
 

 

 

 

 

II Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób 

Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku 

 
Abstrakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2017  



 

  



 

 

 

 

 

II Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób 

Cywilizacyjnych i Społecznych 

XXI wieku 

 
Abstrakty 

 

 

 

 

Redakcja: 

Monika Maciąg 

Beata A. Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2017  



 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Lublin, 7 kwietnia 2017 r. 

 

Abstrakty 

 

 

 

Redakcja: 

Monika Maciąg 

Beata A. Nowak 

 

 

Skład i łamanie:  

Ilona Żuchowska 

 

 

Projekt okładki: 

Marcin Szklarczyk 

 

 

 

 

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

 

 

 

ISBN 978-83-65272-52-2 

 

 

Wydawca: 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin 

www.fundacja-tygiel.pl  



 

Komitet Naukowy: 

 prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik 

 dr hab. o zdr. Antoni Niedzielski 

 dr hab. n. o zdr. Anna Pacian 

 dr n. med. Milena Wojciechowska 

 dr n. o zdr. Kinga Zdunek 

 dr Katarzyna Czubak 

 

Komitet organizacyjny: 

 Beata A. Nowak 

 Monika Maciąg 

 Edyta Bajek 

 Sandra Czarniecka 

 Agnieszka Pytka 

 Patrycja Rusek 

 Marcin Szklarczyk 

 Filip Polakowski 

 Kamil Maciąg 

 

 

Organizatorzy: 

 
  



 

Patronaty honorowe: 

 

Prezydent 

Miasta Lublin 

Krzysztof Żuk 

 

Sławomir Sosnowski 

Marszałek 

Województwa 

Lubelskiego 

Patronaty medialne: 

 

 

 

  



 

Spis treści 

Wystąpienia Gości Honorowych 

Europejska strategia zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej .................... 13 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 

Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową 

i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc ........................................................... 17 

Aktywność fizyczna kobiet w prawidłowo przebiegającej ciąży, jako 

profilaktyka prozdrowotna ............................................................................. 19 

Aktywność sieci wzbudzeń podstawowych w zaburzeniach psychicznych  

– przegląd literatury ........................................................................................ 21 

Analiza zmiany zachowań zdrowotnych w zakresie kontroli własnego zdrowia 

pod wpływem wystąpienia choroby nowotworowej piersi ............................. 23 

Badania nad wpływem religijności na zdrowie człowieka w Polsce  

i na świecie ..................................................................................................... 25 

Cukrzycowy obrzęk plamki – główna przyczyna ślepoty u osób w wieku pro-

dukcyjnym w krajach uprzemysłowionych .................................................... 27 

Człowiek w obliczu nieuleczalnej choroby – rak, jak z nim żyć? ................... 29 

Czy e-papierosy mogą być alternatywą dla papierosów tradycyjnych? 

Potencjalne korzyści i zagrożenia ................................................................... 31 

Czynniki negatywnie wpływające na zdrowie w szkole – opinie młodzieży .. 33 

Demielinizacja i remielinizacja w przebiegu SM – przeciwne drużyny ......... 35 

Dostępność do leczenia onkologicznego w kontekście sieciowania szpitali na 

przykładzie województwa śląskiego ............................................................... 37 

Formalizowanie reguł decyzyjnych planu zabezpieczenia szpitala na wypadek 

przyjęcia dużej ilości poszkodowanych .......................................................... 39 

Historia psychochirurgii – współczesne wyzwania w obliczu mrocznej 

przeszłości ...................................................................................................... 41 

Jakość życia kobiet po mastektomii ............................................................... 43 

Metody zwiększające promienioczułość komórek raka płaskonabłonkowego 

rejonu głowy i szyi (HNSCC) poprzez wpływ na mikrośrodowisko guza ...... 44 



 

Nowe aspekty leczenia depresji – ligandy receptora NMDA ......................... 46 

Nowotwory OUN – plaga XXI wieku? Najnowsze metody diagnostyki 

i leczenia ........................................................................................................ 48 

Ocena wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka choroby wieńcowej 

(CAD) oraz częstości jej występowania u pacjentów przed ich pierwszą 

i ponowną przezskórną interwencją wieńcową (PCI) ..................................... 50 

Od przekonań do zdrowia – psychoterapia poznawczo-behawioralna jako 

uzupeł-nienie leczenia pacjentów z chorobami somatycznymi....................... 53 

Opieka położnej nad kobietą z rozpoznaniem endometriozy głęboko 

naciekającej w okresie okołooperacyjnym ..................................................... 55 

