaniem 
śmierci mózgowej człowieka. Wraz z poja-
wieniem się nowych wariantów postępowania 
terapeutycznego powstawać zaczęły dylematy 
dotyczące wdrażania i kontynuowania tego 
typu terapii (Hajibabaee, 2016; Annas, 2016; 
Aulisio, 2008). W większości krajów Euro-
py Środkowej i Wschodniej szpitalne komisje 
etyczne powołane do realizowania konsulta-
cji etycznych w warunkach klinicznych po-
wstawać zaczęły po 1989 roku (Orzechowski, 
2020). Prawdopodobnie pierwsza funkcjonują-

ca w Polsce SKE została powołana w 2006 roku 
w Instytucie Pomniku – Centrum Zdrowia 
Dziecka; nosiła ona nazwę Komitetu Dorad-
czego Etyki Klinicznej (CZD, 2006). W 2009 
roku Polskie Towarzystwo Bioetyczne (PTB) 
zainicjowało dyskusję o konieczności powo-
ływania szpitalnych komisji etycznych (PTB, 
2009). Jej efektem było wydanie oświadczenia 
PTB w sprawie szpitalnych komisji etycznych 
(Oświadczenie PTB, 2009).

Szpitalne komisje etyczne realizują swe za-
dania w trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich 
dotyczy udzielania wsparcia i rady pacjentom, 
ich bliskim i personelowi medycznemu w sytu-
acji pojawienia się trudnych przypadków kli-
nicznych (funkcja konsultacyjna) oraz identy-
fi kacji i analizy powstających w praktyce kli-
nicznej dylematów. Drugi z obszarów (funkcja 
regulacyjna) obejmuje tworzenie wytycznych, 
wskazówek i rekomendacji oraz identyfi ko-
wanie zagadnień etycznych, które wymaga-
ją uwzględnienia w programach nauczania. 
Trzeci z obszarów dotyczy działalności edu-
kacyjnej (funkcja edukacyjna) rozumianej jako 
organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju 
szkoleń z zakresu etyki klinicznej, mających na 
celu podniesienie kompetencji personelu opie-
ki zdrowotnej, a także zwiększenie świadomo-
ści pacjentów w tym obszarze (Rasoal, 2017; 
Schuchte, 2018, Oświadczenie PTB 2009; Ca-
miniti, 2011; Larchear, 2009).

W realizacji funkcji konsultacyjnej głów-
nym zadaniem szpitalnych komisji etycznych 
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jest pomoc pacjentom i ich bliskim, zespołom 
opieki medycznej i innym osobom zaangażo-
wanym w opiekę nad pacjentem w rozwiązy-
waniu problemów etycznych pojawiających 
się w czasie realizowania praktyki klinicz-
nej (Hajibabaee, 2016; Prince, 2017; Tarzian, 
2015). Celem konsultacji prowadzonych przez 
szpitalne komisje etyczne jest identyfi ka-
cja i rozwiązywanie zarówno istniejących, jak 
i potencjalnych problemów etycznych zwią-
zanych ze świadczoną opieką medyczną, po-
prawa jakości opieki nad pacjentem (Wocial, 
2016), zapewnienie mu bezpieczeństwa i do-
brego samopoczucia, a także rozwiązywanie 
konfl iktów pomiędzy personelem opieki me-
dycznej a pacjentami i ich bliskimi (Rasoal, 
2017; Slowther, 2012). Wykazano, że dostar-
czane przez wykwalifi kowane osoby (lub gru-
py osób) wsparcie etyczne ułatwia personelo-
wi codzienną pracę i radzenie sobie z sytuacja-
mi etycznie trudnymi, korzystnie wpływa na 
współpracę w zespole terapeutycznym oraz po-
prawia relacje pomiędzy osobami świadczący-
mi opiekę a pacjentami i ich bliskimi (Raso-
al, 2017; Magelssen, 2018). Wsparcie to służy 
również podniesieniu świadomości personelu 
medycznego w zakresie etycznych aspektów 
pracy i wzbudzeniu refl eksji na temat zagad-
nień etycznych, a także poprawie komunikacji 
pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego 
(Grönlund, 2016; Larcheal, 2009).

Prowadzenie konsultacji etycznych jest 
kilkuetapowym procesem rozpoczynającym 
się od zdefi niowania występującego problemu 
etycznego, poprzez zebranie i analizę możli-
wie jak największej ilości informacji zarówno 
z obszaru zagadnień klinicznych, jak i unor-
mowań prawnych oraz uwarunkowań jednost-
kowych, społecznych i kulturowych. Kolejnym 
krokiem jest podjęcie partnerskiego dialogu 
pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowa-
nymi w konfl ikt, którego celem jest osiągnię-
cie stanowiska podzielanego przez wszyst-
kich zainteresowanych. Ostatnim etapem jest 
sformułowanie rekomendacji dotyczącej pod-
jęcia zalecanych działań lub decyzji w oma-
wianej sytuacji (Aulisio, 2000; Chen, 2014; 
Schuchte, 2018). Istotne jest również podjęcie 

późniejszej oceny wskazanych zaleceń (Førde, 
2014). Członkowie szpitalnych komisji etycz-
nych (osoby biorące udział w konsultacji etycz-
nej) powinni posiadać odpowiednie kompe-
tencje i wykształcenie w zakresie doradzania 
w podejmowaniu decyzji etycznych (Rasoal, 
2017; Tarzian, 2013; Rasmussen, 2016; Ku-
perberg, 2020; Agich, 2009; McLean, 2009; 
Simon, 2009). Sam fakt posiadania wykształ-
cenia medycznego nie powinien być jedynym 
kryterium uprawniającym do członkowstwa 
w szpitalnej komisji etycznej (Aulisio, 2000).

C  

Celem pracy była ocena zakresu informacji do-
tyczących funkcjonowania szpitalnych komisji 
etycznych w Polsce udostępnianych na stro-
nach internetowych szpitali.

M   

Badania prowadzone były metodą jakościowej 
analizy dokumentów. Analizie poddane zosta-
ły strony internetowe szpitali akredytowanych 
(227 placówek) oraz placówek ujętych w wy-
kazie prowadzonym przez Ośrodek Bioetyki 
Naczelnej Izby Lekarskiej (baza szpitalnych 
komisji etycznych, stan na 31.01.2020, obej-
mująca 229 placówek). Po wykluczeniu po-
wtarzających się rekordów, do szczegółowej 
analizy zakwalifi kowano 69 (N = 69) placówek, 
które wykazały w informacjach zawartych na 
swoich stronach internetowych, że posiadają 
komisję etyki.

W

W poddanych analizie 69 placówkach do roz-
wiązywania problemów etycznych powołane 
zostały zespoły określane w różny sposób. Naj-
częściej nazywano je Zespołami do spraw Ety-
ki (41), Zespołami Etycznymi (18) lub rzadziej 
– Komisjami do spraw Etyki (7). Pojedyncze 
placówki określały powołane przez siebie ze-
społy jako: Szpitalna Komisja Etyczna, Komi-
sja Etyki szpitala, Szpitalny Zespół do spraw 
Etyki.
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Skład szpitalnych komisji etycznych
Wśród wszystkich placówek aż 35 (50,7%) nie 
przedstawiło żadnych informacji dotyczących 
składu osobowego powołanych komisji etycz-
nych. W 12 przypadkach (17,4%) nie ujawnio-
no personaliów, podano jedynie informację, że 
członkami zespołu są pracownicy szpitala. W 7 
z tych placówek doprecyzowano, że w skład 
zespołu wchodzą przedstawiciele środowiska 
lekarskiego, pielęgniarskiego, inni przedsta-
wiciele personelu medycznego (farmaceuta, 
psycholog) i niemedycznego (radca prawny). 
W szpitalach, które nie ujawniały personaliów 
członków zespołu, nie podawano informacji na 
temat liczebności zespołu. W 22 (31,8%) spo-
śród 69 analizowanych placówek podany był 
skład osobowy z uwzględnieniem personaliów 
członków zespołu etycznego, a w 13 spośród 
nich określona była także profesja danego 
członka zespołu (przynależność zawodowa). 
Jedynie w przypadku 1 placówki oprócz po-
dania danych osobowych i profesji członków 
komisji umieszczono adnotację dotyczącą wy-
kształcenia związanego z etyką – 2 członków 
tej komisji opisano jako bioetyków. Z 22 pla-
cówek (31,8%), które ujawniły skład osobowy 
komisji, 9 (13%) wskazało, że ich członkami 
są osoby, które jednocześnie pełnią rolę pełno-
mocnika do spraw praw pacjenta. Współpra-
cę z pełnomocnikami do spraw praw pacjen-
ta, jeśli nie wchodził on w skład komisji lub 
skład ten nie został podany, deklarowało 12 
komisji (17,4%). Niewielka część placówek, bo 
10 (14,5%), wskazała, że w ich skład wchodzi 
osoba duchowna, a 4 z tych placówek podały 
personalia duchownych. W skład 17 (24,6%) 
komisji wchodził psycholog. W placówkach, 
które ujawniły dane osób zasiadających w ko-
misjach, liczebność zespołów wahała się od 3 
do 13 osób.

Zgłaszanie wniosków do szpitalnych komisji 
etycznych
Spośród analizowanych placówek zdecydowa-
na większość (64; 92,7%) sprecyzowała, w jaki 
sposób osoby zainteresowane kontaktem z ze-
społem do spraw etyki mogą zgłosić się ze swo-
im problemem, jedynie 5 (7,3%) placówek, któ-

re wykazały funkcjonowanie komisji etycznej, 
nie wskazało żadnej formy kontaktu umożli-
wiającej zgłoszenie problemu. Większość pla-
cówek umożliwia osobom zainteresowanym 
kontakt z komisją poprzez różne kanały. For-
mą najbardziej preferowaną przez świadcze-
niodawców jest kontakt drogą elektroniczną 
(52; 75,4%). Przesłanie zgłoszenia za pomocą 
poczty e-mail umożliwia 50 (72,5%) placówek 
(2 z nich dodatkowo dają możliwość wypeł-
nienia elektronicznego formularza), a 2 (2,9%) 
komisje dopuszczają składanie wniosków 
elektronicznych jedynie poprzez wypełnienie 
i przesłanie formularza zamieszczonego na 
stronie internetowej placówki. Złożenie lub 
przesłanie w formie pisemnej z zachowaniem 
zasad poufności (zaklejona koperta) umożli-
wia 49 (71%) SKE. Część placówek dopuszcza 
osobiste złożenie wniosku i kontakt z przed-
stawicielami komisji (23; 33,3%). 7 (10,1%) 
komisji warunkuje taką możliwość konieczno-
ścią wcześniejszego umówienia spotkania tele-
fonicznie, a w jednym przypadku wymagane 
jest wcześniejsze umówienie spotkania drogą 
elektroniczną (e-mail). Kontakt telefoniczny 
był możliwy w przypadku 16 (23,2%) komisji. 
Jedna placówka akceptowała przekazanie spra-
wy do dalszej oceny poprzez pozostawienie pi-
semnego wniosku w przygotowanych do tego 
celu skrzynkach znajdujących się w ogólno-
dostępnych miejscach szpitala. Również jedna 
placówka przewidywała możliwość złożenia 
wniosku do komisji ustnie poprzez jej człon-
ka, który zobowiązany był do sporządzenia 
informacji ze spotkania w formie pisemnej, 
natomiast jeszcze inna placówka przewidywa-
ła możliwość składania wniosków do komisji 
osobiście za pośrednictwem pielęgniarek od-
działowych.

Część placówek poddawanych analizie 
(19; 27,5%) określiła, jakie informacje powi-
nien zawierać wniosek. Były to dane personal-
ne osoby zgłaszającej, dane kontaktowe (adres 
e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu) 
oraz opis sytuacji problemowej. Niemal poło-
wa placówek (34; 49,3%) udzieliła informacji, 
iż wnioski anonimowe nie będą rozpatrywa-
ne, a 23 (33,3%) zespoły wskazały, że w swych 
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pracach kierują się zasadami zachowania po-
ufności. Jedna z placówek dopuszczała rozpa-
trywanie zgłoszeń anonimowych, zastrzega-
jąc, że w takim przypadku osoba zgłaszająca 
nie otrzyma odpowiedzi zwrotnej.

Większość placówek (54; 78,3%) zdecydo-
wała się na umieszczenie informacji, komu ma 
służyć komisja i kto jest uprawniony do skła-
dania wniosków. W 52 przypadkach (75,4%) 
komisje podały, że udzielają pomocy pacjen-
tom i ich bliskim oraz pracownikom (35 z tych 
komisji wymienia, komu ma za zadanie słu-
żyć, pomoc pracownikom stawiając na pierw-
szym miejscu). Dwie z komisji przedstawi-
ły informację, że swoją pomoc oferują jedynie 
pacjentom. Jedynie 17 (24,6%) SKE podało 
szczegółową informację na temat tego, kto jest 
uprawniony do składania wniosku, 15 (21,7%) 
komisji podało informację, że są to pacjenci 
i personel, w dwóch przypadkach jako osoby 
uprawnione wymienieni zostali sami pacjenci. 
Ponadto odnotowano pojedyncze przypadki, 
w których za osoby uprawnione uznano tak-
że inne osoby zaangażowane w opiekę, np. wo-
lontariuszy, kontrahentów, osoby zatrudnione 
w ramach umów cywilnoprawnych itp. Jedna 
z placówek za źródło informacji, na której pod-
stawie komisja etyczna może wszcząć dzia-
łania, uznała doniesienia prasowe i medial-
ne oraz wyniki przeprowadzonych w szpitalu 
kontroli i audytów.

Jedynie 12 (17,4%) placówek zdecydowało 
się na podanie do wiadomości informacji do-
tyczących obowiązującego regulaminu lub za-
sad i trybu pracy komisji. W przypadku 8 pla-
cówek określono częstotliwość spotkań komisji 
(5 – raz na kwartał, 3 – co pół roku), 13 placó-
wek wskazało czas rozpatrzenia wniosku – wy-
nosił on do 30 dni (1 miesiąca). W 13 analizo-
wanych przypadkach przewidziano możliwość 
procedowania i wydawania opinii w razie po-
jawienia się takiej potrzeby (tryb pilny). Jedna 
z komisji wskazała, że nie dopuszcza rozpatry-
wania spraw w trybie pilnym.

Zakres działania szpitalnych komisji 
etycznych

Informacje o działalności komisji. W zakre-
sie informacji o działaniu szpitalnych komisji 
etycznych, 18 (26,1%) z 69 analizowanych 
placówek, udzieliło jedynie krótkiej infor-
macji o tym, że w placówce działa jednostka 
zajmująca się problemami etycznymi. Pozosta-
łe placówki przedstawiły różne szczegółowe 
informacje dotyczące obszarów stanowiących 
przedmiot prac SKE.

Kwestie związane z ochroną praw pacjenta. 
Większość placówek (50, 72,5%) odniosła się 
do kwestii ochrony praw pacjenta. Niemal po-
łowa komisji (33, 47,8%) określiła, że ich celem 
jest ochrona praw pacjenta zgodnie z przyjęty-
mi unormowaniami prawnymi (ustawa o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 
Współpracę z pełnomocnikami do spraw praw 
pacjentów zadeklarowało 12 (17,4%) komisji, 
w 9 (13%) przypadkach wspomniano, że pełno-
mocnicy są członkami komisji. W przypadku 3 
(4,3%) placówek doprecyzowano, że szczegól-
ną uwagę należy skierować na ochronę praw 
pacjentów szczególnie narażonych na ich na-
ruszenie (dzieci, osoby nieprzytomne, pacjenci 
w stanach terminalnych, pacjenci z chorobami 
psychicznymi). W 9 (13%) placówkach do ko-
misji można kierować sprawy związane z na-
ruszeniem tajemnicy zawodowej i poufności.

Przestrzeganie zasad etycznych w praktyce 
zawodowej. Zadaniem 32 (46,4%) komisji był 
nadzór nad przestrzeganiem przez pracow-
ników zasad wynikających z kodeksów etyki 
zawodowej i kodeksów ustanowionych przez 
poszczególne placówki, a celem 9 (13%) pro-
mowanie postępowania zgodnego z zasadami 
etycznymi. Prace 9 (13%) komisji ukierunko-
wane były na kwestie związane z problemami 
etycznymi wynikającymi z relacji interperso-
nalnych. Komisje kolejnych 2 (2,9%) placó-
wek deklarowały rozpatrywanie kwestii zwią-
zanych z dyskryminowaniem pacjentów lub 
pracowników. Zadaniem 12 (17,4%) komisji, 
według podanych informacji, było rozwiązy-
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wanie problemów związanych z podejrzeniem 
występowania zachowań o charakterze mob-
bingu wśród pracowników, a 3 (4,3%) dekla-
rowało podejmowanie działań konsultacyjnych 
mających na celu przeciwdziałanie korupcji 
w placówce.

Wsparcie w rozwiązywaniu dylematów mo-
ralnych. Zamierzeniem 46 (66,7%) komisji 
była pomoc w rozwiązywaniu problemów na-
tury etycznej pacjentów, ich bliskich i pracow-
ników, 22 (31,9%) SKE określiło, że ich celem 
jest pomoc w przypadku zaistnienia konfl iktów 
natury moralnej czy sytuacji etycznie wątpli-
wych. Udzielanie odpowiedzi na pytania doty-
czące zagadnień etycznych, określenie sposobu 
rozwiązania sytuacji problemowych stanowiło 
przedmiot prac jedynie 8 (11,6%) SKE. Wspie-
ranie w sytuacjach konfl iktowych natury mo-
ralnej i etycznej pojawiających się w trakcie 
hospitalizacji pomiędzy pacjentami, ich bli-
skimi a personelem (a także wśród personelu) 
było zadaniem 41 (59,4%) komisji. Jedna z ko-
misji udzieliła informacji, że podmiotem jej 
działania jest udzielanie pomocy w przypadku 
zaistnienia konfl iktu pomiędzy wartościami 
lub przekonaniami religijnymi a zalecanym 
sposobem postępowania terapeutycznego oraz 
w sytuacjach niepokoju moralnego powstają-
cego u personelu terapeutycznego w związku 
z podjętą decyzją dotycząca opieki medycznej. 
Identyfi kowanie i defi niowanie problemów 
etycznych pojawiających się w placówce odno-
towano w 12 (17,4%) badanych jednostkach, 
natomiast działalność edukacyjną w zakresie 
etyki – upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
etycznego postępowania i prowadzenie szko-
leń – w 18 (26,1%) komisji.

Wsparcie w rozwiązywaniu specyfi cznych dy-
lematów moralnych pojawiających się w prak-
tyce klinicznej. Według dostępnych informacji 
jedynie 20 (28,9%) SKE określiło, że ich zada-
niem jest pomoc w podejmowaniu decyzji do-
tyczących kwalifi kowania do różnych metod 
terapii i prowadzonego leczenia. Jedna z komi-
sji zadeklarowała, że udziela pomocy w przy-
padkach niepewności co do tego, kto powinien 

podejmować decyzje dotyczące postępowania 
terapeutycznego oraz w jaki sposób należy po-
dejmować te decyzje w przypadku pacjentów 
niemogących ich podejmować samodzielnie. 
W 8 (11,6%) przypadkach komisje zajmowa-
ły się zagadnieniami związanymi z konty-
nuacją długotrwałej terapii o niskiej szansie 
powodzenia – w 5 przypadkach określono 
ją jako terapię uporczywą, a w 3 jako terapię 
daremną. Problemy wynikające z ciężkiej lub 
śmiertelnej choroby rozpatrywało 5 (7,2%) ko-
misji, a 4 (5,8%) zajmowały się zagadnieniami 
związanymi z opieką w stanach terminalnych. 
W informacjach pochodzących z 18 (26,1%) 
placówek pojawiło się ogólne stwierdzenie, 
że komisje zajmują się zagadnieniami związa-
nymi z końcem życia i prowadzeniem terapii 
podtrzymującej życie. W jednej z tych placó-
wek doprecyzowano, iż chodzi o kwestie zwią-
zane z odstąpieniem od reanimacji na życze-
nie pacjenta, odstąpieniem od podejmowania 
reanimacji będącej następstwem wielu wcze-
śniejszych następujących po sobie w krótkim 
czasie, terapii daremnej, sedacji terminalnej. 
Problemy etyczne związane z zagadnieniami 
początku życia ludzkiego stanowiły przedmiot 
prac jedynie 5 (7,2%) komisji. W informacjach 
z jednej z nich sprecyzowano, że problemy te 
obejmują: wywieranie nacisku na przeprowa-
dzanie cięć cesarskich ze wskazań innych niż 
medyczne, niegodne obchodzenie się perso-
nelu z obumarłym płodem, narażenie matki 
na dodatkowe cierpienie poprzez niewłaściwe 
zachowanie i brak taktu w wypowiedziach, 
problemy matek, które decydują się na oddanie 
dziecka do adopcji i pozostawiają je na oddzia-
le. Pozostałe rozpatrywane przez komisje kwe-
stie związane z praktyką kliniczną dotyczyły 
transplantologii (13, 18,8%) oraz transfuzji 
krwi (2, 2,9%). Spośród analizowanych SKE 4 
(5,8%) wskazały, że do ich zadań należy mię-
dzy innymi defi niowanie problemów etycznych 
i określenie sposobu ich rozwiązywania w za-
kresie badań klinicznych i eksperymentu me-
dycznego. W placówkach tych – 2 szpitalach 
powiatowych, szpitalu wielospecjalistycznym 
i samodzielnym ZOZ – wymieniano poza tym 
inne, typowe dla SKE obszary pracy: zagad-
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nienia początku i końca życia, transplantologii 
i praw pacjentów. Ponadto jedna z powyższych 
SKE zdefi niowała problemy etyczne, które 
mogą potencjalnie wystąpić w placówce i sta-
nowić przedmiot prac komisji. Jednym z nich 
są terapie eksperymentalne mogące wywo-
łać niepożądane, niesprecyzowane dokładnie 
skutki uboczne, niosące niepewność, cierpie-
nie pacjentów i ich rodzin. Należy nadmienić, 
że zgodnie z obowiązującymi unormowaniami 
prawnymi zagadnienia te powinny być przed-
miotem rozważań komisji bioetycznych, a nie 
podlegać ocenie prowadzonej przez SKE.