Otyłość i nadwaga w wieku przedmenopauzalnym w populacji kobiet woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego ................................................................. 57 

Otyłość jako pandemia XXI wieku................................................................. 59 

Padaczka – zarys choroby w aspekcie epidemiologicznym, żywieniowym 

i społecznym .................................................................................................. 61 

Postawy egzystencjalne jako predyktory występowania syndromu wypalenia 

zawodowego u polskich pielęgniarek ............................................................. 63 

Problem próchnicy u dzieci w wieku 6-7 lat na terenie miasta stołecznego 

Warszawy ....................................................................................................... 65 

Przegląd wybranych aplikacji mobilnych dotyczących zaburzeń  

depresyjnych .................................................................................................. 67 

Rozwój fizyczny dzieci młodszych ................................................................ 69 

Społeczna perspektywa chorób alergicznych ................................................. 71 

Społeczne kontrowersje wokół szczepień. Stanowisko „proszczepionkowców” 

i „antyszczepionkowców” .............................................................................. 73 

Syndrom Widzenia Komputerowego (CVS) 

– etiologia, leczenie, zapobieganie ................................................................. 75 

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej jako skuteczna metoda zmniejszenia 

ilości zachorowań w Unii Europejskiej .......................................................... 77 

Środowiskowe przyczyny chorób neurodegeneracyjnych – w poszukiwaniu 

etiologii SLA .................................................................................................. 79 



 

Świadomość prozdrowotna rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

dotycząca dbania o higienę jamy ustnej ......................................................... 81 

Uzależnienie od mediów, gier komputerowych i hazardu wśród uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego  

– doniesienie wstępne ..................................................................................... 83 

Wpływ nadciśnienia tętniczego na występowanie otępienia .......................... 85 

Wpływ nowych technologii na rozwój mowy dziecka ................................... 87 

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo-naczyniowy .............. 89 

Wybrane zaburzenia obrazu ciała oraz odżywiania jako problem w funkcjo-

nowaniu człowieka w XXI wieku................................................................... 91 

Zachowania sedentaryjne – skutki nadmiernego siedzenia w świetle 

psychologii zdrowia ....................................................................................... 93 

Zachowania zdrowotne i żywieniowe kobiet w wieku 50-65 lat .................... 95 

z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych ............................................. 95 

Zachowania zdrowotne pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 2............. 97 

Zakażenia szpitalne w aspekcie prawnym. Odpowiedzialność cywilna 

podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne ................. 99 

Zespół jelita drażliwego – choroba cywilizacyjna XXI wieku? .................... 101 

Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ratownictwa medycznego, jako lepsze 

przygotowanie ratowników medycznych do pełnienia funkcji zawodowych 103 

Znaczenie czynników psychologicznych w nasileniu aktywności parafunkcjo-

nalnej narządu żucia ..................................................................................... 105 

Zwyczaje żywieniowe dzieci ze szkół podstawowych  

w Republice Czeskiej ................................................................................... 107 

Postery naukowe 

Częstość występowania chorób cywilizacyjnych u mężczyzn w województwie 

warmińsko–mazurskim – wyniki projektu ProM .......................................... 111 

Depresja u osób w wieku podeszłym  

– rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie ..................................................... 113 

Dieta w profilaktyce zawałów serca ............................................................. 114 



 

Epidemia otyłości u dzieci i jej konsekwencje ............................................. 116 

Fitoestrogeny sojowe w profilaktyce nowotworu piersi i raka prostaty ........ 118 

KIR4.1 – znaczenie w diagnostyce SM ........................................................ 120 

Nieprawidłowy przyrost masy ciała w ciąży, jako czynnik ryzyka nadwagi 

i otyłości. ...................................................................................................... 122 

Stan wiedzy kobiet ciężarnych ..................................................................... 122 

Osteoporoza idiopatyczna i inwolucyjna ...................................................... 124 

Periodontologiczne potrzeby lecznicze u pacjentów z chorobą niedokrwienną 

serca ............................................................................................................. 126 

Problem nadwagi i otyłości wśród pacjentów pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej na terenie miasta Piekary Śląskie ...................................... 128 

Ryzyko wystąpienia osteoporozy szacowane za pomocą kalkulatora FRAX 

i stanu kości żuchwy na podstawie zdjęć pantomograficznych .................... 130 

Spirometryczna ocena sprawności oddechowej kobiet po radykalnej 

mastektomii, poddanej 6 miesięcznej programowanej aktywności fizycznej132 

Substancje bioaktywne w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych .. 134 

Środowiskowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych............................. 136 

Wpływ 12-tygodniowego treningu wytrzymałościowego na wydolność ogólną 

kobiet po mastektomii .................................................................................. 138 

Wszawica – wciąż aktualny problem społeczny ........................................... 140 

Wzrost zapadalności na choroby odkleszczowe w województwie lubelskim 

w latach 2000-2016 ...................................................................................... 142 

Zachowania zdrowotne młodzieży w aspekcie narażenia na rozwój 

nieprawidłowej masy ciała ........................................................................... 144 

Zagrożenia związane z nadużywaniem leków dostępnych bez recepty ........ 147 

Znaczenie metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 2 (MMP-2) 

w przebiegu cukrzycy ................................................................................... 149 

Indeks autorów ............................................................................................. 151 

 



 

 

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIA GOŚCI 

HONOROWYCH 

  



 

 

 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia Gości Honorowych 
 

13 

Europejska strategia zdrowia publicznego  

i polityki zdrowotnej 

Teresa B. Kulik, Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Anna Pacian ,  Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Interdyscyplinarność dziedziny naukowej, jaką jest zdrowie publiczne, 

wymaga umiejętnej koordynacji działań w zakresie polityki zdrowotnej w skali 

lokalnej, regionalnej i globalnej. Unijna polityka w dziedzinie zdrowia publicznego, 

to działania podejmowane na rzecz umacniania potencjału zdrowia we wszystkich 

krajach Europejskiego Regionu WHO. W działaniach na rzecz poprawy kondycji 

zdrowotnej społeczeństwa europejskiego, istotne miejsce zajmuje Zdrowie 

Publiczne. 

Cel pracy: Celem pracy jest określenie ram europejskiej strategii zdrowia 

publicznego oraz zakresu wyzwań stojących przed polityką zdrowotną w dobie 

globalnych zagrożeń zdrowia ludności. 

Metoda: W celu określenia ram europejskiej strategii zdrowia publicznego 

oraz zakresu wyzwań stojących przed polityką zdrowotną, posłużono się analizą 

dyrektyw europejskich oraz dokumentów szczebla krajowego, jak i europejskiego.  

Wnioski: Europejska polityka wspierająca działania rządów i społeczeństw 

na rzecz zdrowia i dobrostanu człowieka, określona w dokumencie Zdrowie 2020, 

posiada fundamentalne znaczenie w określeniu zadań Europejskiego Zdrowia 

Publicznego. Trzeci wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 

2014-2020, jest odpowiedzią na globalne wyzwania zdrowotne, wyznaczając 

nowe kierunki działań Zdrowia Publicznego – dostosowane do współczesnych 

zagrożeń stanu zdrowia i wyzwań związanych z rozwojem cywilizacyjnym. 

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego – (ASPHER) 

jest niezależną organizacją europejską, skupiającą swoje działania na wzmac-

nianiu roli zdrowia publicznego poprzez rozwój edukacji specjalistów dla praktyki 

i badań. 

Zadaniem unijnej polityki zdrowotnej jest dążenie do uzyskania wysokiego 

potencjału zdrowia. Powyższy cel jest realizowany dzięki procedowaniu doku-

mentów programowych Unii Europejskiej oraz aktywności organizacji unijnych, 

działających na rzecz promocji europejskiego wymiaru zdrowia publicznego. 
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Akceptacja funkcjonalności e-zdrowia  

wśród pacjentów z astmą oskrzelową  

i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 

Anna Tubek, tubek.anna@gmail.com; Zakład Promocji Zdrowia, Instytut 

Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński 

Collegium Medicum, www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl  

Dorota Woźniak ,  wozniakdorota1@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk  

o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicu m, 

www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl 

Mariusz Duplaga ,  mmduplag@cyfronet.pl; Zakład Promocji Zdrowia, 

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet 

Jagielloński Collegium Medicum, www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl  

Wstęp: Rozwój systemów e-zdrowia jest motywowany dążeniem do zwięk-

szenia dostępności usług zdrowotnych, poprawy jakości życia i lepszej kontroli 

stanu zdrowia chorych. Ich implementację powinna poprzedzać ocena akceptacji 

ze strony potencjalnych użytkowników. 

Cel pracy: Porównanie poziomu akceptacji funkcjonalności oferowanych 

przez systemy e-zdrowia wśród pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą 

obturacyjną chorobą płuc (POChP). 

Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

opierającego się na kwestionariuszu rozesłanym pocztą do uczestników szkoleń 

organizowanych dla pacjentów cierpiących na choroby alergiczne i układu 

oddechowego przez oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Zwalczania 

Chorób Alergicznych. Ankiety rozesłano do 1000 uczestników; wypełnione 

ankiety odesłało 95 uczestników szkoleń. 

Wyniki: Badaniem objęto 62 respondentów chorujących na astmę oskrzelową 

lub POChP. W tej grupie największą akceptację uzyskały aplikacje umożliwiające 

rejestrację na wizytę u lekarza (średni poziom akceptacji± odchylenie stan-

dardowe, 4,48 ± 1,13) oraz dostęp do zasobów edukacyjnych (4,46±0,97). 

Kontrolowanie parametrów życiowych na odległość było najmniej akceptowane 

(3,14 ±1,47). 

Wnioski: Pacjenci chorujący na astmę oskrzelową lub POChP wykazują 

większą akceptację dla funkcjonalności e-zdrowia wspierających realizację 

usług medycznych niż dla funkcjonalności zastępujących bezpośredni kontakt 

z lekarzem. 
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Acceptance of e-health functionalities  

among patients with bronchial asthma  

and chronic obstructive pulmonary disease 

Introduction: The development of e-health systems is motivated an increased 

accessibility of health services, improved quality of life and better monitoring 

of patients’ health status. However, their implementation should be preceded 

by the assessment of the acceptance of potential users. 

Aim: The aim of the study was the comparison of the level of acceptance  

of e-health functionalities among patients suffering from bronchial asthma 

or Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 

Material and methods: The study was based on the survey performed with 

a questionnaire sent by post to participants of trainings for patients suffering 

from allergic and respiratory diseases organized by Krakow Chapter of the 

Polish Society For Fighting Allergic Diseases. Questionnaires were sent to 1000 

participants; completed surveys were returned by only 95 participants. 

Results: The analysis reported here was carried out on the data from 62 patients 

suffering either from bronchial asthma or COPD. In this group, the highest 

acceptance was gained by the applications enabling online booking of a visit to 

physician’s office (mean level of acceptance±standard deviation, 4.48±1.13) and 

access to educational resources (4.46±0.97). Telemonitoring of physiological 

parameters revealed the lowest acceptance (3.14±1.47). 

Conclusions: Patients with chronic airway obturative disorders show higher 

acceptance of e-health applications supporting care processes than these 

substituting direct contact with a physician. 
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Aktywność fizyczna kobiet  

w prawidłowo przebiegającej ciąży,  

jako profilaktyka prozdrowotna 

Karolina Wójcik , karo.wojcik@wp.pl,  Gdański Uniwersy tet Medyczny  

Maja Nowacka-Kłos, mnow-klos@gumed.edu.pl,  Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Zakład Fizjoterapii,   

Agnieszka Drozd , adrozd@gumed.edu.pl, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Zakład Fizjoterapii,   

Rita Hansdorfer-Korzon, rita.korzon@gumed.edu.pl , Gdański 

Uniwersytet Medyczny, Zak ład Fizjoterapii  

Troska i dbanie o dobry stan zdrowia jest obecnie wyzwaniem dla stale 

zwiększającej się liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne. Profilaktyka czy 

szeroko rozumiana prewencja pierwotna to równie ważne zagadnienia dla 

przyszłych matek ale także możliwość pozytywnego oddziaływania na ich 

jeszcze nienarodzone dziecko. 

Systematyczna aktywność fizyczna jest jednym z elementów zdrowego stylu 

życia. Ciąża zaś jest doskonałym momentem do zmiany nieprawidłowych 

nawyków. To szczególny czas, w którym przyszła mama powinna zdawać sobie 

sprawę, że jej zachowania prozdrowotne będą miały wpływ na jej zdrowie oraz 

jej dziecka. Przeprowadzone badania nad okresem ciąży, przebiegiem porodu 

i zdrowiem noworodków wskazują ogromną ilość zalet, jaka płynie z aktywnego 

trybu życia w czasie tych szczególnych dziewięciu miesięcy. Podkreśla się 

przede wszystkim poprawę postawy ciała, wzrost energii, siły mięśniowej 

i wytrzymałości, polepszenie nastroju i kondycji, mniejsze ryzyko pojawienia 

się cukrzycy ciężarnych, zmniejszenie obrzęków, bólu pleców i problemów ze 

snem. Zwrócono również uwagę na kontrolowany wzrost masy ciała i spadek 

otyłości u kobiet ćwiczących a tym samym pozytywny wpływ na układ 

krążeniowo-oddechowy. Naukowcy dowodzą również, że ćwiczenia fizyczne 

praktykowane w czasie ciąży prowadzą do redukcji prawdopodobieństwa 

otyłości u dziecka a także oporności na insulinę. 
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Physical activity of women  

in properly progressing pregnancy  

as a health-promoting prophylaxis 

Taking care and concern about well-being is currently a challenge as incidence 

rate of civilization diseases is constantly increasing. Prophylaxis or widely 

comprehended primary prevention are equally important issues for expectant 

mothers, as well as possibility of positive influence on their yet unborn child.  