Inne zagadnienia pojawiające się jednost-
kowo. Po przeprowadzeniu analizy danych 
z wszystkich objętych badaniem placówek 
(69) zidentyfi kowano szczegółowe zagadnie-
nia, które stanowiły przedmiot działań poje-
dynczych komisji. Jednostkowo pojawiające 
się kwestie dotyczyły: powołania eksperta do 
rozwiązywania konfl iktów występujących we 
wzajemnych  relacjach personelu, udzielanie 
intelektualnej pomocy w podejmowaniu trud-
nych decyzji etycznych, udzielanie pomocy 
w szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach 
życiowych, podejmowanie działań ponad wła-
sne możliwości lub kosztem własnego zdrowia 
(przemęczenie personelu, które stanowi ryzyko 
dla pacjenta), udzielania wsparcia w zakresie 
podejmowania decyzji opartych o klauzule su-
mienia, braku poszanowania intymności, nie-
właściwego zachowania względem pacjentów, 
molestowania seksualnego. Jedna z komisji 
zajmowała się wydawaniem opinii dotyczących 
wypisania pacjenta z szpitala na mocy art. 29 
ust 1 pkt 3 Ustawy o działalności leczniczej 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. – pacjenta można 
wypisać ze szpitala, gdy w sposób rażący na-
rusza on porządek lub przebieg procesu udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi 
obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania 
świadczeń zdrowotnych może spowodować 
bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego ży-
cia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych 
osób. Również jedna SKE zadeklarowała, że 
jej celem jest prowadzenie szkoleń z zakresu 
obowiązujących w opiece zdrowotnej przepi-

sów prawnych. Jedna z placówek zajmująca się 
opieką nad pacjentami chorymi psychicznie 
wskazała, że celem działania komisji etycznej 
jest pomoc rodzinom pacjentów w rozwiązywa-
niu problemów związanych z podejmowaniem 
decyzji o złożeniu wniosku o ubezwłasnowol-
nienie pacjenta. Ponadto działania komisji 
nakierowane były na udzielanie pomocy (za-
równo lekarzom, jak i pacjentom i ich bliskim) 
w zakresie spraw związanych z umieszczeniem 
pacjenta bez jego zgody w placówce zajmującej 
się leczeniem zaburzeń psychicznych lub w do-
mach pomocy społecznej.

Żadna z analizowanych placówek, w któ-
rych funkcjonują szpitalne komisje etyczne, 
nie podała wymogów, jakie muszą spełniać 
jej członkowie, nie określono także zasad ich 
powoływania. Żadna z SKE nie przedstawiła 
również wyników prowadzonych spraw ani in-
nych informacji (danych statystycznych) pod-
sumowujących działalność.

D

Duży wpływ na funkcjonowanie doradztwa 
etycznego i szpitalnych komisji etycznych 
w Polsce ma długoletnia praktyka paternali-
zmu w opiece medycznej (Orzechowski, 2020; 
Czarkowski, 2010a), brak unormowań praw-
nych i wzorców działania oraz reguł fi nan-
sowania (Czarkowski,2010a), a także brak 
dostępności wykwalifi kowanych osób, które 
mogłyby w sposób kompetentny rozpatry-
wać sprawy skierowane do SKE (Czarkowski, 
2010b). Personel medyczny postrzegany jest 
jako grupa profesjonalistów kompetentnych do 
podejmowania decyzji we wszystkich wymia-
rach zdrowia i choroby, w tym także aspektów 
etycznych. Wiedza pacjentów o istocie doradz-
twa etycznego i możliwości uzyskania pomocy 
od szpitalnej komisji etycznej wciąż jest nie-
wielka. Pacjenci w niewystarczającym stopniu 
są informowani o możliwościach otrzymania 
wsparcia w rozwiązywaniu problemów etycz-
nych pojawiających się w czasie opieki medycz-
nej (Orzechowski, 2020; Aulisio, 2000; Czar-
kowski, 2010b).
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Od zapoczątkowania w 2009 r. przez Pol-
skie Towarzystwo Bioetyczne debaty na temat 
konieczności powoływania szpitalnych komisji 
etycznych nie rozpoczęły się żadne prace legi-
slacyjne zmierzające do unormowania funkcjo-
nowania tego typu organów w Polsce. Nadal 
nie istnieją powszechnie obowiązujące przepi-
sy obligujące placówki szpitalne do oferowa-
nia pacjentom i ich bliskim oraz pracownikom 
doradztwa etycznego. Jedyne podstawy funk-
cjonowania szpitalnych komisji etycznych wy-
nikają ze wskazówek zawartych w wymogach 
akredytacyjnych dla placówek opieki medycz-
nej lub z unormowań wewnętrznych stworzo-
nych w poszczególnych placówkach. Wymo-
gi obligujące placówki opieki zdrowotnej do 
utworzenia SKE oraz do zapewniania infor-
macji o możliwości skorzystania z doradztwa 
etycznego funkcjonującego w danej placów-
ce zawarte są w standardach akredytacyjnych 
(obszar ZO8). Jednak pamiętać należy, że zale-
cenia te są kierowane do podmiotów podlega-
jących akredytacji, która jest dobrowolna i nie 
obejmuje wszystkich funkcjonujących w Pol-
sce placówek opieki zdrowotnej. Ponadto na-
wet wśród tych placówek, które poddawały 
się akredytacji, nie wszystkie spełniły w peł-
ni jej wymogi – tylko część szpitali powołała 
w swych strukturach zespoły etyczne (Czar-
kowski, 2017; Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia, 2009). Ponadto 
można zaobserwować znaczny defi cyt badań 
związanych z funkcjonowaniem szpitalnych 
komisji w Polsce. Według informacji posiada-
nych przez autorów, jedyne badania dotyczą-
ce funkcjonowania szpitalnych komisji etycz-
nych w Polsce zostały przeprowadzone w 2015 
roku przez Czarkowskiego i współpracowni-
ków (Czarkowski, 2015). Wyniki badań, które 
uwzględniono w poniższej dyskusji, pochodzą 
z krajów, w których szpitalne komisje etyczne 
są elementem doradztwa w opiece medycznej 
od wielu lat, ich funkcjonowanie oparte jest 
na ugruntowanych procedurach, podstawach 
prawnych i zdobytym doświadczeniu.

Wyniki badań własnych dotyczących skła-
dów komisji wykazały, że niemal połowa z nich 
(35, 50,7%) nie wskazała składu osobowego 

i profesji członków. Wśród placówek, które 
ujawniły skład komisji, najczęściej członkami 
byli przedstawiciele zawodów medycznych (le-
karze, pielęgniarki) oraz psychologowie. Zbli-
żone wyniki uzyskano w badaniach Czarkow-
skiego i wsp. (2015), w których wykazano, że 
w skład komisji bioetycznych poza lekarzami 
wchodziły pielęgniarki (86% komisji) i psycho-
lodzy (28% komisji), według zaś badań Prin-
ce i wsp. (2017) pielęgniarki były członkami 
aż 98% SKE. W przeprowadzonych badaniach 
ujawniono, że przedstawiciele duchowieństwa 
byli członkami jedynie 10 (14,5%) komisji, 
według zaś danych pozyskanych przez Czar-
kowskiego i wsp. (2015) przedstawiciele du-
chowieństwa byli członkami aż 42% komi-
sji. W badaniach z innych krajów wykazano, 
że przedstawiciele duchowieństwa byli człon-
kami niemal wszystkich komisji (98%) (Prin-
ce, 2017) lub zdecydowanej większości (84%) 
(Slowther, 2012).

W badaniach Czarkowskiego i wsp. (2015)
osoby z wykształceniem etycznym były człon-
kami komisji jedynie w 2% analizowanych pla-
cówek, podobne wyniki uzyskano w badaniach 
własnych – tylko w 1 przypadku (1,4%) wska-
zano, że członkowie komisji (2 osoby) posia-
dały przygotowanie w zakresie bioetyki. Nato-
miast w badaniach prowadzonych przez Prince 
i wsp. (2017) wykazano, że aż w 85% przypad-
ków członkami komisji byli bioetycy lub fi lo-
zofowie. Aż 41% badanych zespołów uznawa-
ło wykształcenie w zakresie bioetyki za istotny 
wymóg członkostwa, a 5% uznawało posiada-
nie wykształcenia bioetycznego za niezbędny 
warunek członkostwa w SKE. Również wyni-
ki badań Slowther i wsp. (2012) potwierdzają, 
że w skład większości badanych komisji etycz-
nych wchodzili etycy (60%). Należy jednak 
podkreślić, że skład komisji, jak i wykształ-
cenie zawodowe oraz fi lozofi czno-etyczne jej 
członków w przypadku komisji amerykańskich 
i brytyjskich regulowane jest wymogami for-
malnymi ich funkcjonowania. W Polsce brak 
jakichkolwiek wytycznych w tym obszarze.

W badaniach własnych analizowano de-
klarowany zakres działania szpitalnych komi-
sji etycznych. W zakresie działania szpitalnych 
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komisji etycznych rezultaty zbliżone do wyni-
ków badań własnych wykazano w badaniach 
Czarkowskiego i wsp. (2015) – rozwiązywanie 
problemów pojawiających się w opiece nad pa-
cjentami wskazywało 88% analizowanych pla-
cówek, a rozwiązywanie problemów etycznych 
związanych z prowadzeniem i wdrażaniem te-
rapii u schyłku życia (terapia daremna, intuba-
cja, odłączanie respiratora) 12%. W badaniach 
przeprowadzonych przez La Puma i wsp. 
(1992) wykazano, że najczęstszym problemem, 
z którym zwracano się do komisji, jest po-
dejmowanie decyzji związanych z rezygnacją 
z prowadzenia leczenia podtrzymującego życie 
(75%) i ocena kompetencji pacjenta w zakresie 
podejmowania decyzji (30%). Z kolei według 
Slowther i wsp. (2012) najczęstszymi przypad-
kami, w których zwracano się o pomoc do ko-
misji etycznych były ocena zdolności do podej-
mowania decyzji (88%), zaniechanie leczenia 
(82%), zagadnienia związane z odżywianiem 
i nawadnianiem pacjenta (63%) oraz odmo-
wa leczenia wyrażona przez pacjenta lub jego 
rodzinę (55%). Według badań Wasson i wsp. 
(2016) przedmiotem działań komisji była po-
moc w podejmowaniu decyzji (93,6%), za-
gadnienia związane z celami opieki i leczenia 
(80,8%) i zagadnienia związane z końcem ży-
cia (73,1%). Johnson i wsp. (2012) wykazali, że 
do SKE zwracano się po pomoc w kwestiach 
dotyczących końca życia (47%) oraz wspólnego 
podejmowania decyzji dotyczących prowadzo-
nego leczenia (41%).

Wyniki badań Czarkowskiego i wsp. 
(2015) wskazują, że istotną rolą komisji etycz-
nych jest prowadzenie edukacji w zakresie ety-
ki medycznej (47%) i rozwiązywanie sytuacji 
konfl iktowych w relacjach pomiędzy pracow-
nikami oraz personelem a pacjentami i ich 
bliskimi (88%). Również w badaniach Chen 
i wsp. (2014) wykazano, że rolą szpitalnych 
komisji etycznych było rozwiązywanie sporów 
pomiędzy rodziną pacjenta a przedstawiciela-
mi opieki zdrowotnej (37,84%) oraz nieporo-
zumień pojawiających się w relacjach pomiędzy 
członkami personelu (18,75%). Odmienne wy-
niki uzyskano w badaniach własnych – dzia-
łania edukacyjne obejmujące upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej etycznego postępowania 
i prowadzenie szkoleń w tym zakresie było za-
daniem tylko 18 (26,1%) SKE, natomiast kwe-
stie związane z problemami etycznymi wyni-
kającymi z relacji interpersonalnych były te-
matem prac jedynie 9 (13%) komisji.

Część szpitalnych komisji etycznych funk-
cjonujących w polskich placówkach opieki 
zdrowotnej łączy w obszarze swej działalno-
ści dwa zagadnienia. Podstawowym obsza-
rem działania jest udzielanie wsparcia etyczne-
go w sytuacjach problematycznych, natomiast 
druga sfera działalności odnosi się do rozwią-
zywania problemów interpersonalnych, kon-
fl iktów oraz innych sytuacji problemowych 
wynikających z zachowania personelu danej 
placówki. Ze względu na to, że rozwiązywanie 
problemów wynikających z relacji pomiędzy 
członkami zespołu terapeutycznego czy też in-
nymi pracownikami placówki opieki zdrowot-
nej nie powinno stanowić głównego celu SKE, 
zasadne wydaje się jasne uregulowanie zakre-
su obowiązków szpitalnych komisji etycznych 
oraz powołanie osobnych organów do roz-
strzygania konfl iktów interpersonalnych.

W

Niewielka część szpitali umieszcza na swoich 
stronach internetowych informacje o funk-
cjonowaniu w swoich placówkach doradztwa 
etycznego realizowanego poprzez szpitalne 
komisje etyczne, co – ze względu na ograni-
czanie prawa pacjenta do informacji – wymaga 
pilnego uzupełnienia. W skali ogólnopolskiej 
wartą uwagi inicjatywą byłaby kampania in-
formacyjna dotycząca istoty działania SKE.

W większości analizowanych przypad-
ków przedstawione informacje odnoszące się 
do zakresu działania komisji są ogólnikowe, 
wskazane byłoby uzupełnienie informacji do-
tyczących funkcjonowania SKE w placówkach 
opieki zdrowotnej, określenie obszarów ich 
działalności merytorycznej, doprecyzowanie 
zasad zgłaszania problemów do komisji, a tak-
że uszczegółowienie oraz uzupełnienie o treści 
dotyczące składu osobowego i profesji człon-
ków komisji etycznych.
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Ze względu na wykazane w badaniu bra-
ki w powszechnie dostępnych informacjach na 
temat działalności szpitalnych komisji etycz-
nych, a także rozbieżności w samym ich funk-
cjonowaniu, zasadne wydaje się podjęcie przez 
uprawnione podmioty działań zmierzających 
do jak najszybszego wprowadzenia unormo-
wań prawnych dotyczących działalności komi-
sji. Unormowania te powinny służyć ujednoli-
ceniu działalności już istniejących, jak i nowo 
powstających SKE. Zasadne wydaje się opra-
cowanie wytycznych regulujących, w jakich 
placówkach SKE powinny być tworzone, ja-
kie powinny być zasady i reguły ich funkcjo-
nowania oraz co powinno stanowić przedmiot 
ich działalności. Ponadto wskazane jest okre-
ślenie wymogów dotyczących składu komisji, 
które powinny obejmować zarówno personel 
medyczny (przedstawicieli różnych zawodów 
medycznych), osoby posiadające wykształce-
nie etyczne czy fi lozofi czne, jak i przedstawi-
cieli innych zawodów i profesji, których wkład 
w działanie SKE może być istotny (np. prawni-
cy, osoby zajmujące się ochroną praw pacjenta).

P
Agich G. (2009). Th e Issue of Expertise in Clinical 

Ethics. Diametros, 22, 3–20
Annas G., Grodin M. (2016). Hospital ethics com-

mittees, consultants, and courts. AMA J Ethics, 
18(5), 554–559

Aulisio M., Arnold R. (2008). Role of the ethics 
committee: helping to address value confl icts or 
uncertainties. Chest, 134(2), 417–424

Aulisio M., Arnold R., Youngner S. (2000). Health 
care ethics consultation: nature, goals, and 
competencies. A position paper from the Soci-
ety for Health and Human Values-Society for 
Bioethics Consultation Task Force on Stan-
dards for Bioethics Consultation. Ann Intern 

Med, 133(1), 59–69
Caminiti C., Diodati F., Gatti A., Santachiara S., 

Spinsanti S. (2011). Current functions of Italian 
ethics committees: A cross-sectional study. Bio-

ethics, 25(4), 220–227
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia (2009). Zestaw standardów akredytacyj-

nych – szpitale. https://www.cmj.org.pl/akredy-
tacja/standardy.php dostęp: 22.03.2021

Chen Y., Chu T., Kao Y., Tsai P., Huang T., Ko W. 
(2014). To evaluate the eff ectiveness of health 
care ethics consultation based on the goals of 
health care ethics consultation: a prospective 
cohort study with randomization. BMC Med 

Ethics, 15, 1
Czarkowski M. (2009). Czy szpitalne komisje 

etyczne są nam potrzebne? Debata PTB, ht-
tps://ptb.org.pl/pdf/czarkowski_konf likt.pdf 
dostęp: 14.12.2020

Czarkowski M. (2010a). Zasadność powoływa-
nia szpitalnych komisji etycznych w Polsce. 
Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2010, 42: 
47–50

Czarkowski M. (2010 b). Jak zakładać szpitalne ko-
misje bioetyczne? Polski Merkuriusz Lekarski, 
165, 207–210

Czarkowski M. (2017). Kliniczne konsultacje 
etyczne w Polsce – potrzeby i ograniczenia. 
Med. Prakt., 11: 124–129

Czarkowski M., Kaczmarczyk K., Szymańska B. 
(2015). Hospital Ethics Committees in Poland. 
Sci Eng Ethics, 21(6), 1525–1535

CZD. Centrum Zdrowia Dziecka (2006). Komitet 

Doradczy Etyki Klinicznej. http://web.archive.
org/web/20160304125905 http://www.czd.pl/
index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=605&Itemid=38 dostęp: 1.02.2021

Dörries A., Boitte P., Borovecki A., Cobbaut J., Re-
iter-Th eil S., Slowther A. (2011). Institutional 
challenges for clinical ethics committees.HEC 

Forum, 23(3), 193–205
Førde R., Hansen T. (2014). Do organizational and 

clinical ethics in a hospital setting need diff er-
ent venues? HEC Forum, 26(2), 147–158

Grönlund C., Dahlqvist V., Zingmark K., Sandlund 
M., Söderberg A. (2016).Managing ethical dif-
fi culties in healthcare: communicating in in-
ter-professional clinical ethics support sessions. 
HEC Forum, 28(4), 321–338

Hajibabaee F., Joolaee S., Cheraghi M., Salari P., 
Rodney P. (2016). Hospital/clinical ethics com-
mittees’ notion: an overview. J Med Ethics Hist 

Med, 9, 17
Johnson L., Lesandrini J., Rozycki G. (2012). Use 

of the medical ethics consultation service in 
a busy level I trauma center: impact on deci-
sion-making and patient care. Am Surg, 78(7), 
735–740

Kuperberg E. (2020). Clinical ethics needs assess-
ment: adapting clinical ethics to a population 
health program. HEC Forum, 32(1), 21–32

La Puma J., Stocking C., Darling C., Siegler M. 
(1992). Community hospital ethics consultation: 



Działalność szpitalnych komisji etycznych – informacje udostępniane na stronach internetowych...

evaluation and comparison with a university 
hospital service. Am J Med, 92(4), 346–351

Larchear V. (2009). Th e Development and Function 
of Clinical Ethics Committees (CECs) in the 
United Kingdom. Diametros, 22, 47–63

McLean S. (2009). Clinical Ethics Consultation in 
the United Kingdom. Diametros, 22, 76–89

Magelssen M., Gjerberg E., Lillemoen L., Førde 
R., Pedersen R. (2018). Ethics support in com-
munity care makes a diff erence for practice. 
Nurs Ethics, 25(2), 165–173

Orzechowski M., Schochow M., Steger F. (2020).
Clinical ethics consultation in the transition 
countries of central and eastern Europe. Sci Eng 

Ethics, 26, 833–850
Polskie Towarzystwo Bioetyczne (PTB) (2009). 

Konferencja Konfl ikt między opinią lekarza i wolą 

pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komi-

sje etyczne? https://ptb.org.pl/konferencje_kon-
fl ikt_prog.html dostęp: 17.12.2020

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego 

w sprawie szpitalnych komisji etycznych (2009). 
https://ptb.org.pl/pdf/SKE-oswiadczenie.pdf 
dostęp: 16.01.2020

Prince A., Cadigan R., Whipple W., Davis A. 
(2017). Membership recruitment and training 
in health care ethics committees: Results from 
a national pilot survey. AJOB Empir Bioeth, 8(3), 
161–169

Rasmussen L. (2016). Clinical ethics consultants 
are not “ethics” experts – But they do have ex-
pertise. J M and Philos, 41(4), 384–400

Rasoal D., Skovdahl K., Giff ord M., Kihlgren A. 
(2017). Clinical ethics support for healthcare 
personnel: an integrative literature review. HEC 

Forum, 29(4), 313–346

Schuchte P., Heller A. (2018). Th e Care Dialog: the 
“ethics of care” approach and its importance for 
clinical ethics consultation. Med Health Care 

Philos, 21(1), 51–62
Simon A. (2009). Quality Standards for Clinical 

Ethics Consultation. Diametros, 22, 105–15
Slowther A., McClimans L., Price C. (2012). De-

velopment of clinical ethics services in the UK: 
A national survey. J Med Ethics, 38(4), 210–214

Szewczyk K. (2009). Szpitalne komisje etyczne jako 

składnik system opieki zdrowotnej w krajach demo-

kratycznych. Debata PTB, https://ptb.org.pl/pdf/
szewczyk_konfl ikt_1.pdf dostęp: 14.12.2020

Tapper E. (2013). Consults for confl ict: the history 
of ethics consultation. Proc Bayl Univ Med Cent, 
26(4), 417–422

Tarzian A., ASBH Core Competencies Update 
Task Force 1 (2013). Health care ethics con-
sultation: an update on core competencies and 
emerging standards from the American Society 
For Bioethics and Humanities’ core competen-
cies update task force. Am J Bioeth, 13(2), 3–13

Tarzian A., Wocial L., Th e ASBH Core Compe-
tencies Update Task Force Committee (2015). 
A code of ethics for health care ethics consul-
tants: Journey to the present and implications 
for the fi eld. Am J Bioeth, 15(5), 38–51

Wasson K., Anderson E., Hagstrom E., McCarthy 
M., Parsi K., Kuczewski M. (2016). What ethi-
cal issues really arise in practice at an academ-
ic medical center? A quantitative and qualita-
tive analysis of clinical ethics consultations from 
2008 to 2013. HEC Forum, 28(3), 217–228

Wocial L., Molnar E., Ott M. (2016). Values, qual-
ity, and evaluation in ethics consultation. AJOB 

Empir Bioeth, 7(4), 227–234

Praca zgłoszona do czasopisma 26.11.2020 / praca zaakceptowana do druku: 18.03.2021

Manuscript received: 26.11.2020 / manuscript accepted: 18.03.2021





ARTYKUŁY TEORETYCZNE 
I PRZEGLĄDOWE
THEORETICAL AND REVIEW ARTICLES





37

Sztuka Leczenia

2021, nr 1, ss. 37–42 

DOI 10.34938/4s7s-nx08

Katarzyna Bobak-Powroźnik1, 2, Jolanta Jaworek1

1 Uniwersytet Jagielloński Colle gium Medicum, Instytut Fizjoterapii, Zakład Fizjologii Medycznej 
2 Gabinet fi zjoterapii „Pani Stópka”

Zjawisko tensegracji w układzie ruchu
The phenomenon of tensegra  on in the musculoskeletal system

S T R E S Z C Z E N I E

W ostatnim czasie w świecie medycyny, a szczególnie w środowisku fi zjoterapeutów 
coraz głośniej mówi się w o powięzi, która pełni szereg ważnych funkcji. Co więcej, 
coraz popularniejsze staje się zjawisko tensegracji, które pomaga wyjaśnić powiązania 
pomiędzy oddalonymi od siebie rejonami ciała oraz strukturami, które nie posiadają ze 
sobą bezpośredniego powiązania nerwowego. Na zjawisku tensegracji opiera się wie-
le nowoczesnych terapii holistycznych. Biotensegracja stanowi bowiem krok milowy 
w sposobie opisywania ciała człowieka. Racjonalnie tłumaczy ona, jak w przypadku 
człowieka działa geometria euklidesowa oraz pięć podstawowych brył Platona. Zja-
wisko to występuje na licznych poziomach organizacji ciała człowieka, w tym także 
w obszarze układu ruchu.

Słowa kluczowe: tensegracja, łańcuchy mięśniowo-powięziowe, powięź

S U M M A R Y

For several years, the topic of fascia, which has a number of signifi cant functions, has 
been more and more popular in physiotherapy. In addition, the phenomenon of tenseg-
ration is becoming more and more popular, which helps to explain the connections 
between distant body regions and structures that do not have a direct nervous connec-
tion with each other. Many modern holistic therapies are based on the phenomenon of 
tensegration. Biotensegration is a milestone in the way of describing the human body. 
It rationally explains how Euclidean geometry and Plato’s fi ve basic solids work in the 
case of humans, a phenomenon that occurs at many levels of the organization of the 
human body, including the area of the motor system.
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WPROWADZENIE

Od kilku lat coraz głośniej mówi się w fi zjote-
rapii o ogromnej roli, jaką w organizmie czło-
wieka pełni powięź (Kwong, 2014). Przestano 
ją traktować jako łącznotkankowe opakowanie 
narządów, a zaczęto dostrzegać jej niebaga-
telny wpływ w prawidłowe funkcjonowanie 
całego organizmu, szczególnie układu ruchu. 
Ponadto coraz popularniejsze staje się zjawisko 
tensegracji, które pomaga wyjaśnić powiąza-
nia pomiędzy oddalonymi od siebie rejona-
mi ciała, strukturami, które nie posiadają ze 
sobą bezpośredniego powiązania nerwowego 
(Kurkowski, 2016). Biotensegracja tłumaczy 
zastosowanie zasad tensegracji w przypadku 
żywej materii i znajduje odzwierciedlenie na 
każdym poziomie organizacji organizmu: od 
pojedynczej komórki aż do kolumny kręgosłu-
pa. Należy ją rozumieć jako strukturę żywej 
tkanki, utworzoną przez sieć elementów, które 
znajdują się w naprężeniu lub są poddawane 
kompresji. Taka organizacja zapewnia idealną 
równowagę pomiędzy poszczególnymi struk-
turami oraz zdolność przeciwstawiania się sile 
grawitacji. Wedle założeń biotensegracji ciało 
stanowi całość, a jego poszczególne elementy 
są od siebie zależne. Są one bowiem zatopio-
ne w sieci tkanek miękkich, które poprzez 
kompresję lub rozciąganie oddziałują na siebie 
(Guimberteau, 2016).

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie zjawiska ten-
segracji oraz roli, jaką odgrywa w układzie 
mięśniowo-szkieletowym człowieka.

ROZWINIĘCIE

Budowa powięzi
Według najnowszej defi nicji powięź „jest po-
włoką, arkuszem bądź dowolną liczbą dających 
się oddzielić skupisk tkanki łącznej, formują-
cych się pod skórą i mających na celu umo-
cowanie, osłonięcie i oddzielenie mięśni oraz 
innych narządów wewnętrznych” (Lesondak, 
2018 s. 1). Jest ona miękkotkankową czę-

ścią tkanki łącznej, która wypełnia całe ciała, 
tworząc nieprzerwaną, trójwymiarową sieć. 
Przenika ona oraz otacza narządy wewnętrzne, 
mięśnie, kości oraz struktury nerwowe. Pod-
stawowymi elementami, z których zbudowana 
jest powięź, są komórki: przede wszystkim 
fi bro blasty oraz macierz pozakomórkowa, któ-
ra składa się z włókien oraz wodnistej istoty 
podstawowej. Fibroblasty są odpowiedzialne 
za wytworzenie oraz utrzymanie całej macie-
rzy pozakomórkowej, produkcję węglowoda-
nów złożonych wchodzących w skład istoty 
podstawowej, a także syntezę oraz przebudowę 
kolagenu w zależności od napięcia pomiędzy 
komórką a macierzą pozakomórkową. 

Produkcja włókien kolagenowych jest uza-
leżniona od napięcia, które generowane jest 
poza granicami komórek. Jeśli jest ono niskie 
– produkcja kolagenu jest niewielka, natomiast 
w wyniku zwiększonego napięcia tkanek fi bro-
blasty zwiększają intensywność produkcji ko-
lagenu (Lesondak, 2018). Co najważniejsze, 
fi broblasty wchodzą w skład grupy komórek 
kierunkowrażliwych, co oznacza, iż sposób 
ich organizacji jest zależny od kierunku po-
ciągania występującej poniżej macierzy po-
zakomórkowej. Otóż otrzymywane impulsy 
mechaniczne (tj. wibracje, nacisk) powodu-
ją zwiększenie syntezy kolagenu w miejscach 
przeciążonych. Natomiast w miejscach, gdzie 
kolagenu jest zbyt dużo – powodują jego elimi-
nację poprzez wydzielanie ksyntezy czy olge-
nazy (Krik wood, 2009). 

Z kolei macierz pozakomórkowa stano-
wi „ogół substancji pozakomórkowej w obrę-
bie tkanki łącznej” (Lesondak, 2018 s. 7). Jest 
siecią otaczającą komórki w poszczególnych 
tkankach. Jej złożony skład obejmuje gliko-
proteiny, które zanurzone są w uwodnionym 
polisacharydowym żelu. Jej głównym budul-
cem są białka kolagenowe (Aumailley, 1998). 
Część włóknista macierzy między komórkowej 
tworzy charakterystyczne rusztowanie, któ-
re zapewnia mechaniczne połączenia między 
poszczególnymi komórkami. Jej niewiary-
godna wytrzymałość na rozciąganie jest wy-
nikiem budowy macierzy, której włókna two-
rzą potrójnie splecioną helisę, umożliwiającą 
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plastyczną oraz elastyczną deformację. W do-
datku kolagen działa zgodnie z prawem Wol-
fa, przystosowując się do regularnych obcią-
żeń, przez co wraz z upływem czasu struktura 
ta staje się coraz silniejsza. 

Poza kolagenem we włóknistej części ma-
cierzy poza komórkowej znajduje się również 
elastyna, która dzięki dużej zdolności do roz-
ciągania nadaje tkance łącznej dodatkową 
sprężystość (Lesondak, 2018). Płynnym kom-
ponentem wypełniającym przestrzenie między 
komórkami macierzy pozakomórkowej jest 
bezkształtna, galaretowata istota podstawowa. 
Jest ona ciekłym, lepkim środowiskiem, w któ-
rym zachodzi wymiana składników pomiędzy 
komórkami a ich otoczeniem w obrębie całego 
organizmu, a także wymiana składników mię-
dzy krwią, limfą oraz komórkami. Jej obecność 
zapewnia odpowiedni ślizg włóknom powię-
ziowym (Lesondak, 2018). 

Początkowo macierz pozakomórkowa 
była postrzegana jako statyczny szkielet, któ-
ry był odpowiedzialny za utrzymanie właści-
wej strukturę tkanki, a także stanowił miej-
sce, w którym zakotwiczone są dojrzewają-
ce komórki. Obecne badania dowodzą, iż jest 
to struktura bardzo dynamiczna, bowiem jej 
składniki są bardzo elastyczne i ulegają cią-
głemu przemieszczaniu oraz odkształceniom. 
Oddziałują one wzajemnie ze sobą, utrzymu-
jąc zwartą oraz elastyczną strukturę tkanki, 
a także kontrolując funkcjonowanie komó-
rek poprzez regulowanie oddziaływań komór-
ka-macierz, magazynowanie różnych sub-
stancji (Sivakumar, 2006). Ponadto macierz 
poza komórkowa stanowi sieć komunikacyj-
ną wewnątrz organizmu, przekazując sygnały 
mechaniczne (tj. naprężenie, wibracje) w obrę-
bie całego ciała za pomocą sieci powięziowej 
(Oschman, 2003). 

Rodzaje powięzi
Wyróżnić można kilka rodzajów powięzi:

Powięź powierzchowna to warstwa po-
wierzchowna, często opisywana jako włókni-
sta część tkanki łącznej. Leży ona bezpośred-
nio pod warstwą tkanki tłuszczowej zlokali-
zowanej pod skórą, stąd często nazywana jest 

powięzią tłuszczową. Powięź powierzchow-
na, mimo iż jest włóknista, jest również bar-
dzo elastyczna. Zawiera ona znaczącą ilość 
tłuszczu, oddziela skórę od mięśni, zapewnia-
jąc właściwy ślizg pomiędzy tymi strukturami. 
Jest ona zaangażowana zarówno w termoregu-
lację, jak i krążenie oraz przepływ limfatyczny. 
Powięź powierzchowna jest również połączo-
na z powięzią głęboką (Lesondak, 2018).

Powięź głęboka jest gęstą, pozbawioną 
komórek tłuszczowych, dobrze zorganizowaną 
warstwą włóknistą pokrywającą całe ciało. Jej 
rozwarstwiająca się warstwa wewnętrzna two-
rzy oddzielne kieszonki wokół każdego z mię-
śni, nazywane namięsną, oraz okrywające całe 
grupy mięśni szerokie, płaskie pasma, nazy-
wane rozcięgnami. Gwarantuje to rozdziele-
nie wszystkich mięśni od siebie, a jednocześnie 
zachowane zostają ich wzajemne połączenia 
(Kwong, 2014). Namięsna obejmuje pojedyn-
cze mięśnie lub ich głowy, a także przedłuża 
się w pochewki ścięgna oraz ościęgna. Stano-
wi ona ciągłość z omięsną, która z kolei odizo-
lowuje pęczki włókien mięśniowych od siebie 
oraz pozostaje w ciągłości ze śródmięsną, która 
izoluje od siebie włókienka mięśniowe (Stecco, 
2019). Omięsna tworzy ciągłość ze ścięgnami. 
Powięź głęboka jest szczególnie istotna, bo-
wiem to właśnie w niej ma miejsce przenie-
sienie siły mięśniowo-powięziowej. Następuje 
ono w mięśniach, które ze sobą sąsiadują, na-
wet tych, które są antagonistami. Szacuje się, 
iż blisko 30% całkowitego napięcia powięzio-
wego jest przekazywane w ten sposób (Leso-
dak, 2018). Zależność ta sprzyja wzajemnym 
reakcjom mięśniowo-powięziowym, zapew-
nia lepszą regulację napięcia i rozciągnięcia, 
a także wyjaśnia, dlaczego skurcze mięśni od-
czuwane są nawet w odległych częściach ciała 
(Kwong, 2014).

Powięź oponowa otacza struktury układu 
nerwowego (Lesondak, 2018).

Powięź trzewna otacza narządy wewnętrz-
ne klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Od-
powiada za zawieszenie narządów w ich ja-
mach, a także umożliwia im fi zjologiczny ruch 
(Lesondak, 2018).
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Rola powięzi i łańcuchów mięśniowo-powię-
ziowych

 Powięź to „sieć, która wypełnia całe ciało 
na poziomie komórkowym, tkankowym oraz 
narządowym. Z tego powodu zarówno każdy 
ruch wpływa na funkcjonowanie wszystkich 
struktur ciała, jak i każda patologia na którymś 
z poziomów organizacji struktur narządu ru-
chu będzie stanowić źródło dysfunkcji na in-
nych poziomach” (Schultz, 1996 s. 31-49).

Powięź pełni szereg znaczących funkcji. 
Jest to organ równocześnie scalający i inte-
grujący całe ciało, jednocześnie rozdzielając je 
na poszczególne przedziały i przegrody (Kur-
kowski, 2017). Odgrywa ona ważną rolę me-
chaniczną, gdyż to w jej strukturach dochodzi 
do przenoszenia napięć z jednej struktury na 
inną, czasami nawet bardzo odległą (Mikołaj-
czyk, 2014). Ponadto ma ona funkcję recepto-
rową. Jak donoszą badania Schleipa, jest ona 
największym organem odpowiedzialnym za 
czucie. W niej bowiem znajdują się mechano-
receptory, które przekazują informacje do 
ośrodkowego układu nerwowego zarówno 
o propriocepcji, jak i sile odczuwanego nacisku 
(Schleip, 2017). Dodatkowo pełni ona funk-
cję ochronną oraz morfogenetyczną polegają-
cą na organizowaniu, stymulacji wzrostu i róż-
nicowaniu otaczających tkanek (Churchill, 
1995). Powięź stanowi układ samoregulują-
cy się. Samo czynnie reguluje swoje napręże-
nia na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Odby-
wa się to dzięki utworzonym przez nią taśmom 
mięśniowo-powięziowym, które tworzą swo-
iste drogi oplatające nasze ciało. Są one utwo-
rzone przez kilka-kilkanaście mięśni leżących 
wzdłuż jednej linii, które wzajemnie oddziału-
ją ze sobą poprzez powięź. Przesyłane są nimi 
np. obciążenia, napięcia czy kompensacje po-
sturalne (Richter, 2014).

Zjawisko tensegracji
Na zjawisku tensegracji opiera się wiele nowo-
czesnych terapii holistycznych. Biotensegra-
cja stanowi bowiem krok milowy w sposobie 
opisywania ciała człowieka (Lesondak, 2021). 
Racjonalnie tłumaczy ona, jak w przypadku 
człowieka działa geometria euklidesowa oraz 

pięć podstawowych brył Platona (Kurkowski, 
2017).

Pojęcie tensegracji wprowadził w latach 
60. ubiegłego wieku architekt B. Fuller, łącząc 
dwa angielskie słowa tension (naprężenie) oraz 
integrity (spójność), co pozwala na rozumienie 
jej jako spójność poprzez naprężenie, a mówiąc 
jeszcze prościej: jako integrację strukturalną.

Tensegracja obejmuje struktury, których 
stabilizacja uzyskiwana jest poprzez wstępne 
naprężenie. Twórca tego pojęcia twierdził, iż 
„tensegracja opisuje zasady związków struktu-
ralnych, których kształt strukturalny jest gwa-
rantowany przez skończenie zamknięte, cał-
kowicie ciągłe napięciowe zachowania syste-
mu, a nie przez nieciągłe i wyłącznie lokalne 
wzorce kompresyjne poszczególnych elemen-
tów” (Mikołajczyk, 2014, s. 62).

Sytuacja taka polega na tym, że sztywne 
elementy są poddawane stałemu, niewielkie-
mu ściskaniu poprzez napięcie giętkich ele-
mentów, które są rozpięte między nimi. W ten 
sposób napięcie jest w sposób ciągły przeno-
szone na wszystkie elementy układu. Skutkuje 
to tym, iż wzrost napięcia w jednym elemen-
cie spowoduje wzrost napięcia we wszystkich 
elementach będących we wzajemnym kontak-
cie strukturalnym (Kassolik, 2010; Yamada, 
2000; Ingber, 1998).

Model tensegracyjny zakłada, iż siły nie są 
lokalizowane, a przenoszone. Odbywa się to 
najkrótszą drogą. Wymusza to takie ustawie-
nie elastycznych elementów tensegracyjnych, 
aby w jak największym stopniu przeciwdziała-
ły one obciążeniom. Stanowi to gwarant du-
żej wytrzymałości przy użyciu małej ilości ma-
teriału. Źródłem sił tego układu są elementy 
kompresyjne, które zawieszone są w układach 
stałych napięć. Działające na taki układ obcią-
żenie jest przenoszone równomiernie, czasa-
mi na odległe elementy, wzdłuż linii napięcia 
(Mikołajczyk, 2014).

Tensegracja w układzie ruchu
Zjawisko to występuje na licznych pozio-
mach organizacji ciała człowieka, w tym także 
w obszarze układu ruchu (Kassolik, 2007a; b; 
2009). W takim rozumieniu kości stanowić 
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będą elementy kompresyjne, układ mięśnio-
wo-powięziowy zaś to element napięciowy. 
Zatem kręgosłup nie może być traktowany 
jako stabilna kolumna, do której przyczepia-
ją się tkanki miękkie, ale jest on konstrukcją, 
w której odpowiednio zrównoważone napięcie 
tkanek miękkich zapewni jego właściwe usta-
wienie (Mikołajczyk, 2014). 

Poszczególne elementy narządu ruchu (ko-
ści, mięśnie, ścięgna, więzadła) pozwalają na 
utrzymanie pozycji pionowej dzięki właściwe-
mu ich napięciu, podobnie jak liny w rzeźbach 
Snelsona (Ingber, 2010). Co więcej, do wie-
lu kości przyczepiają się (na małym obszarze) 
liczne mięśnie, które generują siły pociągania 
w różnych kierunkach, gdyż działają w prze-
ciwstawny sposób. Aby zachować właściwe 
położenie kości, konieczne jest zachowanie 
właściwego tonusu spoczynkowego. Zatem je-
śli w jednym z mięśni nastąpi wzrost napięcia, 
wówczas we wszystkich mięśniach przyczepia-
jących się w danym miejscu kości dochodzi do 
wzrostu tonusu spoczynkowego. W ten sposób 
równoważone są siły działające na przycze-
py mięśniowe i elementy kostne nadal utrzy-
mywane są na tym samym miejscu. Natomiast 
w sytuacji kiedy podwyższenie tonusu mię-
śniowego staje się długotrwałe, następuje za-
burzenie trofi ki, zmienia się dystrybucja krwi, 
a z czasem rozwija się stan zapalny oraz nasila 
się bolesność w miejscu, w którym sumują się 
siły pociągania (Kassolik, 2010; Travell, 1999; 
Mense, 2001).

WNIOSKI

Idea tensegracji zyskuje coraz większą popu-
larność i stanowi dobre wytłumaczenie me-
chaniki ruchu. Wykorzystując geometrię prze-
kłada podstawowe prawa fi zyki, które mają 
odzwierciedlenie w całym ciele (Scarr, 2014) 
W świetle współczesnych badań tensegracja 
ogrywa istotną rolę dla organizmów żywych, 
ponieważ poprzez zrównoważone siły pocią-
gania pozwala na utrzymywanie właściwego 
układu przestrzennego poszczególnych ko-
mórek, tkanek i wreszcie utworzonych z nich 
narządów (Ingber, 1993).

Tłumaczy to. dlaczego uszkodzenia 
w układzie ruchu nie muszą powstawać w od-
powiedzi na lokalne przeciążenia, ale mogą być 
wynikiem długotrwałych przeciążeń w innych 
okolicach ciała. Zwykle miejscem uszkodze-
nia jest najsłabszy punkt konstrukcji, którego 
osłabienie jest wynikiem wrodzonej dysfunkcji 
lub wcześniejszych uszkodzeń. Ponadto zjawi-
sko tensegracji stanowi bodziec do poszukiwa-
nia nawet mniej oczywistych powiązań między 
narządami czy elementami układu ruchu, bez 
odwoływania się do wpływu układu nerwowe-
go, krwionośnego czy hormonalnego.

PODSUMOWANIE

Ciało człowieka jest kompleksową strukturą 
biologiczną regulowaną przez wiele systemów, 
kontrolujących rozmaite procesy zachodzące 
w organizmie człowieka. Jest to możliwe m.in. 
dzięki istnieniu łańcuchów mięśniowo-po-
więziowych stanowiących swoiste autostrady 
w ciele człowieka, którymi wszelkie nieprawi-
dłowości są przenoszone zgodnie z zasadami 
tensegracji nawet w obszar odległych części 
ciała, z pozoru niezwiązanych z pierwotnym 
miejscem dysfunkcji. 
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Ćwiczenia lecznicze stosowane w rehabilitacji ręki 
reumatoidalnej 
Therapeu  c exercises used in the rehabilita  on of the rheumatoid 
hand

S T R E S Z C Z E N I E

Wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną 
prowadzącą u 70% pacjentów do powstania deformacji o obrębie stawów rąk. Znie-
kształcenia stawów zmniejszają sprawność manualną ręki oraz ograniczają jej zdolność 
chwytną. Jedną z metod fi zjoterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji ręki reuma-
toidalnej jest zastosowanie ćwiczeń leczniczych.

Celem pracy było przedstawienie wybranych ćwiczeń leczniczych możliwych do zasto-
sowania w programie usprawniania pacjentów z RZS.

Podsumowanie: Rehabilitacja ręki reumatoidalnej z wykorzystaniem indywidualnych 
ćwiczeń leczniczych pozwala na utrzymanie sprawności manualnej ręki, zachowanie jej 
zdolności chwytnej oraz opóźnienie zmian deformacyjnych pojawiających się w prze-
biegu RZS. Zaleca się, aby dobór ćwiczeń był uzależniony od stopnia zaawansowania 
zmian chorobowych, wieku oraz możliwości funkcjonalnych pacjentów. 

Wnioski: Proponowane ćwiczenia lecznicze są zalecaną formą terapii ręki reumato-
idalnej ze względu na korzystny wpływ na siłę mięśni oraz zakres ruchomości stawów.

Słowa kluczowe: ćwiczenia lecznicze, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), ręka 
reumatoidalna

S U M M A R Y

Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic infl ammatory disease leading in 
70% of patients to deformation of the hand joints. Joint deformities reduce the manual 
dexterity of the hand and limit its gripping ability. One of the physiotherapeutic meth-
ods used in the rehabilitation of the rheumatoid hand is the use of therapeutic exercises.

Th e aim of the study was to present selected therapeutic exercises that can be used in 
the rehabilitation program for patients with RA.
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Summary: Rehabilitation of the rheumatoid hand with the use of individual therapeu-
tic exercises allows to maintain the manual dexterity of the hand, maintain its grasping 
ability and delay deformation changes occurring as a result of RA. It is recommended 
that the selection of exercises depends on the severity of the lesions, age and patients 
functional effi  ciency.