Regular physical activity is a crucial ingredient of healthy lifestyle. Pregnancy is 

a desirable moment to change improper habits. This is a specific time, when 

a pregnant woman should realize, that her health-promoting behavior will affect 

her and her child’s health. Conducted studies over the period of pregnancy, labor 

course and infant’s health indicate a huge number of advantages, which come 

after maintaining active lifestyle during these particular nine months. There are 

some especially emphasized benefits, for example, corrected body posture, 

increased energy, muscle strength and endurance, mood and physical condition 

improvement, diminished risk of gestational diabetes, oedema, back pain, and 

insomnia. Attention was also drawn to controlled weight gain and decreased 

obesity problem of active, pregnant women, which has a positive impact on 

cardio-pulmonary system. The researchers prove, that physical exercises 

practiced during pregnancy lead to lower risk of child’s obesity and it’s 

refractoriness to insulin. 
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Aktywność sieci wzbudzeń podstawowych 

w zaburzeniach psychicznych – przegląd literatury 

Wojciech Sak, wojciech.r.sak@gmail.com, Zakład Kognitywistyki  

i  Epistemologii, Instytut Filozof ii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika  w Toruniu, filozofia.umk.pl 

Aktywność sieci wzbudzeń podstawowych (Default Mode Network) w mózgu 

ma miejsce wtedy, gdy uwaga osoby nie jest skupiona na świecie zewnętrznym, 

na żadnym szczególnym zadaniu i jest skojarzona z tak zwaną „wędrówką 

umysłu”, marzeniami na jawie i odgrywa ważną rolę w tworzeniu i aktualizacji 

wewnętrznych modeli świata opartych na długoterminowych wspomnieniach 

o sobie i innych ludziach. Od czasu, gdy 20 lat temu Gordon Shulman zwrócił 

uwagę na aktywność tej sieci, pojawiło się bardzo wiele badań pokazujących jej 

anormalne działanie u osób z takimi zaburzeniami psychicznymi jak depresja, 

schizofrenia, czy choroba afektywna dwubiegunowa. Z drugiej strony pojawiły 

się terapie wiążące działanie w „trybie DMN”, ze skłonnością do ruminacji, czy 

zaburzeń psychosomatycznych, takie jak Mind-Body Bridging, należące do 

nurtu terapii poznawczych opartych na praktyce uważności. Głównym celem 

niniejszego wystąpienia było przedstawienie szerokiego przeglądu literatury 

dotyczącego zaburzonej aktywności DMN w chorobach psychicznych. Ponadto 

przedstawiono odniesienia tych odkryć do psychologicznej interpretacji przeżyć 

wewnętrznych związanych z aktywnością tej sieci oraz poddano ocenie 

adekwatność takich odniesień. 
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The activity of Default Mode Network  

in mental disorders – a review 

The activity of the Default Mode Network in the brain takes place when 

a person's attention is not focused on the outside world, nor on any particular 

task and is associated with so-called "mind wandering", daydreaming, and plays 

an important role in creating and updating internal models of the world, based on 

long-term memories about oneself and other people. Since 20 years ago Gordon 

Shulman has drawn attention to the activity of this network, there have been 

made many studies showing its abnormal activity in people with mental 

disorders such as depression, schizophrenia, or bipolar disorder. On the other 

hand, many therapies based on the knowledge about this network have emerged, 

making DMN responsible for ruminations and psychosomatic disorders. One 

example of such theraphy is Mind-Body Bridging, which is a kind of 

mindfulness-based cognitive therapy. The main purpose of this speech was to 

present a broad overview of the literature on impaired DMN activity in mental 

illness. In addition, references to psychological interpretation which conncets 

activity of this network to internal experiences have been presented, with the 

assesment of the adequacy of such references. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

23 

Analiza zmiany zachowań zdrowotnych  

w zakresie kontroli własnego zdrowia  

pod wpływem wystąpienia  

choroby nowotworowej piersi 

Urszula Bojakowska ,  u.bojakowska@o2.pl,  Studenckie Koło Naukowe 

przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii,  Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Paweł Kalinowski,  p.kalinowski@umlub.pl,  Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

Marta Kowalska , marta.kowalska@umlub.pl, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów. 