Conclusions: Th erapeutic exercises are the recommended form of rheumatoid hand 
therapy due to its benefi cial eff ect on muscle strength and the range of joint motion.

Key words: therapeutic exercises, rheumatoid arthritis (RA), rheumatoid hand
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Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest 
przewlekłą zapalną chorobą autoimmunolo-
giczną, w której przebiegu dochodzi do powsta-
nia zmian patologicznych w obrębie narządu 
ruchu (Higgins, 2018). U około 70% pacjentów 
z RZS wraz z rozwojem choroby dochodzi do 
powstania deformacji ręki (Minami, 2017) oraz 
do uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu 
nadgarstkowego, śródręczno-paliczkowego 
oraz stawów międzypaliczkowych bliższych 
i dalszych (Henry, 2013). Według klasyfi ka-
cji Steinbrockera pojawiają się podwichnięcia 
w stawach nadgarstkowych oraz śródręczno
-paliczkowych, ulnaryzacja palców oraz de-
formacje w stawach między paliczkowych typu 
łabędzia szyjka i butonierka (O’Sullivan, 2016; 
Bullock, 2018). Pod względem funkcjonal-
nym deformacje i narastające zniekształcenia 
stawów rąk prowadzą do zaburzenia funkcji 
chwytnej kończyny górnej i w znacznym stop-
niu wpływają na obniżenie jej sprawności ma-
nualnej (Williams, 2018). Uzależniają chorego 
od osób trzecich, stygmatyzują i dają poczucie 
odrębności społecznej, prowadząc do depre-
sji i zaburzeń psychicznych (Demmelmaier, 
2018). 

Ćwiczenia czynne rąk stosowane we wcze-
snym okresie choroby mają za zadanie zapobiec 
rozwojowi zniekształceń, zaników mięśnio-
wych oraz ograniczeń zakresów ruchomości. 
W tym okresie choroby duże znaczenie mają 
także ćwiczenia wykonywane samodzielnie 
przez pacjentów w domu (Hammond, 2016). 
W późniejszym okresie choroby rehabilita-
cja ma na celu zwalczanie bólu, zniekształceń 

i deformacji już powstałych oraz przystoso-
wanie chorego do wykonywania samodzielnie 
czynności dnia codziennego (ADL, ang. Acti-

vities of Daily Living). Ćwiczenia rąk powin-
ny być dobrane w sposób indywidualny i do-
pasowane pod względem lokalizacji i stopnia 
zaawansowania zmian w poszczególnych sta-
wach (Bergstra, 2014). Program rehabilita-
cji powinien zawierać ćwiczenia kształtują-
ce trzy podstawowe funkcje ręki, jakimi są: 
jakość chwytu (chwyt opuszkowy, szczyp-
cowy, cylindryczny, hakowy i młotowy), siła 
chwytu i zdolności manipulacyjne (Williams, 
2015). Według badań (Ellegaard, 2019) pro-
gramy ćwiczeń rąk u pacjentów z RZS po-
winny zawierać ćwiczenia wzmacniające mię-
śnie, zwiększające zakresy ruchomości stawów 
oraz kompensujące defi cyty ruchowe związane 
z wykonywaniem czynności dnia codziennego 
(ADL). Obecnie rekomendowanym przez bry-
tyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki 
(NICE) jest 12-tygodniowy program uspraw-
niania ręki reumatoidalnej z wykorzystaniem 
progresywnego programu ćwiczeń wzmac-
niających i rozciągających (SARAH ang. Th e 

Strengthening and Stretching for Rheumatoid Ar-

thritis of the Hand), który stanowi uzupełnie-
nie podstawowych działań terapeutycznych 
w RZS. Program ten zawiera ćwiczenia in-
dywidualne z terapeutą, ćwiczenia domowe 
oraz edukację pacjenta w zakresie ochrony sta-
wów rąk (Srikesavan, 2018). Badania wykazują 
również skuteczność połączenia indywidual-
nej kinezyterapii ręki z zastosowanie splintów 
stabilizujących staw nadgarstkowy w terapii 
przywracającej funkcjonalność ręki (Sadura-
-Sieklucka, 2018).
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Celem pracy jest przedstawienie przykła-
dowych ćwiczeń ręki, możliwych do zasto-
sowania w procesie usprawniania pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). 
Proponowany program usprawniania ręki pa-
cjenta z RZS może być pomocny fi zjoterapeu-
tom w ich codziennej praktyce klinicznej. 

Usprawnianie pacjentów z RZS jest pro-
cesem wielokierunkowym i kompleksowym. 
Dobór odpowiednich ćwiczeń i metod tera-
peutycznych ma kluczowe znaczenie we wcze-
snym stadium choroby, w którym zmiany 
w obrębie narządu ruchu nie są jeszcze utrwa-
lone. Celem postępowania fi zjoterapeutyczne-
go w RZS jest:
– walka z bólem i stanem zapalnym
– wzmocnienie siły mięśni
– poprawa zakresów ruchu w poszczegól-

nych stawach
– zapobieganie deformacjom oraz korekcja 

deformacji już powstałych
– utrzymanie sprawności układu krążenio-

wo-oddechowego
– wypracowanie prawidłowych mechani-

zmów kompensacyjnych, umożliwiających 
funkcjonowanie w życiu codziennym

– utrzymanie sprawności manualnej ręki 
(Bullock, 2018; Cooney, 2011).
Rehabilitację ręki reumatoidalnej można 

przeprowadzić, bazując na ćwiczeniach bier-
nych, izometrycznych, rozciągających, czyn-
nych w odciążeniu, czynnych wolnych, jak 
również z wykorzystaniem specjalnych przy-
borów, takich jak piłeczki silikonowe, jeży-
ki, wałki z kolcami, siatki siłowe do ćwiczeń 
oporowych lub tablice do ćwiczeń manipula-
cyjnych (Srikesavan, 2018). Planując program 
rehabilitacji, należy uwzględnić ruchy zgięcia 
grzbietowego i dłoniowego nadgarstka, zgięcie 
i wyprost w stawach śródręczno-paliczkowych 
i międzypaliczkowych palców, przeciwstawia-
nie kciuka oraz zwrócić uwagę na prawidłową, 
skorygowaną pozycję wyjściową do wszystkich 
ćwiczeń. Przed przystąpieniem do usprawnia-
nia leczniczego ręki pacjenta z RZS należy 
uwzględnić jego wiek oraz aktualny stan funk-
cjonalny, stopień deformacji ręki oraz okres 
choroby (Verhoeven, 2016). W programie 

rehabilitacji należy także wskazać cele terapii 
adekwatne do potrzeb pacjenta oraz wyklu-
czyć ewentualne przeciwwskazania, np. gro-
żące bądź zaistniałe zerwanie ścięgna, ostry 
stan zapalny lub znaczny ból uniemożliwiający 
ćwiczenia (Minami, 2017). W przykładowym 
programie rehabilitacji przedstawiono propo-
zycję ćwiczeń ręki reumatoidalnej dla pacjen-
tów z RZS w okresie remisji choroby. Ćwi-
czenia te należą do grupy ćwiczeń czynnych 
wolnych oraz czynnych z oporem. Celem tych 
ćwiczeń jest poprawa siły mięśni, zwiększenie 
zakresów ruchomości stawów rąk, korekta de-
formacji oraz poprawa chwytu. Ich zaletą jest 
brak konieczności posiadania specjalistyczne-
go sprzętu rehabilitacyjnego, co umożliwia pa-
cjentom wykonywanie treningu w warunkach 
domowych.

  P   

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: przedramię w nawróceniu, 
oparte na stole, palce I–V przywiedzione

Ruch: czynne odwiedzenie palców w stawach 
śródręczno-paliczkowych w odciążeniu, po-
wrót do pozycji wyjściowej
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Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: przedramię w nawróceniu, 
oparte na stole, kciuk odwiedziony

Ruch: przywodzenie palców II–V do kciuka, 
powrót do pozycji wyjściowej

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: przedramię w nawróceniu, 
oparte na stole, palce I–V odwiedzione w sta-
wach śródręczno-paliczkowych

Ruch: zginanie kolejno palców I–V w stawach 
międzypaliczkowych bez odrywania śródręcza 
od podłoża, powrót do pozycji wyjściowej

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: przedramię w pozycji po-
średniej oparte kłębikiem palca małego o pod-
łoże 

Ruch: przeciwstawianie kolejno palców II–V 
do kciuka, powrót do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie 5
Pozycja wyjściowa: przedramiona w pozycji 
pośredniej oparte kłębikami o podłoże, ręce 
złączone opuszkami palców II–V

Ruch: oddalanie od siebie śródręczy bez odry-
wania opuszków palców i kłębików od podło-
ża, powrót do pozycji wyjściowej
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Ćwiczenie 6
Pozycja wyjściowa: przedramiona w nawró-
ceniu, oparte na stole w osiowym ustawieniu 
stawów 

Ruch: przywiedzenie dopromieniowe w stawie 
nadgarstkowym, powrót do pozycji wyjściowej

Ćwiczenie 7
Pozycja wyjściowa: przedramię w odwróceniu 
lub w pozycji pośredniej z chwytem piłeczki 

Ruch: ściskanie piłeczki jednorącz naprze-
miennie 

lub oburącz jednocześnie, powrót do pozycji 
wyjściowej.

Ćwiczenie 8
Pozycja wyjściowa: przedramię w nawróceniu, 
palce przywiedzione objęte gumką 

Ruch: odwodzenie palców w stawach śródręcz-
no-paliczkowych z rozciąganiem gumki, po-
wrót do pozycji wyjściowej

Ćwiczenie 9
Pozycja wyjściowa: przedramiona w pozycji 
pośredniej, oparte o stół kłębikiem, palce II–V 
objęte gumką

Ruch: zgięcie grzbietowe nadgarstka z oporem 
gumki, powrót do pozycji wyjściowej
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Ćwiczenie 10
Pozycja wyjściowa: przedramiona w odwróce-
niu z chwytem taśmy oburącz

Ruch: rozciąganie taśmy z odwiedzeniem do-
promieniowym, powrót do pozycji wyjściowej.

Powyższe ćwiczenia można wykony-
wać codziennie lub co drugi dzień – każde po 
20–30 powtórzeń w zależności od siły mię-
śni oraz indywidualnych możliwości pacjen-
ta. W okresie zaostrzenia objawów nie zaleca 
się wykonywania ćwiczeń w stawach objętych 
stanem zapalnym. Ćwiczenia nie powinny po-
wodować bólu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń 
zaleca się wykonanie masażu leczniczego rąk 
lub zabiegów fi zykalnych (krioterapia miejsco-
wa, laseroterapia, prądy interferencyjne, prądy 
diadynamiczne, Sollux) działających przeciw-
bólowo oraz pozwalających na przygotowa-
nie tkanek do terapii (Nelson, 2017; Bullock, 
2018; Adly, 2017).

P

 Rehabilitacja ręki reumatoidalnej stanowi 
ważny punkt w programie usprawniania pa-
cjentów z RZS. Skuteczność terapii zależy 
w znacznym stopniu od zaangażowania pa-
cjenta w proces usprawniania, jego indywidu-
alnych potrzeb oraz od zastosowanych metod 
terapeutycznych (Minami, 2017). Dobór ćwi-
czeń leczniczych powinien być uzależniony od 
stopnia deformacji ręki, okresu choroby oraz 
możliwości funkcjonalnych pacjenta. Najnow-
sze wytyczne kliniczne zalecają stosowanie 
terapii ręki reumatoidalnej ukierunkowanej na 
poprawę zakresów ruchomości stawów, zwięk-
szenie siły mięśniowej, wypracowanie pra-

widłowych mechanizmów kompensacyjnych 
oraz ochronę stawów przed dalszymi deforma-
cjami (ACR, 2020). Wyniki aktualnych badań 
wskazują na skuteczność ćwiczeń ręki w od-
niesieniu do ogólnej sprawności manualnej, 
siły chwytu oraz zapobiegania deformacjom 
w przebiegu RZS (Lamb, 2015). Potwierdze-
niem tych doniesień są również inne wyniki 
badań wskazujące, że u pacjentów chorujących 
na RZS < 5 lat zastosowanie ćwiczeń ręki w po-
łączeniu z ochroną stawów i edukacją pozwala 
na zachowanie sprawności ręki przez dłuższy 
czas (Hammond, 2016). Badania Lamb i wsp. 
(2015) wskazują jednak na niewielką skutecz-
ność kinezyterapii ręki na subiektywne czucie 
bólu w dłuższej perspektywie czasu. Niska 
skuteczność ćwiczeń w odniesieniu do redukcji 
bólu może implikować konieczność zastoso-
wania innych metod walki z bólem, w tym far-
makoterapię lub fi zykoterapię (Cooney, 2011).

Indywidualna rehabilitacja ręki reumato-
idalnej połączona z ćwiczeniami domowymi 
oraz edukacją pacjenta jest przyjętą formą tera-
pii pacjentów z RZS. Na podstawie dotychcza-
sowej wiedzy i przeprowadzonych badań moż-
na zauważyć, że terapia ręki reumatoidalnej 
wpływa na poprawę zakresów ruchomości oraz 
siłę chwytu ręki, jednak w dłuższej perspekty-
wie nie daje trwałego efektu przeciw bólowego.

P
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  Fizjoterapia układu oddechowego po przebytej 
chorobie COVID-19
Pulmonary physiotherapy in post COVID-19

S T R E S Z C Z E N I E

Choroba Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) rozprzestrzeniła się w całym świecie. 
Atakuje głównie układ oddechowy organizmu, ale powikłania ujawniają się w wielu 
narządach oraz tkankach. Struktury ochrony zdrowia zostały postawione w stan goto-
wości do walki z wirusem, którego nie zdążono dobrze poznać. Fizjoterapia post-covi-
dowa skupia się głównie na rehabilitacji układu oddechowego oraz na przeciwdziałaniu 
skutkom zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym. Wśród postępowania fi zjotera-
peutycznego znalazły się pozycje ułożeniowe, toaleta drzewa oskrzelowego, ćwiczenia 
czynne oraz fi zykoterapia. Ważnym elementem fi zjoterapii jest działanie w zespole 
wraz z lekarzami, pielęgniarkami oraz psychologami. 

Słowa kluczowe: Covid-19, fi zjoterapia post-covidowa, układ oddechowy

S U M M A R Y

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has spread worldwide. It mainly attacks the 
respiratory system of the body, but complications appear in many organs and tissues. 
Healthcare teams were put on standby to fi ght a virus that they did not get to know 
well. Post-covid physiotherapy focuses mainly on the rehabilitation of the respiratory 
system and counteracting the eff ects of changes in the musculoskeletal system. Physio-
therapeutic procedures included posture positions, bronchial tree cleansing, active 
exercises and physical therapy. An important element of physiotherapy is working in 
a medical team with doctors, nurses and psychologists.

Key words: Coronavirus Disease 2019, post-covid physiotherapy, respiratory system
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W

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) jest 
chorobą, która charakteryzuje się między in-
nymi uszkodzeniem płuc oraz powikłaniami 
w wielu różnych tkankach i narządach. Wywo-
ływana jest przez wirus SARS CoV2, który po 
raz pierwszy został zaobserwowany w Wuhan 
w Chinach w 2019 roku (Jinan, 2020). Pierw-
szy przypadek zachorowania w Polsce został 
potwierdzony 4 marca 2020 r. 12 marca 2020 
roku WHO ogłosiło pandemię COVID-19. 
(Duszyński, 2020).

Ponieważ COVID-19 rozprzestrzenia się 
na całym świecie, fi zjoterapeuci musieli odpo-
wiedzieć na wyzwanie związane z tą nagłą sy-
tuacją. W scenariuszu charakteryzującym się 
brakiem dowodów na jakiekolwiek skuteczne 
leczenie COVID-19 niezbędna była reorgani-
zacja pracy w ochronie zdrowia i dostosowa-
nie działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych 
do nowych warunków. Diagnozowanie cho-
roby, wdrażanie skutecznych terapii i rehabi-
litacji od początku pandemii było trudne, bio-
rąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenianie się 
wirusa drogą kropelkową w bliskim kontakcie 
z innymi ludźmi oraz z zanieczyszczonymi po-
wierzchniami. 

Fizjoterapeuci aktywnie uczestniczą w le-
czeniu COVID 19 poprzez rehabilitację głów-
nie układu oddechowego oraz mięśniowo-
-szkieletowego (Pedersini, Villafane, 2021).

C  

Publikacja ma na celu przedstawienie zarysu 
postępowania rehabilitacyjnego po przebytej 
chorobie COVID-19 wywołanej przez wirus 
SARS CoV2 oraz inspirowanie fi zjoterapeu-
tów do kreowania skutecznych metod reha-
bilitacyjnych zarówno w zapobieganiu powi-
kłaniom w przebiegu COVID-19, jak również 
w przywracaniu sprawności układu oddecho-
wego i ogólnoustrojowej po przebytej chorobie. 

R  

COVID-19 jest wysoce zakaźną chorobą 
układu oddechowego, powodującą dysfunk-
cje wielo układowe nie tylko w trakcie ak-
tywnego zakażenia, ale także po wyleczeniu. 
Dysfunkcje te dotyczą głównie układów: ser-
cowo-naczyniowego, oddechowego, mięśnio-
wo-szkieletowego i nerwowego, powodując 
ograniczenie sprawności funkcjonalnej o nie-
określonym w chwili obecnej czasie ich trwa-
nia. Rehabilitacja podjęta w trakcie trwania 
choroby, jak i po jej zakończeniu może ogra-
niczyć skutki schorzenia i skrócić czas trwania 
powstałych dysfunkcji. U większości dotych-
czas badanych pacjentów (81%) infekcja prze-
biegała łagodnie lub bezobjawowo, w grupie 
88,7% wystąpiła gorączka, u 57,6% chorych 
pojawił się kaszel, natomiast 45,6% zakażo-
nych cierpiało z powodu duszności (Simpson, 
Robinson, 2020). Jednakże w grupie pacjentów 
powyżej 65 roku życia, u których stwierdzono 
występowanie  chorób współistniejących (oty-
łość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby auto-
immunologiczne, nowotworowe), zakażenie 
często prowadziło do poważnych powikłań 
(Simpson, Robinson, 2020). 

Wśród pacjentów wymagających hospitali-
zacji stosunkowo wysoki odsetek (20,3%) wy-
maga leczenia w oddziale intensywnej terapii, 
często z powodu zespołu ostrej niewydolności 
oddechowej (ARDS). W tej grupie pacjentów 
często występuje ryzyko niewydolności wielo-
narządowej i zgonu (Brugliera, Spina, Castel-
lazzi, et al., 2020).

W grupie pacjentów hospitalizowanych 
z powodu COVID-19 głównym celem reha-
bilitacji oddechowej jest złagodzenie objawów 
duszności, lęku, depresji i zapobieganie rozwi-
jającym się powikłaniom, a ponadto zmniej-
szenie niepełnosprawności oraz maksymalne 
zachowanie sprawności funkcjonalnej i popra-
wa jakości życia (Zhonghua, 2020). 

Termin rozpoczęcia rehabilitacji oddecho-
wej wyznacza się po wykluczeniu przeciw-
wskazań i zapewnieniu bezpieczeństwa epide-
miologicznego, aby uniknąć rozprzestrzenia-
nia się infekcji (Demeco, 2020).
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Podejmowane interwencje w zakresie re-
habilitacji oddechowej muszą być spersonali-
zowane, szczególnie w przypadku pacjentów 
z chorobami współistniejącymi, w podeszłym 
wiekiem, z otyłością, i towarzyszącymi powi-
kłaniami dotyczącymi jednego lub wielu na-
rządów. Zespół rehabilitacyjny powinien sku-
pić się na specyfi cznych problemach pacjenta, 
aby opracować zindywidualizowany program 
rehabilitacji (Kikens, 2020).

Fizjoterapia u pacjentów po przebytym 
zakażeniu COVID-19 znacznie przyśpiesza 
powrót do zdrowia. Dodatkowo wspomaga 
utrzymanie układu oddechowego na dobrym 
poziomie wydolnościowym, również u pacjen-
tów z przewlekłymi chorobami krążenia (Ry-
bińska, 2021). 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
British Society of Rehabilitation Medicine re-
habilitacja powinna być prowadzona począw-
szy od przyjęcia pacjenta do oddziału i konty-
nuowana po zakończeniu hospitalizacji (Phi-
lips, 2020). Program zindywidualizowanego 
leczenia rehabilitacyjnego powinien opierać się 
na ocenie parametrów wydolnościowych pa-
cjenta i dostosowany do potrzeb wynikających 
z jego stanu przed, w trakcie i po zakończeniu 
programu – przy uwzględnieniu chorób współ-
istniejących. W przypadku pacjentów z CO-
VID-19 podejmuje się działania mające na celu 
łagodzenie objawów duszności, niepokoju psy-
chicznego i poprawy sprawności fi zycznej oraz 
jakości życia (tabela 1). Podczas rehabilita-
cji należy kontrolować stopień poprawy funk-
cji układu oddechowego, przy czym pacjenci 
powinni być informowani o podejmowanych 
działaniach (Barker-Davies, Sullivan, 2020)

 Fizjoterapia układu oddechowego jest 
ważnym narzędziem w leczeniu pacjentów 
z różnymi typami schorzeń. W przebiegu CO-
VID-19 wskazana jest wczesna rehabilita-
cja pulmonologiczna już w ciągu pierwszych 
3 dni – z wykorzystaniem technik oczysz-
czania drzewa oskrzelowego, takich jak: dre-
naż oskrzelowy zewnętrzny, drenaż oskrze-
lowy wewnętrzny z wykorzystaniem aparatu 
Flutter – ułatwiającego ewakuację wydzieliny 
oskrzelowej na zewnątrz, czy aparatu Triffl  o 

– wspomagającego wdech i wydech. Pomoc-
na jest także nauka oddychania przeponowe-
go – pozwalającego na uzyskanie zwolnienia 
częstości i pogłębienia oddechu, a tym samym 
uzyskania poprawy wentylacji i zmniejszenia 
stopnia nasilenia duszności. Wpływ wczes-
nego wdrażania rehabilitacji oddechowej na 
zmniejszenie śmiertelności pacjentów chorych 
na COVID-19 nie jest jeszcze w pełni pozna-
ny i konieczne są dalsze badania (Javaherian, 
Shadmehr, 2021).

Pacjenci, którzy przebyli COVID-19, cier-
pią również na bóle układu mięśniowo-szkiele-
towego. U pacjentów, zwłaszcza u tych, którzy 
przebywali na OIT, mogą pojawiać się różne 
poważne komplikacje, wśród których oprócz 
zaburzeń oddechowych mogą występować za-
burzenia poznawcze, psychologiczne, zmiany 
neurologiczne i zmiany mięśniowo-stawowe, 
takie jak długotrwały ból, osłabienie mięśni 
i ogólnie niska jakość życia. Dlatego rozsądne 
jest ścisłe monitorowanie pacjentów w dłuższej 
perspektywie (Machado, 2021). 

Fizjoterapia po COVID-19 powinna się 
odbywać pod nadzorem ściśle ze sobą współ-
pracującego zespołu terapeutycznego. Ustala-
jąc plan przebiegu rehabilitacji, pacjent powi-
nien udać się na wizytę lekarską, a następnie 
skonsultować się ze specjalistą pulmonolo-
giem, fi zjoterapeutą i psychologiem oraz wy-
konać szereg badań diagnostycznych. Zaleca-
ne jest wykonanie testu wysiłkowego lub te-
stu sześciominutowego, EKG, CTK, badanie 
przedmiotowe i podmiotowe oraz monitoro-
wanie poziomu saturacji. 

Kompleksowe programy rehabilitacyjne 
powinny obejmować metody, które pomagają 
przywrócić kurczliwość przepony oraz mięśni 
międzyżebrowych (terapia nerwowo-mięśnio-
wa, integracja strukturalna, metoda Neurac). 
Ważne jest, żeby fi zjoterapia była ukierun-
kowana na poprawę upośledzonej wentylacji 
płuc, hemodynamiki, wymiany gazowej w nie-
wydolności oddechowej oraz poprawę jako-
ści życia pacjentów w przyszłości (Rybińska, 
2021).

Zabiegi fi zykalne stosowane są jako ele-
ment uzupełniający kinezyterapię oraz 
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Tabela 1. Główne zalecenia rehabilitacyjne dla pacjentów po przebytym COVID-19
(za: Percy, Vervoord, 2020; Stein, Visco, 2020; Demeco, 2020)

Kryteria 
wykluczenia

1. Tętno > 100 uderzeń/minutę
2. Ciśnienie krwi < 90/60 mm Hg lub > 140/90 mm Hg 
3. Nasycenie krwi tlenem < 95%
4. Inne choroby, w przypadku których wysiłek fi zyczny jest nieodpowiedni 

Kryteria 
przerwania 
ćwiczeń

1. Wahania temperatury ciała > 37,2OC
2. Objawy ze strony układu oddechowego i zmęczenie nasilają się i nie ustępują po odpo-

czynku
3. Natychmiast przerwać czynności i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące 

objawy: ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, silny 
kaszel, zawroty głowy, ból głowy, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, pocenie się, kłopo-
ty ze staniem i inne objawy

Planowanie 
rehabilitacji 

1. Ocena kliniczna: badanie przedmiotowe, badanie podmiotowe, badania obrazowe, badania 
laboratoryjne

2. Ocena wydolności i funkcji oddechowej:
– Siła mięśni oddechowych
– Pomiar zakresu ruchu (ROM)
– Ocena równowagi: Berg Balance Scale
– Test 6-minutowego marszu (6MWT)
– Ocena aktywności fi zycznej: międzynarodowe testy poziomu aktywności fi zycznej 

(IPAQ), skala aktywności fi zycznej dla osób starszych (PASE)
3. Ocena zdolności do życia codziennego: ocena czynności życia codziennego (ADL) 

(indeks Barthela)

Przebieg 
rehabilitacji 

Edukacja pacjenta:
1. Ulotki, artykuły lub materiały multimedialne wyjaśniające znaczenie rehabilitacji odde-

chowej
2. Zachęcanie do zdrowego stylu życia
3. Zachęcanie pacjentów do udziału we wspólnych aktywnościach wraz z rodziną i znajo-

mymi
Zalecenia dotyczące rehabilitacji oddechowej:
1. Ćwiczenia aerobowe dla pacjentów, takie jak chodzenie, szybki marsz, jogging, pływanie 

itd. Zaczynając od niskiej intensywności, stopniowo zwiększając intensywność i czas 
trwania: 3 do 5 razy w tygodniu przez 20 do 30 minut. U pacjentów ze skłonnościami do 
szybkiego zmęczenia można wykonywać ćwiczenia z przerwami

2. Trening siłowy: progresywny trening oporowy jest zalecany z częstotliwością 2 do 3 razy 
w tygodniu przy okresie treningowym trwającym 6 tygodni i cotygodniowym zwiększeniu 
oporu o 5% do 10%

3. Ćwiczenia równowagi: pacjenci z zaburzeniami równowagi powinni wykonywać ćwicze-
nia równoważne pod okiem fi zjoterapeuty ze stopniowym utrudnianiem wykonywanych 
aktywności

4. Ćwiczenia oddechowe: jeśli pacjenci mają duszność, świszczący oddech, trudności z wy-
dzielaniem plwociny itp., muszą rozpocząć ćwiczenia oddechowe, w tym naukę oddycha-
nia różnymi torami, regulację rytmu oddychania, ćwiczenia wzmacniające mięśnie odde-
chowe oraz ćwiczenia wspomagające ewakuację plwociny

Edukacja czynności dnia codziennego
Ocena zdolności pacjenta do wykonywania codziennych czynności, takich jak przemieszcza-
nie się, zmiana pozycji, pielęgnacja, korzystanie z toalety, kąpiel itd., oraz udzielanie wskazó-
wek przy trudnościach przy wykonywaniu tych czynności
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wspomagające leczenie różnego rodzaju bólu 
(w odcinku piersiowym kręgosłupa, klatce 
piersiowej), który często występuje u pacjen-
tów po przebytym zakażeniu COVID-19. Do-
datkowo, po wyeliminowaniu ewentualnych 
przeciwwskazań, istnieje możliwość zastoso-
wania najnowocześniejszych zabiegów z za-
kresu fi zyko terapii. Oparte są one na urządze-
niu służącym do stymulacji elektromagne-
tycznej. Terapia oddechowa z wykorzystaniem 
pola elektromagnetycznego o wysokiej inten-
sywności BTL SIS jest z powodzeniem stoso-
wana w chorobach układu oskrzelowo-płucne-
go, ponieważ działa rozszerzająco na naczynia 
krwionośne, rozszerza oskrzela, zmniejsza sta-
ny zapalne. Przyczynia się także to do łatwiej-
szego usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelo-
wego oraz wzmocnienia mięśni oddechowych. 

Istnieje również możliwość zastosowania 
terapii hiperbarycznej, która umożliwia prze-
zskórną implementację tlenu, miejscowo nawet 
do 20%, co może mieć pozytywny wpływ na 
poprawę dotlenienia chorego w przypadku za-
palenia płuc w przebiegu COVID-19 (Szcze-
gielniak, 2021). Główne zalecenia dotyczą-
ce postępowania fi zjoterapeutycznego zostały 
przedstawione w tabeli 1.

P

Nieznany wirus sprawił, że systemy ochrony 
zdrowia różnych krajów musiały podjąć wal-
kę o życie i zdrowie ludzi na całym świecie. 
Należało w krótkim czasie stworzyć procedu-
ry działania, których efektywność nie została 
jeszcze dokładnie zbadana. Jednakże istnie-
ją dowody, że właściwie stosowane metody 
postępowania rehabilitacyjnego mają istotny 
wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjenta po 
przebytej infekcji.

W

W rehabilitacji po chorobie COVID-19 za-
leca się przede wszystkim dbanie o toaletę 
drzewa oskrzelowego, ćwiczenia oddechowe, 
ćwiczenia przeciwdziałające skutkom unieru-
chomienia układu mięśniowo-szkieletowego 

oraz fi zykoterapię w postaci stymulacji elektro-

magnetycznej. Wszelkie działania powinny 

być podejmowane po wyeliminowaniu prze-

ciwwskazań oraz w konsultacji z całym zespo-

łem terapeutycznym, aby w jak największym 

stopniu dbać o bezpieczeństwo pacjenta. 
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COVID-19 pandemic from an ecological perspec  ve
Pandemia Covid-19 z perspektywy ekologicznej

S U M M A R Y

Th is publication continues the analytic thread of the fi rst author’s previous publica-
tions (Wasilewski B., 2020 a, b) which interrogated the barriers to a fuller under-
standing of the COVID-19 pandemic. One of the main obstacles to understanding 
the phenomenon of the current pandemic is the analysis of this phenomenon is shorn 
of its ecological and evolutionary perspectives (Wasilewski, Egan, 2018; 2019; Wa-
silewski, Your tsenyuk, Egan, 2020). Th e intention of this paper is to discuss further 
important issues related to COVID 19 and suggest an analysis derived from these 
named perspectives. 

Key words: COVID 19 pandemic, ecological perspective,  human being as a biocenosis, 
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S T R E S Z C Z E N I E

Publikacja podejmuje analityczny wątek wcześniejszych publikacji pierwszego z auto-
rów (Wasilewski, 2020 a; b), w których analizowano bariery utrudniające pełne zrozu-
mienie pandemii COVID-19. Jedną z głównych przeszkód w zrozumieniu fenomenu 
obecnej pandemii jest, zdaniem autorów opracowania, analiza tego zjawiska w ode-
rwaniu od perspektywy ekologicznej i ewolucyjnej (Wasilewski, Egan, 2018; 2019; 
Wasilewski, Yourcenyuk, Egan, 2020). Intencją obecnego artykułu jest omówienie 
kluczowych kwestii związanych z COVID 19 z punktu widzenia analizy prowadzonej 
z wymienionych wyżej punktów widzenia.
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I

Th e evolution that led to the creation of man in 
his present form was mainly based on blend-
ing the preceding evolutionary form into that 
which followed, supplemented only by a func-
tional enhancement. Th is has been a process 
since that period when only the simplest or-
ganisms that did not yet have a cellular form 
existed and these (in numerical terms) still 
dominate the composition of our planet’s bio-
sphere. Th e next stage of evolution was the 
formation of cellular organisms that integrat-
ed with subcellular entities- and using them 
as permanent, functional elements- gradually 
organized themselves into ever more complex 
colonies, the most complex of which is man.

Th is paper focuses on the authors’ hypoth-
esis that the essence of the COVID-19 pan-
demic is the reduced eff ectiveness of the evo-
lutionary mechanisms integrating the human 
being with its complementary biotope. Th is in-
tegration has allowed the human being to co-
exist with the world of viruses both in an en-
dogenous form – and as such they constitute 
part of our human morphology- and the ex-
ogenous form with which we constantly inter-
face, including those we consider pathogenic. 
Th e authors attempt to outline the complexity 
and interrelationships of the human body with 
its complementary biotope and the sensitivity 
of this complex, to the toxic eff ects of factors 
linked to our industrial civilization. 

Our body is a multicellular structure, anal-
ogous to other organisms of our planet and as 
such represents a recognisable point or stage 
in the evolution of our planet’s biosphere. It is 
a transfer link in that ever-fl owing stream of 
matter in its corpuscular, wave, organic and 
inorganic manifestations. Information pass-
es through us and energy exchange within us, 
constantly operates to link Man with the bio-
sphere of which we are but an element. Our 
body components are thus constantly exchang-
ing within our liminal structures and are co-
eval with integrally related living organisms, 
including viruses. Constant change defi nes our 
bodily existence, the life of our epithelial cells 

is only a few hours and within a few years we 
exchange almost all of our body’s atoms. We 
constantly exchange the atoms which compose 
us, not only with the stock of matter limited by 
the shells of our body, but also with those at-
oms in an ever-expanding environment refl ect-
ing globalization and the movement of people 
and goods.

Until recently we treated atoms as the life-
less building material of our bodies, but now 
recognise that irrespective of the distance be-
tween them, spin-paired atoms remain in con-
stant contact with each other, enabling the 
transmission of information. From the per-
spective of the exchange of atoms within the 
Earth’s biosphere, we are one large communi-
ty of which the biosystem of the body is a mi-
crocosm. Th e same pool of atoms within our 
bodies circulates in a rotational way, supplying 
both human and bacterial cells which together 
with viral and prion microorganisms combine 
uniquely to construct Man. 

Th e scientifi c facts available today chal-
lenge the anthropocentric belief that only hu-
mans are capable of thinking, animals guided 
only by instincts and the rest of organic mat-
ter- passive building blocks. Th e capacity for 
thought is not only the ability to comprehend 
abstract phenomena- which today seems to 
be decreasing in humans- but also mainly the 
ability to collect, process and optimally use in-
formation. In this sense, thinking as such is 
a common feature of living organisms and not 
unique to Man. Th e cells of the human body in 
the process of evolution, have lost many of the 
features necessary for independent existence. 
But, as a consequence have gained the ability 
to perform highly specialized functions while 
still remaining living, thinking organisms. We 
know today that the chromatin nucleic acids of 
each cell, apart from storing the genetic record, 
have capabilities similar to effi  cient computers 
for storing and processing information, a prop-
erty also possessed by proteins (Lu, 2020; 
Woods, Doty, Myhrvold et al., 2019).
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H     

If now we return to the topic of the human-vi-
rus confl ict, it is important to accept as fact, 
that we intimately cohabit as it were with vi-
ruses that are a vital, integral part of our body 
and in a sense, we cooperate with these same 
entities. In the case of a viral infection, it is not 
so much about contamination of the suppos-
edly sterile space of our body, but rather the 
violated homeostasis of our body’s biocenosis, 
facilitating entry of pathological, exogenous 
viruses. Th e multi-component barrier which 
has evolved over billions of years and enabled 
our survival through its protective capacity, 
has been severely damaged by a toxic industri-
al civilization- the extent of which has spread 
rapidly throughout our planet over the past 
200 years (and especially the last decades).

Th e thrust of our thesis is that the main 
cause of the COVID-19 pandemic is not sim-
ply the appearance of the SARS-CoV-2 vi-
rus, but the result of human activities which 
have had negative impacts on the ecosystem 
of the living earth’s shell for over 2 centuries. 
Th e doubling of the human population within 
60 years (currently at approximately 7.7 billion 
individuals) has radically reduced and often 
eliminated many “wild animals” who hosted 
such protective viruses and dangerously im-
pacted the surrounding biotope. Human liv-
ing conditions have changed radically facili-
tating penetration and mutation of viruses, as 
large population clusters have arisen (e.g., Wu-
han). In tandem with these changes, there is 
increased intensity of contact with ever great-
er numbers of people in artifi cially ventilated 
areas such as hotels, stadiums and conference 
halls. Th us, given the high prevalence of viral 
infections, the presence of minimally symp-
tomatic or asymptomatic vectors and the per-
sistence of viruses on shared items, viral trans-
mission in workplaces and other sites of human 
interaction is inevitable. 

Circumstances conducive to the trans-
mission of infection include overcrowding of 
both animals and people and industrial farms 
breeding animals for meat, are a particularly 

dangerous threat from an epidemiological per-
spective. In this situation the host cell is si-
multaneously infected by two diff erent virus-
es, which leads to the emergence of new, more 
“mutational” variants with better capacities 
to extend their range and infectivity. In addi-
tion, animals in such conditions are frequent-
ly are almost cheek to jowl with people (often 
e.g., immigrants) who work in meat processing 
plants and who themselves live in poor, over-
crowded and unhygienic conditions. And so, 
the resistance of both man and animal to vi-
ral transfer is reduced, fertile conditions for the 
emergence of pathogenic strains and further 
epidemics is possible and an enabling environ-
ment now exists for animal viruses to transfer 
and colonise a new host- man! Eating animals 
such as bats is an example of how viral transfer 
is facilitated and in which the mechanism of 
endogenization of RNA viruses occurs as pre-
viously seen in the case of human phylogenetic 
protoplasts.

Scientifi c progress has demonstrated how 
essential to human life in terms of biology and 
psychology, are its links with other elements of 
the biotope that have been permanently dis-
turbed in the industrial age. Researchers now 
increasingly conclude that the industry- dam-
aged biotope has triggered the mass extinc-
tion of species (Barnosky, Matzke, Tomiya 
et al., 2011; Brooke, 2018). Th e extinction pro-
cess does not spare humans (Wasilew ski, 2014; 
2018; Wasilewski, Egan, 2019) and is partic-
ularly visible in the West, where it is charac-
terized by reduced immunity and fertility. Life 
enriched with health and creativity is shorter 
today and more and more emphasis placed on 
preparing for retirement from the stress of to-
day in anticipation of rest, regeneration and re-
newal. Unfortunately, at the same time, the 
activation of self-destructive processes such 
as thanatosis continues apace, in tandem with 
ever increasing incidence of civilization- in-
duced diseases (Wasilewski, 2008; Wasilews-
ki, Egan, 2018; 2019; Wasilewski, Your tse-
nyuk, Egan, 2020).

To ensure that life continues, it is neces-
sary that we cooperate with millions of other 
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biological entities to which man is inextrica-
bly linked, including those from the microbi-
ological world, such as bacteria, fungi, virus-
es, prions and macro-organisms such as trees, 
animals, plants and other people. Man, thanks 
to his integration with these myriad elements 
of the biotope, breathes, nourishes and indeed 
heals himself. He absorbs the products of other 
elements within the biotope of which he is part 
and constantly exchanges with it those atoms 
that make up his body in a process frequently 
repeats in the course of a lifetime. He possesses 
a fairly high degree of autonomy and is able to 
move independently, but for the reasons above 
outlining his integration within the biotope, 
is unable to live independently outside it. Th e 
human body is therefore a transitional form, 
a transit element of matter, which is in constant 
fl uid motion and in which communication is 
maintained despite translocation. Quantum 
physics confi rms this thesis, by demonstrating 
that displaced elementary particles still main-
tain constant contact with the matrix through 
the quantum entanglement mechanism. Man 
in this material expression of his existence is 
an integral element of that living structure 
we term the biotope, but there are many in-
dications that this integration is not limited to 
a merely material exegesis. Th e entire animat-
ed world is capable of generating and process-
ing thought, so animals, plants and other liv-
ing creatures are capable of thinking to vary-
ing degrees of complexity-and recently even 
machines have been designed with primitive 
thinking capacities. Th us, there is increasingly 
a gradual blurring of the distinction between 
material and non-material existence, between 
the nature of animate and inanimate and be-
tween living and the surrounding dead mat-
ter which formerly was understood to be solely 
a passive entity and incapable of thought.

We still have only partial information on 
the interaction of organisms that make up the 
biotope community of our bodies. Our knowl-
edge on how the chains of connections serving 
homeostasis function in humans is fragmen-
tary, although it is more widely understood and 
known for plants and some animals. Examples 

include the symbiotic relationships of plants 
with fungi (mycorrhiza) and bacteria (bacte-
riorosis), or the interaction of aphids with vi-
ruses carrying genes necessary for the periodic 
growth of wings needed for the transmission of 
the aphids to the new host.

M   COVID-

Th e human microbiome and in particular the 
role of the gut microbiome in human immune 
mechanisms (with signifi cance for COV-
ID-19) requires further discussion. Th e intes-
tinal tract prevents pathogen access to the sen-
sitive interior of our body by a specifi c barrier 
composed of a mucous membrane which has 
a huge surface area of about 400 square metres. 
However, the human immune system operat-
ing from and within the tract itself constitutes 
the core of the human immune system and 
plays a signifi cant role in maintaining tissue 
homeostasis. Th e human intestine is known to 
house many microorganisms (intestinal micro-
biota) and has also the largest clusters of im-
mune cells in the body, which are part of that 
important complex- gut associated lymphoid 
tissue (GALT). It is estimated that 8% of peo-
ple suff er from impaired physical integrity of 
this barrier, while functional disorders of the 
barrier components and in particular the com-
position and derangements of the intestinal 
microfl ora (Microbiota), are more frequent. 
Th e framework of this study does not allow for 
an in-depth discussion on the consequences of 
a poorly functioning microbiota, including its 
signifi cance for the body’s immunity and the 
prevention and resistance to viral infections. It 
is noteworthy however, that the tightness or in-
tegrity of the intestinal barrier is closely related 
to the condition of the intestinal microbiota, as 
in the example of the interactions of a bacterial 
strain – Escherichia Coli Nissle 1917.

Th e current understanding of the human 
immune system is so inadequate, that actions 
to optimise immunity are as misguided as at-
tempting to boost computer performance by 
increasing the voltage. Th ere are still major 
gaps in our knowledge of the immune system, 
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e.g. its functions and interactions, but we are 
acutely aware today of the on-going destruc-
tion of natural immune mechanisms. Th is has 
forced us to ever more radical action to com-
pensate for the shortfall and thus become in-
creasingly dependent upon an uninterrupted 
series of artifi cial immunizations and repeti-
tive administration of antibacterial substanc-
es. Apropos antibiotics, non-selective adminis-
tration of biocides destroys our microbiota and 
exposes us to common diseases such as diabe-
tes, obesity, atherosclerosis and infl ammatory 
bowel disease. Previously the observed dys-
biosis was considered either a cause or a con-
sequence of the above diseases but recent re-
search using more sophisticated techniques 
confi rmed that dysbiosis of the intestinal mi-
crofl ora primarily leads to the development of 
type 1 diabetes (Zhou et al., 2020), a similar 
relationship was found in relation to Alzheim-
er’s disease (Marizzoni et al., 2020)

I    COVID- :

Th e authors’ thesis is that the main cause of the 
COVID-19 pandemic lies in the decline of im-

munity following the adverse impact of industrial 

civilization and is based on an analysis of mor-
tality rates related to the Covid 19 pandemic 
(Wasilewski, 2020; Wasilewski, Yourtsenyuk, 
Egan, 2020). Observations suggest, that al-
though the number of infected people per 1 
million population in Asian countries with 
an uncontrolled pandemic is not lower than in 
the countries of the West, deaths per 1 mil-
lion are signifi cantly lower. In the USA this 
was 1385/1 million on February 7, in India 114 
and in Pakistan as little as 54. A comparable 
situation exists in Japan (population 126 mil-
lion), where Covid-19 death rates are also very 
low (50 deaths/1 million people) (https://cov-
id19.who.int/ WHO COVID-19 07. February 
2021).