W ostatnich latach ich natężenie zwiększyło się szczególnie, co spowodowało, 

że nowotwory stały się nie tylko poważnym problemem zdrowotnym, ale też 

społecznym i ekonomicznym. 

Cel pracy: Analiza zmiany zachowań zdrowotnych w zakresie kontroli 

własnego zdrowia pod wpływem wystąpienia choroby nowotworowej.  

Materiał i metoda: Badania prowadzono w okresie od września 2015 roku do 

kwietnia 2016 roku. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem 

badawczym był autorski kwestionariusz. Ogółem zebrano dane od 200 pacjentek 

z chorobą nowotworową piersi. Dane poddano analizie statystycznej. 

Wyniki: Pacjentki po zachorowaniu częściej wykonywały systematycznie 

badanie cytologiczne i kolonoskopię. Również częściej określały pomiar glukozy 

oraz wykonywały profilaktyczną morfologię krwi. Przed zachorowaniem 

profilaktyczną analizę moczu systematycznie lub czasami wykonywało 87,0% 

pacjentek, a po zachorowaniu odsetek ten wzrósł do 93,5%. Analiza korzystania 

z dodatkowych szczepień ochronnych wykazała, że po zachorowaniu nieznacznie 

wyższy odsetek kobiet zaczął korzystać ze szczepień ochronnych. 

Wnioski: Zaobserwowano statystycznie istotne zmiany zachowań zdrowot-

nych w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych oraz nowotworowych takich 

jak rak szyjki macicy i rak jelita grubego. Takiej poprawy nie zaobserwowano 

jednak w przypadku korzystania ze szczepień ochronnych.  
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Analysis of changes in health behavior  

as for the control of one’s own health  

in the view of breast cancer incidence 

Introduction: Neoplastic diseases are one of the major causes of death. In recent 

years, their strength increased in particular, which resulted in tumors to have 

become not only a serious health problem, but also social and economic one. 

Aim: Analysis of changes in health behavior as for control of one’s own health 

in the view of breast cancer incidence. 

Materials and methods: The study was conducted in the period from September 

2015 until April 2016. The method of diagnostic survey was used. The research 

tool was the original questionnaire. In total, data were collected from 200 

patients with breast cancer. The data were statistically analyzed. 

Results: Patients after getting sick more often resorted to performing system-

atically of Pap smear and colonoscopy. Also often they determined the measure-

ment of glucose and performed preventive blood count tests. Before getting sick 

preventive urinalysis regularly or occasionally was done by 87.0% of patients, 

and after getting sick this percentage increased to 93.5%. Analysis of the use 

of supplementary immunization showed that after falling ill slightly higher 

percentage of women began to benefit from vaccination. 

Conclusions: A statistically significant change of health behavior in the pre-

vention of chronic diseases such as cancer, cervical cancer and colon cancer was 

observed. Such improvements were not observed in the case of the use 

of vaccination. 
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Badania nad wpływem religijności  

na zdrowie człowieka w Polsce i na świecie 

Joanna Żołnierz , zolnierz.joanna@gmail.com, Zakład Etyki  i Filozofii 

Człowieka, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych coraz częściej podejmują 

badania nad zależnościami występującymi pomiędzy religijnością a dobrostanem 

fizycznym, psychicznym oraz społecznym człowieka. Prace podejmowane są 

aktualnie w różnych ośrodkach badawczych i jednostkach naukowych na 

świecie, ale dotyczą także środowiska naukowego w Polsce. 

Badania dostarczają informacji na temat pozytywnego wpływu religijności 

na funkcjonowanie człowieka w różnych wymiarach jego życia. Ich wyniki, 

szczególnie dotyczące zależności pomiędzy religijnością a jakością życia oraz 

radzeniem sobie z sytuacjami stresującymi zachęciły badaczy do zweryfikowania 

występowania tego typu związków wśród osób doświadczających różnych 

problemów zdrowotnych. Prace podejmowane w tym obszarze na gruncie nauk 

medycznych dotyczą coraz częściej szczegółowych analiz sytuacji zdrowotnej 

wybranych grup pacjentów z określonymi jednostkami chorobowymi, w tym 

o charakterze przewlekłym. Zauważalną tendencją jest także częste podejmo-

wanie badań naukowych mających na celu porównywanie ich rezultatów wśród 

pacjentów różnych grup etnicznych i kulturowych na świecie.  