Th e likely mechanism to reduce mortality 
is the ability to counteract the so called “cyto-
kine storm” and thus prevent deaths from Co-
vid-19 pulmonary complications. Th is may also 
be associated with a lower incidence of biofi lm 

linked -chronic respiratory infections by anti-
biotic-resistant bacterial strains. A thesis oc-
casionally presented, links increased resistance 
with the high consumption of the spice tur-
meric, which may stimulate the immune sys-
tem in the above-mentioned Asian countries. 
However, a more convincing thesis posits that 
a lowered incidence of Covid 19 is directly re-
lated to less industry related disturbance of 
Biom functionality. It is interesting that com-
munities living in areas from the Amur to the 
Don, including Buryatia and Mongolia are 
known to have unique set of microfl orae. Th is 
has developed over the ages and apparently ex-
hibits a unique and increased resistance to neg-
ative environmental factors. Nevertheless, in-
dustrial civilization as it continues apace, is on 
course to further change the composition and 
disturb the functioning of the intestinal micro-
fl ora in such populations.

Most of us believe that the integrity of our 
bodies is maintained and protected by natural 
barriers created by the skin and epithelium of 
the respiratory and digestive systems. Th is is 
not altogether correct, viruses easily overcome 
the various barriers mentioned and thoroughly 
saturate our bodies, including those potential-
ly pathogenic and a threat to life. As long as 
the defence and repair mechanisms referred to 
earlier (and later) function eff ectively, these are 
neutralised and we remain healthy. 

Th ere are three intestinal tract defensive 
barriers which protect us: Th e physical barrier 
(epithelium, tight junctions, mucus, commen-
sal bacteria), the biomedical barrier [antimi-
crobial proteins (AMPs)], and an immunologi-
cal barrier (lymphocytes and IgA). Although 
we are endowed with three functionally related 
isolation barriers, they are not an eff ective bar-
rier to viruses. It is estimated that there are 109-
1015 virus particles in one gram of intestine, al-
though the function of such a strongly repre-
sented intestinal virome has not yet been fully 
understood. From our current and admittedly 
incomplete knowledge we can reasonably con-
clude that the endogenous population of virus-
es compete with exogenous viruses and inhibit 
or neutralise forms unfavourable to our bodies. 
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Th is is confi rmed by phage studies (Nguyen, 
Baker, Padman, 2017), showing that the intes-
tinal barrier does not block the penetration of 
a large number of viral phages, and that their 
subsequent spread through circulation pro-
vides antibacterial and antiviral protection.

Th e number of human cells is greatly ex-
ceeded by those of the microbiome in which 
the most numerous are the bacteria. More re-
cent studies conducted in Israel (Sender, Fuchs, 
Milo, 2016) compare the number of bacteria 
in the human body (3.9  1013) to the number 
of nucleated human cells (0.3  1013) showing 
a tenfold quantitative advantage of bacteria.

Th e mental barrier that hampers the per-
ception of the organism from a microbiological 
perspective is the traditional thought pattern 
which assumes the body to be subordinate to 
to the divine soul. Th e concept of a body di-
rected by an immortal soul and created by God 
in his own image, is completely diff erent from 
that of a cell community, which in eff ect is the 
human organism. An example of the simplest 
form of an organized community is the afore 
mentioned biofi lm, which consists of bacteri-
al cells and enables better survival of individ-
uals that make up the biofi lm. Th is structure 
is a stage in the evolutionary journey to com-
plex multicellular organisms such as animals. 
Diverse cellular participants of such a commu-
nity, despite narrow specialization still retain 
some basic characteristics of independent or-
ganisms, including the ability to analyse con-
ditions of the surrounding environment and 
adapt appropriately.

Th e human brain is mainly responsible for 
operational functionality at the level of the so-
cial macro-organism, but is not only an eff ector 
and regulator of biological functions including 
that of immunity. It acts also as a centre coop-
erating with the local peripheral “brains” of the 
autonomic nervous system, which modify the 
functioning of self-steering systems and aff ects 
cells throughout the body. Th e homeostasis of 
our body’s biotope, results from the coopera-
tion between the cell groups which compose 
the body’s organs and their “alive” bacterial 
and subcellular organisms. Cell groups that 

make up the human and other animal organ-
isms, are able to analyse microenvironmental 
changes and respond with adaptive actions- 
competencies also possessed by simple cellular 
and subcellular organisms. 

Th e facts quoted above show how our body 
resembles a community of independent beings 
gathered in the physical mantle of Man – the 
body’s envelope! Th ere are many indications 
that he does not fully control it and directs it 
only in the area of selected functions, although 
he is convinced that only he – the only one in 
creation – has and is distinguished by the gift 
of thought. Th ere are many indications that he 
does not fully control or guide it, although he 
has the conviction that only he- unique with-
in creation- possesses and is distinguished by 
the gift of thought. We must smash the ped-
estal of this monumental conceit that thinking 
is only a human proclivity and recognise that 
all living matter “thinks”. Recall that bacteria, 
viruses and proteins are able to store informa-
tion, process it and implement changes in their 
structures and functioning. 

We humans have an indirect and usual-
ly a negative infl uence on the biocenosis that 
constitutes our body’s, as demonstrated by the 
current confrontation between man and the 
SARS-CoV-2 virus. Th is escalation howev-
er, is only the culmination of a guerrilla war 
which has raged with increased ferocity be-
tween man, viruses and related macrobiotic 
microorganisms since our entry into this in-
dustry-dominated epoch of our civilisation. 
Unfortunate outcomes of that violence, in-
clude: the systematic destruction of interac-
tive links connecting the ecosystem of the 
human body with the hitherto relatively un-
touched external ecosystem and the confl ict-
generated toxic chemistry which wreaks havoc 
on both internal and external ecosystems. Th e 
constant, confl ict -sourced injury to biocenot-
ic activity, has led to a disturbed homeostasis 
and disruption of a fi nely balanced function-
ality. Th is in turn increases the pathogenicity 
of viruses and bacteria, generates a defective 
immune response and decreases resistance to 
infections. 
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Th e fl agship achievement of the industri-
al age is the extension of life expectancy, es-
pecially evident in Western civilization. Th is 
has been achieved mainly by the elimination 
of hunger and reduction of perinatal mortality, 
but also by controlling and treating infectious 
diseases. Th e sequence is well known-public 
health measures were instituted, preventive 
vaccination programmes started, antibiotic 
therapy introduced, and the widespread use of 
biocides was hailed and advocated. 

Th e “golden” period of antibiotic thera-
py was characterised by a surge of scientif-
ic research in the laboratories of the devel-
oped world. New compounds with antibac-
terial properties were developed, existing 
compounds were modifi ed to improve their 
pharmacological eff ect and novel properties 
detected in many of the newer compounds dis-
covered. Eff orts were made and indeed accel-
erated to manage any threat of bacterial resis-
tance to preceding generations of drugs. Th is 
“idyllic” situation has changed however since 
the mid-1980s, as the development of newer 
biocidal agents has dramatically slowed . Om-
inously, an increase and spread of diff erent or 
newer forms of pathogenic organisms has been 
observed and these have boosted resistance 
and decreased sensitivity to previously eff ec-
tive drugs. 

As the rate of pathogen emergence and 
drug resistance increases, the eff ectiveness of 
existing biocides spins downwards and (for 
market reasons) the development of potentially 
eff ective drugs is no longer a priority. Bacte-
ria have adapted to this new scenario by cre-
ating pathogens such as the New Delhi bacte-
rium which is resistant to all antibiotics and is 
an analogue of Klebsiella pneumoniae, which 
co-habits with most people without causing 
disease. An analogous situation seems to ex-
ist in the case SARS-CoV-2 virus which is the 
progenitor of the COVID-19 virus causing 
the current pandemic. Th is new virus belongs 
to the group of coronaviruses with which we 
have co-habited for millions of years but is now 
capable of breaching the biological protective 
fortifi cation we had evolved.

Before birth, the foetus (and earlier the 
embryo!) is often exposed directly and indi-
rectly to chemical substances which may al-
ter or damage the developing immune sys-
tem. Shortly after delivery and in subsequent 
months and years, the infant receives several 
prescribed vaccinations which force the im-
mune system to develop diff erently from how 
it would otherwise develop i.e. naturally and 
in lock-step with the complementary ecosys-
tem of the biosphere. Th is altered trajectory to 
achieve immune competence is congruent with 
a progressive dystrophy of the immune system 
which we associate with the already operation-
al process of our extinction as a species (see 
Wasilewski 2019; 2020) Th is is now leading 
to an intrinsically disabling sequence in which 
man must fi rst use a protective shield, then 
progressively adapt to cocoonization and isola-
tion from that complementary part of the bio-
cenosis which originally constituted the source 
of his immunity. Th ese views should not be 
misunderstood, we are not opponents of vac-
cination, but rather advocate for its more ratio-
nal use in a situation where we do not have the 
luxury of a choice – a direct consequence of the 
destruction of many natural mechanisms that 
have hitherto protected us. 

Science increasingly reveals the weakness-
es of our immune system which in essence is 
the cause of our susceptibility to the COVID 
19 pandemic. Th e current acceleration and in-
tensifi cation of research to counter COVID 
19 clearly demonstrates the research gaps, the 
omissions and the fragmentation of informa-
tion on the Biocenosis/Man complex and its 
interaction with the external Biocenosis that 
complements it. With such fragmented knowl-
edge we are not in a position at present to com-
prehensively and systematically describe the 
many causes of vulnerability to the COVID-19 
pandemic. One of the identifi ed causes how-
ever, is a defi ciency in the production of type 
I interferon, currently recognized as an impor-
tant component of the immune response, the 
lack of which does not bode well for an optimal 
COVID-19 cure. It has been shown that muta-
tions in the genes responsible for its production 
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of interferon I (Zhang et al., 2020) and the 
presence of “autoantibodies” inhibiting the ac-
tivity of type I interferon, occur in more than 
10% of people suff ering from an unfavourable 
course of COVID-19 infection, whereas in 
the general population they are found in only 
0.3% of the general population (Bastard et al., 
2020). Th ere are as yet no comparative stud-
ies to determine the extent to which these fac-
tors are responsible for the more serious course 
of SARS-CoV-2 infection in Westerners. It 
is reasonable however to assume that the in-
creased incidence of congenital defects of the 
immune system, is largely the result of con-
trolling the hitherto high mortality of children 
(due mainly to infectious diseases) through the 
extensive use of antibiotics. Such indiscrimi-
nating use (particularly in the West) has main-
tained health in a cohort of individuals with 
immune system defects who in the past would 
have died or been seriously and chronically ill.

B   COVID-

Another (previously mentioned) contribut-
ing factor to the COVID 19 pandemic result-
ed from the widespread use of biocides that in-
duce the activation of adaptive mechanisms in 
bacteria. One of the defense mechanisms of 
bacteria is the permanent implantation into 
the mucosa using biocide-resistant structures 
of the biofi lm, which as a side eff ect increase 
the porosity of the mucus barrier, thus allow-
ing the penetration of viruses.

Th e irresponsible use of chemicals in the 
last century is another factor which impacts 
negatively on the microfl ora of the digestive 
system, a community of microorganisms which 
interact with GALT – the intestinal lymphoid 
tissue. Th is can synthesize over 20,000 antibi-
otic-like substances, deactivate toxins and per-
form a number of other functions necessary for 
the body.

Th e scope and structure of this review, al-
lows only a superfi cial and selective treatment 
of the impact the numerous synthetic chemi-
cal substances impregnating the body and en-
vironment have on the human microbiome. 

Examples of these substances are the degrada-
tion products of plastics – bisphenols, the pres-
ence of which is already found in the urine of 
young children. Bisphenol A (BPA) is a com-
mon toxic substance with an acceptable con-
centration level of 0.05 mg / kg body weight, 
easily penetrating the skin, digestive and re-
spiratory systems. BPA is found in many sub-
stances including food and it binds to estro-
gen receptors in both animals and humans and 
mimicking a natural compound, it accumu-
lates in the tissues from which it is gradually 
released. Its production in 2013 was estimated 
at 6.8 million tons, most of which are polycar-
bonates.

Many plastics contain heavy metals that 
are used as stabilizers and have strong proper-
ties to absorb and attract other contaminants, 
including toxic heavy metals, other endocrine 
disruptors and persistent, organic pollutants. 
Today, about 70 years after the introduction of 
plastics into general use, their annual produc-
tion is over 300 million tons. Almost all plastic 
waste begins its “ journey” on land, is carried by 
rivers and ends in the ocean, where huge fl oat-
ing islands of waste accumulate and increase 
every year. Th e expanding garbage patch in 
the Pacifi c Ocean was once called the eighth 
continent and over time and as a result of sun-
light, its plastic content degrades into micro- 
and nanoparticles that remain in constant cir-
culation-entering inevitably into our water and 
food. Toxic products of plastic degradation and 
combustion of organic substances increasing-
ly constitute some of the most toxic air pollut-
ants aff ecting urban settlements and access the 
body’s interior through the respiratory tract.

Environmental pollution as described 
above contributes to the mass extinction of an-
imals and bacteria, including those producing 
oxygen and as yet we do not have data on the 
eff ect on viruses, virons, phages and other sub-
cellular organisms. However, it is a reasonable 
assumption that eff ects at micro level, mimic 
or are analogous to those observed at the mac-
ro level.

Another group of biocidal compounds 
(biocides) which damage the microbiome 



65

COVID-19 pandemic from an ecological perspective

continues to be produced and as an anti-pest 
strategy is used in a wide range of industries 
to eliminate living organisms such as viruses, 
bacteria, fungi, insects and animals. Exam-
ples include disinfectants, wood preservatives 
and insect repellents which when used exces-
sively or inappropriately, facilitate the develop-
ment of antimicrobial resistance which cannot 
be overcome by currently available antibiotic 
therapy. In addition, the widespread use and 
production of biocides promotes the spread of 
genes that facilitate and regulate antimicrobi-
al resistance. Transmission between bacteria of 
the same or diff erent species of genes respon-
sible for drug resistance is facilitated by ur-
banization and the agricultural use of mate-
rial from sewage and other waste. A similar 
mechanism can facilitate the transmission of 
RNA viruses, including COVID 19 (Tian et 
al., 2020; Reyed, 2020). 

Biocenosis of the human body developed 
during several million years of its phylogeny, 
a fact confi rmed by the presence of intercellu-
lar fl uid in our body which has a proto-oceanic 
composition and the presence of bacteria whose 
phylogeny dates back billions of years . Main-
tained over the aeons the stable internal ho-
meostasis of our body has been overwhelmed 
by the challenge of managing our body’s im-
pregnation by over 100,000 chemicals-mostly 
synthesized within the last 150 years. Th e body 
cannot mount a timely defence and adapt ef-
fectively in the face of such a sudden assault. 
Many highly reactive and powerful chemi-
cals were introduced and used (sometimes on 
a global scale) without any research on the sub-
sequent functional competence of the human 
body and the surrounding biotope. Too often, 
the only method (from a health perspective) to 
investigate the newly manufactured substances 
and new technologies, was to observe the ba-
sic health parameters of those exposed to them. 
Th is observation often did not include the de-
layed and cumulative negative eff ects we are 
currently experiencing. Neither was the impact 
of such materials on the effi  ciency of our innate 
defence and adaptation mechanisms suffi  cient-
ly studied. Standard investigation of toxicity 

in the newly introduced chemical substanc-
es mainly involved observation schedules (for 
acute and sub-acute poisoning) and monitor-
ing of mortality and morbidity e.g. signifi cant 
organ (or organism) dysfunction after admin-
istration of high doses. Th e eff ects of chronic 
administration of the test substances were ex-
amined superfi cially and piece-meal and the 
microecological and ethnotoxicological analy-
ses conducted with poor consistency and little 
scientifi c rigour.

Th e COVID 19 pandemic has disabused 
us of the widespread belief that civilization’s 
greatest achievement in the 19th and 20th cen-
turies- that of overcoming the scourge of in-
fectious diseases and doubling human life ex-
pectancy- is sustainable. But as with other 
“achievements” of the industrial age, the cost 
to achieve this objective is the near exhaus-
tion of natural resources (including health). 
Increasing longevity was achieved primari-
ly by improving the health status of the richer 
part of the earth’s population, while neglect-
ing health hazards which continue to plague 
the masses in the poorer section of the globe-
poverty which is further aggravated by the 
COVID 19 pandemic (Economist editorial, 
2020). In the fi ght against viruses, including 
the SARSS-CoV-2 virus, we rely on stimulat-
ing natural immune mechanisms in addition to 
current, well known protective measures such 
as mask wearing, social distancing etc. In fact, 
we imitate a “natural” contact with the virus 
by administering a vaccine. Being “civilized” 
and separated from contact with viruses and 
bacteria of the biocenosis in which we natural-
ly lived for millions of years, we have become 
susceptible to microorganisms to which we for-
merly had immunity. As a result of civilization 
and its complex interactions, we have created 
conditions for the emergence of highly patho-
genic microorganisms, resistant to currently 
available antibiotics. Key sites for the genera-
tion of such pathological entities are industrial 
farms and slaughter houses with unfavourable 
working, processing and storing conditions. 
Th is constellation of circumstance, combined 
with the violation of natural ecological niches 
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of animals and related micro organisms, has 
opened a Pandora’s box of potential biologi-
cal plagues. Man in pursuit of what he terms 
“progress” has gradually detached himself 
from his natural environment by means of me-
chanical and chemical screening, a technolo-
gy which recreates or mimics our former na-
ïve state. Additionally, he damages his internal 
biotope with chemicals used for “disinfecting” 
the environment and the food he eats. It is not 
an exaggeration to state that modern man ex-
ists in an environment which constantly gen-
erates life-damaging eff ects, through massive 
chemicalization of the environment.

C

In our opinion, the key to understanding the 
COVID 19 phenomenon is to rationally inter-
pret the COVID 19 pandemic as an impulse 
accelerating evolutionary change in the human 
species. Th is has the eff ect of stimulating the 
transition of our species from an individual, 
loosely bound existence to one in which each 
person is an integral part of the macro-organ-
ism. Every man now plays a specifi c role with-
in the biotope, but it is one in which the degree 
of adaptation to a specialized function, largely 
prevents it from existing independently. 

During earlier signifi cant phases in the 
evolution of the Earth’s biotope, a signifi cant 
acceleration in the scope and rate of evolution-
ary change was triggered by the need to adapt 
to a signifi cant and negative alteration in the 
natural environment. However, in recent cen-
turies such changes have been caused by man’s 
on-going industrialisation. Th e enormous pil-
laging of the biotope when challenged, con-
tinued to be “ justifi ed” by a distorted vision of 
progress during the industrial era. Th is muti-
lating process aff ected the macro and micro-
organisms necessary for life, propelling man 
and much of the biotope to enter the extinc-
tion phase (Wasilewski, 2019; 2020). Earlier 
calamitous changes during the Earth’s evolu-
tionary trajectory resulted in massive planetary 
“resets.” Such events occur when the develop-
ment pathway leads to a cul- de- sac and one 

that cannot be overcome with a linear, gradu-
al transformation. In such a dead-end scenario, 
the biotope then loses its steerability and con-
trol over regulatory mechanisms and self-de-
struct mechanisms are triggered. Th e eff ect is 
to reduce the biotope to a size that allows it to 
restart, reorganize and regain the potential for 
rapid reconstruction. A similar process may be 
constituting the fate of humans as a species at 
present. Within the paradigm just described, 
the COVID-19 pandemic can be regarded as 
a regulatory mechanism within the biotope of 
the Earth’s crust, launched to eliminate factors 
which critically and negatively aff ect its func-
tioning capacity.
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Prof. Marek Kosewski – pożegnanie
Prof. Marek Kosewski – farewell

W 
sierpniu mija pierwsza roczni-
ca odejścia Marka Kosewskiego – 
profesora psychologii Uniwersyte-

tu Warszawskiego, a później Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

Profesor Marek Kosewski był wybitnym 
psychologiem. Jako przedstawiciel młode-
go pokolenia odradzającej się po paździer-
niku ’56 polskiej psychologii w swoich bada-
niach podejmował problematykę agresji i prze-
stępczości, patologii społecznej i resocjalizacji. 
Problematyka ta była jego pasją. Zarażał nią 
młodszych kolegów oraz zachęcał do badań 
i podejmowania działalności psychologiczno
-terapeutycznej kierowanej do młodzieży za-
kładów poprawczych w ramach założonego 
przez siebie Koła Penitencjarnego funkcjonu-
jącego w latach 60. i 70. na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, którego był absolwentem i dokto-
rantem. 

W latach 80. ubiegłego wieku poszerzył 
swoje zainteresowania, opracowując model za-
chowania się ludzi w sytuacjach pokusy i upo-
korzenia, korupcji i konformizmu. Problema-
tyka ta stała się inspiracją badań naukowych, 
jak również działalności dydaktycznej Profe-
sora w zakresie zagadnień wartości i regulacji 
godnościowej zachowania, a w ostatnim okre-
sie również problematyki mechanizmów psy-
chologicznych sprawowania władzy i kontroli 
w podejmowanych przez ludzi rolach rodzin-
nych i społecznych.

Marku, żegnamy Cię, wspominając i dzię-
kując za Twoje przyjacielskie i koleżeńskie na-
stawienie wobec otoczenia, zaangażowanie 
społeczne, inspirujący optymizm, a przede 
wszystkim za cechujące Cię głębokie przeko-
nanie i wiarę  w sprawczą moc psychologii słu-
żącej rozwijaniu humanistycznych wartości 
podnoszących godność człowieka.
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Recenzja 

Weronika Nawara

W czepku urodzone. O niewidzialnych bohaterkach 
szpitalnych korytarzy 

Wyd. I, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2019, s. 302, ISBN: 9788375155617

P
rzechadzając się po polskim rynku wy-
dawniczym, można stwierdzić, że ma 
on całkiem sporą ofertę literatury o te-

matyce pielęgniarskiej. Jednakże jej zestawie-
nie z liczbą książek dotyczących tej samej pro-
blematyki w krajach zachodnich wygląda ra-
czej skromnie. Co gorsza, niektóre miejsca na 
straganach zarezerwowanych dla pielęgniar-
stwa świecą przysło wiowymi pustkami. Bio-
rą się one między innymi z defi cytu literackich 
propozycji, które byłyby poświęcone wyłącz-
nie zagadnieniu rodzimych pielęgniarek. Pol-
ska pielęgniarka nie doczekała się zaintereso-
wania żadnego literackiego pióra. Pielęgniar-
ka jako główny motyw dzieła nie występuje na 
stronach beletrystyki. Nie jest bohaterką nowel 
typu fantasy. Nie powstał o niej kryminał. Nie 
ma jej w dramacie czy w romansie chociażby 
na poziomie ofi cyny wydawniczej Harlequin. 
Pielęgniarka nie stała się również najważniej-
szą postacią powieści sensacyjno-przygodowej. 
W rodzimej literaturze pielęgniarka jako osob-
ny temat nie istnieje. 

Wprawdzie pojawiło się kilka monogra-
fi i biografi cznych, lecz mają one charakter hi-
storyczny. Z defi nicji zatem należą do inne-
go gatunku, którego nie da się uznać za wyją-
tek. Jest to niemożliwe również ze względu na 
ich język. Wszak w wielu tych opracowaniach 
przypomina on styl narracji typowy dla opi-
su żywotów świętych. Archaiczna konwencja 
prezentowania sylwetek pielęgniarek z lat mi-
nionych sprawia, że jawią się one tyleż nieska-
zitelne, co i w przyznanym im heroizmie pra-
wie nierzeczywiste. Sposób ich portretowania 
zdaje się być wprost proporcjonalny do stopnia 

ugrzęźnięcia języka w skamielinie wzniosłej 
retoryki. 

Lukę na targowisku literatury bez pielę-
gniarki wypełniają w wąskim zakresie dwie 
pozycje, które ukazały się drukiem w 2019 
roku. Jedną Tajemnice pielęgniarek – prawda 

i uprzedzenia opracowała dziennikarka Ma-
rianna Fijewska. Materiał składający się na 
drugą – W czepku urodzone. O niewidzialnych 

bohaterkach szpitalnych korytarzy – przelała na 
papier młoda pielęgniarka Weronika Nawara. 
Obie książki są intrygujące i każda z nich za-
sługuje na osobne potraktowanie. Tu jednakże 
pod lupą znajdzie się tylko opus Nawary. Roz-
trząsanie Tajemnic pielęgniarek musi zaczekać 
na inną okazję. 

Biorąc do ręki W czepku urodzone, spojrze-
nie natychmiast zatrzymuje się na tytule. Dla 
oka wydaje się on przejrzysty, a dla ucha brzmi 
atrakcyjnie. Dociekliwy rozum natomiast każe 
się zastanowić, co właściwie tytuł komuniku-
je i czy jest skorelowany z zawartością książki? 
Nie wszystko przecież, co uchodzi za oczywiste, 
jest niepodważalnym pewnikiem. Z prawideł 
sztuki pisarskiej wiadomo, że tytuł powinien 
trafnie informować o głównym wątku fabuły 
oraz wyznaczać dla niej horyzont tematyczny. 
Tymczasem metafora „urodzone w czepku” nie 
jest w pełni klarowna. Jej zamglenie bierze się 
stąd, że w naszym kręgu kulturowym ten zwią-
zek frazeologiczny ma niejednoznaczny zakres 
semantyczny, który ewoluował na przestrzeni 
dziejów. Niezmienne pozostały tylko jego aso-
cjacje medyczne. Jako przenośnia konotuje mię-
dzy innymi pojęcia bliskie dobrej wróżbie. Już 
w epoce wczes nego średniowiecza wyrażano 
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przekonanie, że dziecko powite w czepku zo-
stało wyjątkowo wyróżnione przez los i prze-
znaczone do wielkich czynów. Okres nowożyt-
ny w tłumaczeniu symboliki przyjścia w czepku 
na świat poszedł o krok dalej i upatrywał w tym 
fakcie zapowiedź potencjału dziecka do walki 
ze złem. W wiekach późniejszych zaś postrze-
gano w nim omen pomyślności, szczęścia, życia 
łatwego, lekkiego i przyjemnego. Był to znak 
szczególnego daru natury lub wyróżnienia 
przez boską opatrzność. Ów kanon rozumienia 
wymieniony w porządku chronologicznym na 
ostatnim miejscu przetrwał do dziś i jest po-
wszechnie spotykany nie tylko w folklorze, ale 
także w świadomości zbiorowej. 

Weronika Nawara nie podąża jednakże 
tropem interpretacji ukonstytuowanej w cza-
sach ponowożytnych, lecz robi woltę i związ-
kowi wyrazów „urodzony w czepku” nada-
je sens wcześniejszych wykładni. Nie byłoby 
w tym nawrocie nic oryginalnego, gdyby nie 
fakt, że razem z nim wprowadzona została in-
nowacja semantyczna. Opiera się ona na kan-
wie dość luźnego skojarzenia z czepkiem pie-
lęgniarskim skonceptualizowanym w katego-
riach idei powołania do profesji pielęgniarskiej 
już od momentu narodzin. U Nawary zatem 
termin „urodzone w czepku” nabiera wydźwię-
ku, który stanowi całkowitą odwrotność do-
tychczasowych jego wyłuszczeń. Zgodnie 
z wewnętrzną logiką zamysłu Weroniki Na-
wary „urodzić się w czepku” to tyle, co być pre-
destynowanym do podjęcia w dojrzałej fazie 
ontogenezy roli pielęgniarki. Rola pielęgniarki 
nie spełniana się jednakże według litery ma-
nichejskiego podziału wyłącznie w stanie bło-
giej euforii albo w siermiężnej harówce.

Jak sugeruje Nawara, misja „urodzonych 
w czepku” realizuje się w horyzoncie istnej 
dialektyki przeciwieństw. Składa się na nią np. 
mozolny trud przeplatany radością z niesie-
nia ulgi w cierpieniu, paraliżujący lęk stojący 
w opozycji do woli troszczenia się, żelazna dys-
cyplina konfrontująca się ze zmęczeniem, na-
dzieja zmagająca się z poczuciem bezradności, 
fi nezja opieki rozbijająca się o rutynę, estetycz-
na wrażliwość walcząca z odruchem obrzydze-
nia. Śmiało można rzec, że w obszarze znaczeń 

metafory preferowanej przez Weronikę Nawa-
rę mowa jest również o swoistym cieniu kładą-
cym się na „urodzonych w czepku”. Spowija on 
nie tylko jakość ich teraźniejszej egzystencji, 
ale rozciąga się też na ich przyszłość. 

Książce nie zaszkodziłoby nadmienie-
nie o tej kwestii choćby w przypisie. Zwięzłe 
jej wyjaśnienie nie pozostawiłoby czytelnika 
w niepewności, skazując go na domysły, któ-
re mogą dostarczyć mu niewłaściwego klucza 
do rozszyfrowania ogólnego przesłania publi-
kacji. Krótki komentarz przydałby się także 
z powodu obarczenia języka niezwykle trud-
nym zadaniem, jako że przez naruszenie jego 
semantycznej struktury usiłuje się pozornie 
tylko wyraźnie oddać to, co z natury swej jest 
dość enigmatyczne. Zmiana sensu oraz wpro-
wadzenie polisemantyzacji wyrażenia „uro-
dzone w czepku” zdradza zbyt optymistyczne 
przekonanie, że obdarzenie go nowym znacze-
niem samoczynnie pociągnie za sobą likwida-
cję wszystkich kryjących się w nim zawiłości. 
Przed niebezpieczeństwem eksperymentowa-
nia z metaforami ostrzegał Jan Parandowski 
w swej Alchemii słowa. W dziele tym bił na 
alarm, tłumacząc, że na zdradliwych bezdro-
żach przenośni nikt nie może liczyć na instynkt 
ani zasłaniać się poczuciem, twierdząc, że ma 
się w sobie pełno myśli, obrazów, bogate do-
świadczenie, znajomość ludzi i świata, dlate-
go nie musi się dręczyć nad układem słów ani 
zatapiać w sekrety ich życia i służby w języ-
ku. Przytoczona opinia nie jest podsumowa-
niem wszystkich aspektów przekazu metafory 
Weroniki Nawary. Byłby to osąd stanowczo za 
surowy, niemniej można odnieść wrażenie, że 
w niektórych szczegółach spostrzeżenie Paran-
dowskiego mogłoby znaleźć swe potwierdzenie.

Książka niewątpliwie zyskałaby więk-
szej merytorycznej precyzji, gdyby została za-
chowana jednoznaczność w pojmowaniu sen-
su idei powołania oraz konsekwencja w ope-
rowaniu nim. Zamiast oczekiwanej ścisłości 
mamy do czynienia ze sporą dozą dowolności 
w tym przedmiocie. Tytuł, liczne napomknię-
cia oraz konteksty ich występowania dowodzą, 
że kwintesencja idei powołania zawiera się we 
wrodzonych predylekcjach. Jednakże oprócz 
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tych świadectw trafi ają się także zdania, w któ-
rych Weronika Nawara expressis verbis powiada 
o istocie powołania jako rzeczy nabytej dopie-
ro na jakimś etapie życia. W tej wersji jego ge-
neza jest dwojaka. Raz jest ono skutkiem przy-
padku, który nagle spotyka młodą osobę nieza-
leżnie od czasu i miejsca. Kiedy indziej jawi się 
wypadkową różnych okoliczności będącą pod-
waliną długo dojrzewającej decyzji. Naturalnie 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby ideę powoła-
nia defi niować i w ten sposób. Ostatecznie jest 
to termin o płynnych granicach semantycznych 
i każdy może rozumieć go po swojemu. Niech 
i tak będzie. Problem jednakże tkwi w czymś 
innym. Otóż we fragmentach, w których wy-
stępuje nawiązanie do idei powołania, jego sens 
pojawia się w wariantach wzajemnie wyklucza-
jących się albo w postaci ich zlepku. Przy okazji 
trzeba podkreślić, że owe fuzyjne zabiegi raczej 
rzadko bywają próbą udaną. Przypadłość ta do-
tyczy nie tylko poczynań Weroniki Nawary, ale 
i innych autorów. Zazwyczaj kończy się to po-
tknięciem natury metodologicznej i okalecze-
niem języka. Chcąc przeto przystępnie wyrazić 
esencję idei powołania „urodzonych w czepku”, 
wypadałoby zdecydować się na którąś z jej opcji. 

Frapujące jest ponadto nadużycie w tytu-
le ogólnego kwantyfi katora. Podsuwa myśl, że 
każda osoba „urodzona w czepku”, która prze-
myka przez szpitalne korytarze, niezależnie 
od poziomu wykształcenia, zajmowanego sta-
nowiska, wachlarza kompetencji czy charak-
teru zatrudnienia jest niewidzialną bohater-
ką. Chciałoby się wierzyć, że sprawa zaiste tak 
wygląda. Niestety przeczą temu liczne akapi-
ty książki i powszednia praktyka. Wiele pielę-
gniarek faktycznie zasługuje na to zaszczytne 
miano, ale stanowią one jakiś odsetek dużego 
i nader zróżnicowanego środowiska. Zrówna-
nie w bohaterstwie wszystkich „urodzonych 
w czepku” byłoby krzywdzące dla tego kręgu 
najdzielniejszych i bezpodstawnie nobilitujące 
całą resztę, która na owo uhonorowanie musi 
najpierw ciężko zapracować. Dokonane uogól-
nienie nie jest więc wiarygodne i podniesie-
nie go do rangi stwierdzenia faktu nie tylko 
mistyfi kuje rzeczywistość, ale trąci nadmier-
ną romantyzacją pielęgniarek. Generalizująca 

konstatacja byłaby prawomocna tylko pod wa-
runkiem, gdyby miała status postulatu.

Z lekkim przymrużeniem oka należy pod-
chodzić też do rzeczownika „autorka”, bo treść 
książki prawie w całości trudno uznać za wła-
ściwy desygnat tego słowa. Miano autora czy 
autorki przysługuje temu, kto tworzy dzieło od 
pierwszej do ostatniej strony niejako ex nihilo. 
Ucieleśnia w nim własną ideę i ewokuje ją swo-
im językiem. Wówczas jest autorem w rozu-
mieniu sensu sctricto. Oczywiście może być też 
autorem w szerszym znaczeniu. Na przykład 
kimś takim jak platoński demiurg – rzemieśl-
nik oraz wykonawca, który ładzi chaos i nie-
uporządkowanej materii nadaje określoną po-
stać. Przy czym ta grupa autorów w odróżnie-
niu od demiurga pracuje z tworzywem już jakoś 
uprzednio uformowanym i dostarczonym przez 
innych. Gotowy surowiec zatem przerabia, kroi, 
fastryguje i nadaje nowy fason dostosowany do 
indywidualnego wyobrażenia danej rzeczy. Au-
torstwo Weroniki Nawary plasuje się na obrze-
żach tego typu działań. Jednak nie jest wtopio-
ne w jednorodny pejzaż modły przetwarzania, 
sprowadzającego się nierzadko do narcystycz-
nego przemielania obcego dorobku, ale wyod-
rębnia się taktem i uczciwością. Weronika Na-
wara starannie oddziela swój tekst od cudzych 
relacji, z których prawie kompletnie skom-
ponowała własny twór pokrewny antologii. 

Struktura formalna Urodzonych w czepku 

składa się z kilku segmentów tematycznych. 
Każdy z nich jest autonomicznym zbiorem cy-
tatów pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położ-
nych. Weronika Nawara poprzedza je mini-
wprowadzeniem. W morfologii książki niektó-
re zespoły przywołanych wypowiedzi opatrzone 
są wtrąceniami autorki lub wzbogacone zapisem 
indywidualnie przeprowadzonych przez nią 
wywiadów. Architekturę opracowania spinają 
niczym klamrą dwa pytania. Pierwsze: Jestem 

pielęgniarką, a jaka jest twoja supermoc? pojawia 
się w zdaniu zamykającym coś w rodzaju wstępu 
do książki i ma charakter otwierający dyskusję. 
Drugie: Myślisz, że dzięki tej książce uda się coś 

zmienić w naszej pracy? padło na przedostatniej 
stronie publikacji. Umieszczenie go tam nie jest 
przypadkowe. Wolno przypuszczać, że tu ma 
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pełnić rolę końcowego akordu zachęcającego 
do namysłu nad aktualnym stanem pielęgniar-
stwa i jego transformacji. Wewnątrz tego „za-
pięcia” ziszcza się coś w rodzaju dramatu „uro-
dzonych w czepku”, który wyłonił się z wer-
balnej ekspresji ich osobistych doświadczeń. 
Styl jest prosty i szczery, dlatego akcja insceni-
zacji toczy się bez upiększających kostiumów. 
Gra nie maskuje niedostatków „urodzonych 
w czepku” ani ich negatywnych cech widocz-
nych gołym okiem. Przedstawienie nie zwodzi 
złudzeniami, nie czaruje odrealnieniem i nie 
upowszechnia fi kcji na ich temat. Nie uderza 
również w moralizatorski ton, lecz obnaża to, co 
jest oraz jakie jest, i pozostawia każdemu wolną 
przestrzeń do wyciągania własnych wniosków. 

Lista konkluzji może być długa, ponieważ 
sztuka nie jest jednowymiarowa. Weronika Na-
wara przygotowała ją w taki sposób, aby prze-
mawiała podwójnym kodem. W jednej warstwie 
przekaz owego theatrum ma charakter sprawoz-
dawczy i jest oczywisty, w drugim zaś pokładzie 
przemyca między zdaniami utajone komunika-
ty możliwe jednakże do zidentyfi kowania przy 
starannej lekturze. W jej świetle książka Nawa-
ry wydaje się składać nie tyle ze słów w zwy-
kłym rozumieniu, ale z żywej, dotykalnej i każ-
dym zmysłem wyczuwalnym tkanki. Jest w niej 
ból „aż do skowytu”, cierpienie do okrutnej go-
ryczy, żal do głuchego buntu i „łzy anielskie”, 
czułe, troskliwe, czujne i wiele przebaczające 
spojrzenie, radość uskrzydlająca człowieka i mi-
łość życia nawet najbardziej udręczonego choro-
bą oraz zdławionego nieszczęściem. W książce 
uzewnętrznia się nie tyle informator „urodzony 
w czepku”, lecz człowiek wysławiający prawdą 
swego jestestwa – wyznawczo i intymnie. Czy-
telnik jest raz po raz wrzucany w podziemne 
światy „urodzonych w czepku” oraz najciem-
niejsze otchłanie pielęgniarstwa i znów z po-
wrotem wiedziony ku jego blaskom. Te właśnie 
przymioty egzystencjalnej substancji ulokowa-
nej w obszarze pomiędzy dwoma brzegowy-
mi pytaniami wyrokują o niepowtarzalnym au-
tentyzmie książki i jej zaletach poznawczych.

Na laur uznania zasługuje oryginalność uję-
cia współczesnej dziejby „urodzonych w czep-
ku”, które stylem wpisuje się w najnowsze 

trendy ujmowania rzeczy i zjawisk. Nie można 
także przejść obojętnie obok wyartykułowania 
niewidzialnego bohaterstwa wielu pielęgnia-
rek, które okazują na co dzień i potwierdza-
ją każdorazowo pracą organiczną. Docenienie 
uprzytomnienia ich niewidocznego heroizmu 
jest konieczne też dlatego, że pełni ono rolę za-
woalowanej apostrofy skierowanej do adresa-
ta książki. W tym zwróceniu się do niego sły-
chać jakby odległe echo frazy wiersza Do córki 

w Zakopanem pióra Juliana Tuwima. Przywo-
łanie tu wezwania poety uzmysłowi dokład-
nie intencję Weroniki Nawary: Zawsze – pisał 
Tuwim – kłaniaj się, córko, ludziom maleńkim, 

bo to są ludzie ogromni. Żebyś wiedziała… Jeśli 
czytelnik uświadomi sobie głębię intelektual-
ną, moralne zaplecze oraz reperkusje społecz-
ne apelu Tuwima, to niezauważalne i milczą-
ce bohaterstwo „urodzonych w czepku” stanie 
się dla niego dostrzegalne jak świetlistość bły-
skawicy w środku nocy i głośniejsze niż huk 
wodo spadu w górskiej głuszy.

Z racji objętościowych nie ma możliwości, 
aby w niniejszej recenzji referować dokładnie 
niuanse wszystkich wątków, rozwijać obszer-
niej ich kierunkowe napięcia czy wyliczać ko-
lejno elementy wpływające na ciężar gatunko-
wy tych ciekawych tekstów, które zrastają się 
razem w jeden niepowtarzalny obraz. Z jego 
ram wyjęto do oceny zaledwie kilka fragmen-
tów. Najwięcej jednak każdy dowie się o nim 
po zapoznaniu się z całością materii na własną 
rękę. Wówczas każdemu odkryje ona więcej 
niż wszystko to, co wyraziliśmy, lub co byśmy 
od siebie byli jeszcze w stanie dodać. Można 
żywić nadzieję, że lektura tej pozycji okaże się 
inspiracją do zadumy i pobudzi do konkret-
nych działań zwłaszcza najbardziej zaintere-
sowanych tą problematyką. Jeśli tak się stanie, 
będzie to najpiękniejsze pokłosie książki, które 
zbierają tylko nieliczni autorzy. Weronice Na-
warze życzyć przystoi, aby znalazła się wśród 
nich.

Zygmunt Pucko1, Joanna Przybek-Mita2 

1 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 
Wydział Nauk o Zdrowiu

2 Collegium Nauk Medycznych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego,  Instytut Nauk o Zdrowiu
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K
siążka Mieczysława Klimka o dość 
przewrotnym tytule Ni przypiął ni 

przyłatał – Pamiątniki, niedawno wy-
dana w przez Wydawnictwo Fall, z pewnością 
zasługuje na uwagę. Autor, z zawodu psycho-
log i psychoterapeuta o oryginalnym podejściu 
do terapii, które od strony formalnej można za-
liczyć do tzw. nurtu integracyjnego, będącego 
wyrazem łączenia różnych kierunków i metod, 
w swojej pracy terapeutycznej kładł szczególny 
nacisk na podejście humanistyczno-egzysten-
cjalne, korzystając jednocześnie z elementów 
NLP, Voice-Dialogue i wielu innych technik 
stymulujących zasoby klientów. Oryginalność 
jego podejścia polegała, jak się wydaje, na na-
turalnej adaptacji do bieżącego doświadczenia 
płynącego z sytuacji życiowej klienta. Podej-
ście to stosował z dużym powodzeniem za-
równo w pracy z pacjentami uzależnionymi od 
alkoholu oraz z ich rodzinami, jak też i w in-
nych przypadkach, w tym w pracy z pacjenta-
mi pozostającymi w opiece długoterminowej. 
Trudno w sposób precyzyjny określić jego isto-
tę, tym bardziej że sam Autor się o to zbytnio 
nie starał. Wystarczało mu, że było skuteczne, 
opierające się na nieinwazyjnej relacji, w któ-
rej centralną rolę odgrywał rozmówca. Nasu-
wają się tu odniesienia do niektórych nietuzin-
kowych postaci psychoterapeutów, różniących 
się znacznie charakterem ich pracy, a pomimo 
to prezentujących pewne, czasem ukryte, ele-
menty wspólne, takich jak Antoni Kępiński, 
Irvin Yalom, Carl Rogers, Marshall B. Rosen-
berg czy Milton H. Ericson.

Przechodząc do treści zawartych w książ-
ce i nawiązując do jej podtytułu, Pamiątni-

ki, należy wspomnieć, że stanowi ona niejako 

zbiór esejów i lapidariów, niekiedy także wier-
szy o swoistym klimacie i poetyce. Są one zapi-
skiem błysku prywatnych doświadczeń, nieraz 
wręcz intymnych, towarzyszących Autorowi 
podczas rozmaitych, znaczących sytuacji in-
terpersonalnych, z jakimi spotykał się w swoim 
życiu zarówno prywatnie, jak i zawodowo oraz 
podczas licznych podróży po świecie. Dzieląc 
się odważnie z czytelnikiem własnym, prywat-
nym doświadczeniem, Autor w istocie rzeczy 
zachęca do głębszej refl eksji nad istotą relacji 
tworzących ludzki świat. Opisane doświadcze-
nia mogą też stanowić zachętę do zastanowie-
nia się nad samym sobą.

 Tekst książki składa się z 70 krótkich po-
zycji, które trudno byłoby wspólnie scharakte-
ryzować. Dlatego też posłużę się obszernym 
cytatem ze Wstępu, który być może dostarczy 
przybliżonego obrazu całości. 