Celem wystąpienia będzie prezentacja najnowszych kierunków badawczych 

i osiągnięć prowadzonych aktualnie badań naukowych nad wpływem religij-

ności na zdrowie człowieka. 

  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

26 

Research on the influence of religiosity  

on human health in Poland and worldwide 

Scientists of various disciplines are increasingly investigating the relationship 

between religion and physical, mental and social wellbeing of man. Studies are 

currently being carried out in various research centers and scientific units around 

the world, but they also concern the scientific community in Poland. 

Investigations provide information on the positive influence of religiosity on the 

functioning of man in various dimensions of his life. These results, particularly 

concerning the relationship between religion and quality of life and coping with 

stressful situations, have motivated researchers to verify that relationship between 

groups of people experiencing different health problems. The works undertaken 

in this area in the field of medical science concerns more and more detailed 

analyzes of the health situation of selected groups of patients with specific 

disease entities, including chronic diseases. The aim of undertaking scientific 

research also is to compare results among patients of different ethnic and 

cultural groups in the world. 

The lecture will be presented the latest set of trends and results of current 

research on the influence of religiosity on human health. 
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Cukrzycowy obrzęk plamki – główna przyczyna ślepoty 

u osób w wieku produkcyjnym  

w krajach uprzemysłowionych 

Karolina Ciszewska , karro8@o2.pl, Klinika Chirurgii Siatkówki  i Ciała 

Szklistego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

okulistyka.retina@umlub.pl  

Małgorzata Latalska, mlatalska@o2.pl, Klinika Chirurgii Siatkówki  

i  Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie,  

okulistyka.retina@umlub.pl  

Jerzy Mackiewicz , jerzy.mackiewicz@umlub.pl, Klinika Chirurgii 

Siatkówki  i Ciała Szklistego, Uniwersy tet Medyczny w Lublinie,  

okulistyka.retina@umlub.pl  

Cukrzyca jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, w których ilość nowych 

zachorowań znacząco rośnie, w związku z tym została określona mianem 

epidemii. Jednym z najpowszechniejszych powikłań cukrzycy z zakresu mikro-

angiopatii jest retinopatia cukrzycowa. Obrzęk plamki związany z retinopatią 

cukrzycową stanowi najczęstszą przyczynę utraty widzenia u osób w wieku 

produkcyjnym w krajach uprzemysłowionych. 

Cukrzycowy obrzęk plamki spowodowany jest gromadzeniem się płynu 

w centralnej części siatkówki, czyli plamce – najważniejszym dla widzenia rejonie 

oka, związanym między innymi z czytaniem i widzeniem kolorów. Obecność 

płynu jest efektem jego przenikania z uszkodzonych w przebiegu cukrzycy 

drobnych naczyń siatkówki. 

W leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki stosowane są: laseroterapia 

siatkówki, iniekcje leków anty-VEGF i steroidów do ciała szklistego, a także 

metody operacyjne. 

W Polsce około 26 procent chorych na cukrzycę nie zdaje sobie sprawy ze 

swojej choroby i nie podjęło koniecznego leczenia. Nieleczony cukrzycowy 

obrzęk plamki prowadzi do uszkodzenia siatkówki, a w efekcie do pogorszenia 

widzenia, często także do nieodwracalnej ślepoty. Aby uchronić pacjentów 

przed groźnymi następstwami choroby konieczne jest prowadzenie działań 

edukacyjnych, jak i diagnostycznych. Właściwa i kompleksowa opieka nad 

pacjentem z cukrzycą wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem a leka-

rzami różnych specjalności, zaangażowanymi w opiekę nad chorym z cukrzycą. 
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Diabetic macular edema  

– the leading cause of blindness  

in people of working age  

in industrialized countries 

Diabetes is considered a civilization disease in which the number of new cases 

has been increasing significantly, therefore, it has been described as an epidemic. 

One of the most common complications in terms of microangiopathy is diabetic 

retinopathy. Macular edema associated with diabetic retinopathy is the leading 

cause of blindness in people of working age in industrialized countries. 

Diabetic macular edema is caused by fluid build-up in the central part of the 

retina – the macula – the most important for vision area of the eye, among other 

things, associated with reading and seeing color. The presence of fluid is the 

result of the penetration of the damaged diabetic small vessels of the retina. 