„Woda, wiele szklanych pojemniczków 
z wodą stoi za moimi plecami. W fi ligrano-
wych, opisanych buteleczkach przechowuję 
moją kolekcję wody z wielu stron Świata: ze 
źródeł, rzek, jezior, mórz i oceanów. Kolek-
cję zapoczątkowała woda z Lourdes (brałem 
jak wszyscy tam będący), ale dopiero Ganges 
(czczony jako bogini Ganga) z bajkowo-ba-
jecznymi nabożeństwami odprawianymi na 
ghatach Varanasi (Benares) podsunął mi ten 
zbieracki projekt. (…). W zasadzie kolekcjonu-
ję tylko taką wodę, którą sam nabieram do bu-
teleczki, kotwicząc polisensorycznie te ekspo-
naty do miejsc na globusie, magicznych nazw, 
oszałamiających widoków i zapachów. Bywają 
wyjątki, wodę z Mekki kupiłem najzwyczajniej 
pod Hagia Sofi a w Stambule, a wodę z Medju-
gorie dostałem w prezencie.
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Kolekcja ta pozwala mi wracać do niezwy-
kłych obrazów, dźwięków, zapachów, smaków 
i tekstur… Ta kolekcja też się przyczyniła do 
stworzenia owego określenia „pamiątniki”, 
łączącego pamiętnik z pomnikiem. Potrze-
bę tego właśnie słowa odczuwałem już szmat 
czasu (…). Od czasu do czasu dopada mnie 
jednak zwątpienie: jaki sens ma przechowy-
wanie wody w wielu odmiennych pojemnicz-
kach, kiedy woda swobodnie i płynnie wędruje 
w systemie planety, tak jak swobodnie i płyn-
nie przekracza granicę ożywionego? To bardzo 
być może: woda z jeziora Wiktorii wcześniej 
«mieszkała» w Morskim Oku, a może nawet 
we mnie i na odwrót? I nie tylko woda. Stale 
i płynnie moją samoświadomą autonomię roz-
mywa przecie i przekracza ziemia, woda i po-
wietrze, jońskie żywioły… Para wodna, cie-
pło i obsypujące się komórki… A moje ulu-
bione wody pitne, regularnie wbudowywane 
w mój osobisty mikrokosmos: woda ze Słowa-
cji, Francji czy Gruzji…

Czy nie starczy więc jeden większy po-
jemnik, albo maleńki z paru pojedynczymi 
kroplami? A może jednak we wszystkich jest 
miks ogólno planetarny, jednorodny, bez śla-
dów pamięciowych w wibracjach łączy atomo-
wych? (…). To, co tu proponuję P.T. Czytel-
nikowi, jest jak przepastna szufl ada ze zbie-
ranymi w długim życiu przydasiami: wyblakłe 
fotki, słodkowodna perła, cacuszko z oksydia-
nu, (…) okruchy zdarzeń, słów i dźwięków bez 
ładu i składu. Chwile ulotne jak dmuchawce 
późnego lata. Cicer cum caule – z różnych stron, 
z różnych epok. Płynne wyimki ze świata 
utkane z obrazów, dotknięć, zapachów, sma-
ków i dźwięków”.

Na zakończenie jeszcze dwa inne frag-
menty: 

„W cieniu parasola przy skwarnej plaży 
siedziała koleżanka. Przyglądała się wysił-
kom młodziutkiej mamy starającej się opano-
wać bunt paroletniej córeczki: mała opierała 
się i rozgłośnie płakała. Kiedy w końcu obu im 
udało się dotrzeć do kawiarnianego ogródka, 
zmęczona matka opadła na ocienione krzeseł-
ko pod sąsiednim parasolem i spojrzała w zala-
ną łzami twarzyczkę dziecka.

– No to ja już nie wiem, co mam z tobą zro-
bić – oświadczyła zrezygnowana. 

Bystre spojrzenie pięciolatki przebiło się 
przez łzy, błyskawicznie oceniając sytuację: 
– No jak to co masz zrobić!? Uspokój mnie!!!”

I kolejny fragment: 
„Ciężar trosk sprawiał, że Ela z wolna 

i z wysiłkiem brnęła w stronę kolejowego przy-
stanku, a jej dwudziestoletnie życie zdawało 
się ostatecznie pozbawione choćby iskierki na-
dziei. Beznadziejnie szary świat odbierał reszt-
ki energii, nawet wyprostowanie opuszczonej 
głowy przekraczało jej aktualne możliwości. 

W tym momencie wyprzedziło ją dwóch 
rówieśników. Kiedy już byli przed nią, jeden 
z chłopaków odwrócił się i zapytał: – Wiesz 
może, czy teraz jest jakiś pociąg do Żywca?

– Nie wiem, choć sama też tam się wy-
bieram – odpowiedziała, podnosząc na niego 
spojrzenie.

– Dziękuję – rzucił, uśmiechnął się szero-
ko i zniknął za krzewami okalającymi ścieżkę. 

 A Ela poczuła się nagle jak w bajce: świat 
błyskawicznie pojaśniał, rozjarzył się kolorami, 
a ona znów była gotowa do jego ekscytujące-
go podboju. Po namyśle odkryła, że tę zmianę 
nagłą i dobroczynną wywołał jeden uśmiech. 
Uśmiech człowieka, którego już więcej nie 
spotkała… A kiedy opowiadała mi o tym zda-
rzeniu wiele dni później, samo wspomnienie 
tego uśmiechu znów zapaliło w niej światełko”.

Przeplatające się wątki, oryginalne skoja-
rzenia, migawki z życia, zręczne operowanie 
nastrojem i poetycki klimat całości – wszystko 
to razem sprawia, że ta niewielka, bo licząca 
około 140 stron praca mieści w sobie duże bo-
gactwo treści, z których czytelnik swobodnie 
może wybrać to, co do niego najbardziej prze-
mawia. Należy podkreślić, że Autor dyspono-
wał niezwykle cennym „darem uważności”, 
dzięki czemu potrafi ł dostrzegać – niezau-
ważalne dla większości ludzi – niuanse ludz-
kich zachowań i międzyludzkich interakcji. Co 
więcej, potrafi ł się nimi zadziwiać, doceniając 
nie tylko ich urok, ale i głęboki, psychologicz-
no-egzystencjalny sens. 

Serdecznie polecam.
Marek Motyka 
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Wskazówki dla Autorów

1. Redakcja czasopisma Sztuka Leczenia przyjmu-

je do druku prace z zakresu takich dziedzin na-

uki jak: medycyna, psychologia, socjologia, fi lo-

zofi a, pielęgniarstwo, położnictwo, fi zjoterapia, 

ratownictwo medyczne i pedagogika, dotyczą-

ce promocji i opieki nad zdrowiem, psycho-

społecznych aspektów diagnozy i leczenia oraz 

szeroko rozumianej opieki medycznej. Redak-

cja przyjmuje prace oryginalne (teoretyczne, 

badawcze, kliniczne, doświadczalne), a także 

opisy przypadków i doniesienia z badań, spra-

wozdania ze zjazdów naukowych krajowych 

i zagranicznych, wspomnienia pośmiertne, ko-

munikaty, recenzje książek i listy do redakcji.

2. Czasopismo naukowe Sztuka Leczenia ma na-

stępujące działy: 

A. Artykuły teoretyczne i przeglądowe.

B. Prace empiryczne i doniesienia z badań.

C. Recenzje i sprawozdania. 

D. Listy do redakcji, polemiki i wspomnienia.

3. Tekst pracy należy podzielić na kolejne części:

a. dla prac empirycznych: wprowadzenie, cel 

pracy, opis grupy badanej, metoda i narzę-

dzia, wyniki, dyskusja i wnioski;

b. w pracach teoretycznych: wprowadzenie, 

cel pracy, rozwinięcie, dyskusja (lub podsu-

mowanie) i wnioski.

4. Redakcja przyjmuje prace przygotowane zarów-

no w języku angielskim, jak i polskim. Teksty 

przesłane w dwóch wersjach językowych będą 

publikowane w pierwszej kolejności. 

5. Pierwszą stronę pracy należy przygotować wg 

wytycznych: 

imię i nazwisko Autora (Autorów), afi liacja (po-

danie miejsca pracy: uczelnia, instytut, ewentu-

alnie katedra, zakład, klinika), tytuł artykułu 

w języku polskim (wytłuszczony, 14 punktów) 

oraz tytuł w języku angielskim. 

Na dole pierwszej strony należy zamieścić adres 

do korespondencji zawierający: imię i nazwi-

sko Autora: e-mail, nr ORCID oraz informację 

o źródłach fi nansowania publikacji, wkładzie 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń 

i innych podmiotów. Jeżeli nie ma, należy wpi-

sać: „Brak źródeł fi nansowania”. Do pracy nie-

zależnie należy załączyć na osobnej kartce imię 

i nazwisko Autora poprzedzone tytułami na-

ukowymi oraz telefon do wiadomości redakcji 

– w celu usprawnienia komunikacji. 

6. Na kolejnej stronie należy zamieścić streszcze-

nia w języku polskim i angielskim (nie więcej 

niż po 150 słów). Prosimy także o zamieszcze-

nie co najmniej 3 do 5 słów kluczowych w języku 

polskim i angielskim, bezpośrednio związanych 

z treścią pracy. Do tekstu pracy/artykułu nale-

ży dołączyć piśmiennictwo, uporządkowane al-

fabetycznie według kolejności nazwisk autorów, 

z uwzględnieniem reguł zawartych w punkcie 9.

7. Całkowita objętość pracy, łącznie z rycinami, 

tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszcze-

niem, nie powinna przekraczać dla prac ba-

dawczych 16 stron, a dla przeglądowych 18 

stron znormalizowanego maszynopisu formatu 

A4, z uwzględnieniem parametrów zawartych 

w punktach 8–10.

8. Redakcja publikuje teksty nadsyłane elektro-

nicznie e-mailem (na adres redakcji) w formacie 

dokumentów programu Word. Prosimy o usta-

wienie następujących parametrów: czcionka 

 Times New Roman 12 punktów, podwójny od-

stęp między wierszami, bez wyrównywania (ju-

styfi kacji). Wyróżnień w tekście dokonuje się za 

pomocą kursywy i/lub pogrubienia (prosimy nie 

stosować podkreśleń ani r o z s t r z e l e n i a). 

Redakcja dopasowuje szatę formalną zgodnie 

z jednolitym stylem grafi cznym pisma. Ryciny 

i tabele będą reprodukowane w takiej formie, 

w jakiej zostały nadesłane, po dostosowaniu do 

formatu pisma. Prosimy o zwrócenie szczegól-

nej uwagi na jakość i staranność przesyłanych 

rycin, zdjęć, tabel i schematów oraz towarzy-

szących im opisów i legend. W wypełnieniach 

wykresów i rycin nie należy używać kolorów, 

a jedynie odcienie szarości lub czarno-białe 

wzory. Tytuły i podtytuły winne być pisane pi-

smem tekstowym (nie wersalikami). W liczbach 

w tekście polskim miejsca dziesiętne należy od-

dzielać przecinkami, nie kropkami. Opisane 

powyżej grafi czne elementy tekstu powinny być 

zamieszczone na końcu pracy (po piśmiennic-

twie) lub w oddzielnym pliku, z zaznaczeniem 

w tekście miejsca ich wklejenia.



9. Redakcja prosi o zamieszczanie alfabetyczne-

go wykazu piśmiennictwa wyłącznie cytowane-

go w artykule, przy czym w tekście należy po-

dać autora (autorów) i datę wydania w nawiasie 

okrągłym np.: (Strelau, 2003). 

 Jeśli Autor cytuje dosłownie innych autorów, to 

dodatkowo umieszcza numer cytowanej strony 

np. (Strelau, 2003, s. 58). 

 Każda pozycja piśmiennictwa podana w biblio-

grafi i powinna być pisana od nowej linii. Pozy-

cja piśmiennictwa powinna zawierać:

a. w przypadku artykułów: nazwiska autorów 

i pierwsze litery imion, rok wydania (w na-

wiasie) (kropka), tytuł artykułu (kropka), 

tytuł czasopisma (przecinek), tom, numer, 

stronę początkową i końcową, np.: 

Starosta W., Kowalski J. (1995). Znacze-

nie aktywności ruchowej w zachowaniu 

i polepszaniu zdrowia człowieka. Promocja 

Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, 5–6, 

74–87

b. w przypadku pozycji zwartych: nazwisko 

autora(ów), inicjały imion, rok wydania 

(w nawiasie) (kropka), tytuł (kropka), miej-

sce wydania (dwukropek), wydawnictwo, 

np.: 

Staquet M.J., Hays R.D., Fayers P.M. 

(1998). Quality of life assessment in clinical 

trials. Oxford, New York, Tokyo: Oxford 

University Press

c. w przypadku prac zawartych w wyda-

niach zbiorowych: nazwisko autora, inicja-

ły imion, rok wydania (w nawiasie) (krop-

ka), tytuł pracy (kropka), nazwiska i inicjały 

imion redaktorów (red.) – w nawiasie (prze-

cinek), tytuł wydania zbiorowego (kropka), 

miejsce wydania (dwukropek), wydawnic-

two (przecinek), strony, np.: 

 Berzon R.A. (1998). Understanding and 

using health-related quality of life instru-

ments within clinical research studies. Sta-

quet M.J., Hays R.D., Fayer P. (ed.), Qual-

ity of life assessment in clinical trials. Oxford, 

New York, Tokyo: Oxford University Press, 

3–15.

10. Jeśli w tekście pracy znajdują się przypisy, po-

winny być umieszczone na dole strony, której 

dotyczą.

11. Do pracy należy dołączyć pisemne oświadcze-

nie, że nie była ona nigdzie publikowana ani 

nie została skierowana do druku w innym cza-

sopiśmie, jaki jest wkład poszczególnych au-

torów w powstanie pracy oraz oświadczenie 

o automatycznym i nieodpłatnym przeniesie-

niu wszelkich praw autorskich do wydawania 

i rozpowszechniania nadesłanych materiałów 

(we wszystkich znanych formach i na wszyst-

kich polach eksploatacji) na wydawcę (stosow-

nie do art. 50 ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych, włączając techniki multime-

dialne i rozpowszechnienie teleinformatyczne), 

pod warunkiem że praca zostanie zaakceptowa-

na do publikacji. Druk oświadczenia znajduje 

się na stronie internetowej czasopisma, www.

sztukaleczenia.pl, w zakładce publikacja pracy. 

12. Po nadesłaniu pracy Autor otrzymuje zawiado-

mienie pocztą elektroniczną o jej nadejściu do 

redakcji, co nie jest równoznaczne z przyjęciem 

pracy do druku.

13. Każda praca podlega recenzji wewnętrznej, 

a następnie jest recenzowana przez dwóch re-

cenzentów z zapewnieniem anonimowości Au-

torom artykułów. Po pozytywnej opinii obu 

anonimowych recenzentów oraz ewentualnych 

poprawkach autora – tekst zostaje przyjęty do 

publikacji.

14. Autorzy prac są zobowiązani do ujawnienia 

wszelkich zobowiązań fi nansowych i powiązań 

z fi rmami, których produkt ma istotne znacze-

nie w nadesłanej pracy. W tekście pracy badaw-

czej, klinicznej bądź doświadczalnej Autorzy 

powinni zawrzeć informację dotyczącą świado-

mej zgody osób poddanych badaniom z powoła-

niem odnośnej decyzji komisji etycznej. Odpo-

wiedzialność za rzetelność podanych informacji 

spada na autora zgłaszającego tekst do publika-

cji. Redakcja nie ponosi również odpowiedzial-

ności za poglądy prezentowane przez autorów.

15. Redakcja informuje, że zjawiska takie jak 

„ghost writing” i „guest authorship” traktowane 

są jako przejaw nierzetelności naukowej.

16. Redakcja zastrzega sobie prawo do wnosze-

nia poprawek stylistycznych oraz dokonywania 

niezbędnych skrótów i korekt bez porozumienia 

z Autorem.

17. Artykuły w czasopiśmie Sztuka Leczenia publi-

kowane są nieodpłatnie.

Wskazówki dla Autorów
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Guidelines for the Authors
1. Th e editors of the Art of Healing journal accepts 

for publication works in the fi eld of science, such 

as: medicine, psychology, sociology, philosophy, 

nursing, obstetrics, physiotherapy, emergen-

cy medical services and pedagogy, concerning 

the promotion and care of health, psychosocial 

aspects of diagnosis and treatment, and broad-

ly understood care. Th e editors accept original 

works (theoretical ones, research papers, clinical 

studies, experimental works) as well as the de-

scriptions of the cases and research reports, re-

ports from the scientifi c congresses held locally 

and abroad, posthumous memoirs, statements, 

book reviews and letters to editor.

2. Th e Art of Healing consists of the following sec-

tions: 

A. Th eoretical and review articles. 

B. Empirical studies and research reports. 

C. Reviews and reports. 

D. Letters to editor, polemics and memoirs.

3. Th e content of the work should be divided into 

following parts:

– in the empirical studies: introduction, the 

objective of the work, the description of the 

researched group, the method and the tools, 

results, discussion and conclusions;

– in the theoretical studies: introduction, the 

objective of the work, the main body, dis-

cussion (or summary) and conclusions.

4. Editors accept papers prepared both in English 

and Polish. Texts submitted in two language 

versions will be published fi rst.

5. Th e fi rst page of the work should be prepared 

according to the following instructions: fi rst 

name and last name of the Author (Authors), 

affi  liation (workplace: university, department or 

faculty, clinic), the title of the article (in bold, 

font size 14) and the title in English. 

At the bottom of the fi rst page the following de-

tails should be included: name and surname of 

the Author, e-mail, ORCID number and infor-

mation on the sources of fi nancing the publica-

tion, contribution of research institutions, asso-

ciations and other entities. If there is none, en-

ter: “No sources of fi nancing”. Th e work should 

be independently attached on a separate page: 

the author’s name and surname, preceded by 

scientifi c titles, and the telephone number for 

the editorial offi  ce – in order to improve com-

munication.

6. On the next page of the manuscript there should 

be an abstract in Polish and English (not more 

than 150 words each). We also ask the Authors 

to include at least 3 to 5 keywords in Polish and 

English connected with the content of the work. 

Th e work/article should be completed with the 

bibliography, arranged in alphabetical order 

according to the Authors’ last names (without 

numbering the list of references) and according 

to the rules included in point 9.

7. Th e total volume of the work, together with the 

illustrations, tables, bibliography and abstract, 

should not exceed: for research works 16 pages, 

for review 18 pages of standardized type script 

A4, according to the rules included in points 

8–10.

8. Th e editors publish texts sent in electronic form 

(to the editors’ e-mail address) as Word docu-

ments. We ask the Authors to use the following 

parameters: font Times New Roman 12, double 

line spacing, no text justifi cation. Highlighted 

parts of the text should be done by italicising or/

and bolding (do not underline or s p a c e  o u t 

letters). Th e editors adapt the form according to 

the uniform graphic style of the magazine. Il-

lustrations and tables will be reproduced in the 

form in which they were sent, after being adapt-

ed to the format of the magazine. Please, pay 

special attention to the quality and accuracy of 

the illustrations, tables and charts and the at-

tached descriptions and legends. Do not fi ll the 

graphs with colours but only shades of grey or 

black and white patterns. Th e titles and subtitles 

should be typed in lowercase (no caps). In Polish 

texts decimal places in numbers should be sep-

arated with commas, not full stops. Th e graph-

ic elements of the text described here should be 

placed at the end of the work (after bibliogra-

phy) or in a separate fi le with the indication in 

the text where they should be pasted.



9. Th e editors ask to include the list of only these 

sources that are quoted in the article in the al-

phabetical order while the text should include 

the author (authors) and the date of publication 

in a parenthesis e.g.: (Strelau, 2003). If the Au-

thor includes a direct quote, they should also in-

clude the number of the quoted page, e.g. (Stre-

lau, 2003, 58). Each item in the bibliography 

should be written in a new line. Each item in 

the bibliography should include:

– in case of the articles: last names of the 

authors and the fi rst letters of their fi rst 

names, the year of publication (in parenthe-

sis) (full stop), the title of the article (full 

stop), the title of the magazine (comma), 

volume, number, fi rst and last page, e.g.: 

Starosta W., Kowalski J. (1995). Th e signif-

icance of physical activity in staying healthy 

and improving one’s health. Promotion of 

Healthy Lifestyle, Social Sciences and Medi-

cine, 5–6, 74–87

– in case of compact publications: the last 

name of the author(s), the initials of the fi rst 

names, the year of publication (in parenthe-

sis) (full stop), the title (full stop), the place 

of publication (colon), publishing house, 

e.g.: 

 Staquet M.J., Hays R.D., Fayers P.M. 

(1998). Quality of life assessment in clinical 

trials. Oxford, New York, Tokyo: Oxford 

University Press.

– in case of compact publications in collect-

ed editions: the last name of the author, the 

initials of the fi rst names, the year of publi-

cation (in parenthesis), the title of the work 

(full stop), the last names and the initials of 

the fi rst names of the editors, (ed.) in pa-

renthesis (comma), the title of the collected 

edition (full stop), the place of publication 

(colon), publishing house (comma), e.g.:

 Berzon R.A. (1998). Understanding and 

using health-related quality of life instru-

ments within clinical research studies. 

Staquet M.J., Hays R.D., Fayer P. (ed.), 

Quality of life assessment in clinical trials. Ox-

ford, New York, Tokyo: Oxford University 

Press, 3–15.

10. If the text includes footnotes, they should be 

placed at the bottom of the page they refer to.

11. Th e author should attach to the submitted pub-

lication a written statement that it has not been 

published anywhere or has not been sent for 

publication in another journal, what is the con-

tribution of individual authors to the creation of 

the work and a declaration of automatic and free 

of charge transfer of all copyrights to publish 

and distribute the submitted materials (in all 

known forms and in all fi elds of use) to the pub-

lisher (pursuant to Art.50 of the Act on Copy-

right and Related Rights, including multimedia 

techniques and teleinformation dissemination), 

provided that the work is accepted for publica-

tion. Th e statement can be found on the web-

site of the journal www.sztukaleczenia.pl in the 

book publication tab.

12. After sending the work, the Author receives an 

e-mail confi rming the fact that the editors re-

ceived the work which does not mean that it has 

been accepted for publication.

13. Each work is reviewed by an internal reviewer 

and then by two anonymous reviewers. When 

the opinion of both reviewers is positive and, if 

necessary, after some corrections made by the 

Author, the text is accepted for publication.

14. Th e Authors are obliged to reveal any fi nancial 

obligations or connections with the companies 

whose product plays an important role in the 

work. Th e text of research, clinical or experi-

mental study should include information about 

the informed consent of people who participat-

ed in the research or experiments together with 

the relevant decision of the ethics committee. 

Th e Author of the text holds the responsibility 

for the reliability of the information given. Th e 

editors are not responsible for the views and be-

liefs presented by the Authors.

15. Th e editors inform that “ghostwriting” and 

“guest authorship” are treated as a sign of scien-

tifi c misconduct.

16. Th e editorial offi  ce reserves the right to make 

stylistic corrections as well as to make the nec-

essary abbreviations and corrections without 

consulting the Author.

17. Th e articles in the Art of Healing are published 

for free.
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