The treatment of diabetic macular edema consists of: laser therapy of the retina, 

anti-VEGF agents and steroids injections into the vitreous and surgical methods. 

Approximately 26 percent of diabetics are not aware of their illness in Poland 

and therefore do not initiate necessary treatment. Untreated diabetic macular 

edema results in retinal damage and consequently to visual impairment and often 

irreversible blindness. To protect patients from dangerous consequences of the 

disease it is necessary to conduct educational activities, as well as diagnostics. 

Appropriate and comprehensive treatment of patients with diabetes requires 

close collaboration  between  the patient and  the physicians of various specialties 

involved in providing care for patients with diabetes. 
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Człowiek w obliczu nieuleczalnej choroby  

– rak, jak z nim żyć? 

Klaudia Kurowska , klaudia.kk922@gmail.com;Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Ewelina Kimszal ,  ewelinak91@o2.pl; Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Nowotwór złośliwy jest jedną z głównych przyczyn zgonów wśród populacji 

zarówno w Polsce jak i na świecie. Niekontrolowany podział komórek powoduje 

szereg zmian i mutacji w organizmie człowieka. Proces powstawania nowo-

tworów przebiega wieloetapowo. Dzięki nowoczesnym technikom obrazowania 

możliwe jest szybkie wykrycie choroby nowotworowej, co daje możliwość 

postawienia precyzyjnej diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. 

Choroba nowotworowa nie pozostaje obojętna dla samego pacjenta – jego jakość 

życia bez wątpienia ulega zmianie. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia 

(HRQOL) jest określana na podstawie oceny wielowymiarowych, indywi-

dualnych odczuć fizycznych, psychicznych i umysłowych aspektów życia, które 

mogą mieć wpływ na proces chorobowy i jego leczenie. Procesy pomiarowe 

opierają się na wielu różnych dziedzinach m.in. psychologii oraz statystyce. 

Nowotwór może powodować upośledzenie funkcji pełnionych w rodzinie, która 

jest jednocześnie fundamentalnym źródłem wsparcia dla chorej osoby. Rodzina 

przechodzi wiele etapów przystosowania się do choroby bliskiej osoby. Pacjenci 

w obliczu choroby dzielą się na dwie grupy: aktywni, walczący o swoje życie 

i zdrowie oraz Ci, którzy przyjmują postawę pasywną – są zrezygnowani i pogo-

dzeni z własnym losem. Zazwyczaj osoby chore, ale wytrwałe i optymistycznie 

nastawione do sytuacji były w lepszej formie niż osoby zrezygnowane. Strategie 

radzenia sobie z chorobą różnią się jednak w zależności od wielu czynników. 

  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

30 

The man in the face of an incurable disease  

– cancer, how to live with it? 

Malignant neoplasm is one of the leading causes of death among the population 

both in Poland and in the world. Uncontrolled cell division causes a number 

of changes and mutations in the human body. The process of tumor formation 

takes place in stages. Thanks to modern imaging techniques it is possible to 

quickly detect cancer, which enables one to make a precise diagnosis and 

implementation of appropriate treatment. Cancer is not indifferent to those of 

patients the same quality of life undoubtedly change. Related quality of life 

health (HRQOL) is determined on the basis of multidimensional individual 

feelings of physical, psychological and mental aspects of life, which may affect 

the disease process and its treatment. Measurement processes are based on many 

different areas include psychology and statistics. The tumor can cause impairment 

of the functions carried out in the family, which is also a fundamental source 

of support for the sick person. Family goes many steps to adapt to the illness 

of a loved one. Patients in the face of disease are divided into two groups: active, 

fighting for his life and health, and those who take the attitude pasywną – are 

resigned and reconciled to their fate. Usually, people who are ill, but persistent 

and optimistic about the situation they were in better shape than those who 

resigned. Strategies for coping with the disease vary, however, depending on 

many factors. 
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Czy e-papierosy mogą być alternatywą  

dla papierosów tradycyjnych?  

Potencjalne korzyści i zagrożenia 

Marcin Grysztar , m.grysztar@gmail.com; Uniwersytet Jagielloński  

-  Collegium Medicum, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Zakład Promocji 

Zdrowia  

Mariusz Duplaga ,  mmduplag@cyfronet.pl; Uniwersytet Jagielloński  

-  Collegium Medicum, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Zakład Promocji 

Zdrowia  

E-papierosy są najpopularniejszym przykładem elektronicznych systemów 

dostarczania (inhalatorów) nikotyny. Użytkownik e-papierosów wdycha dym, 

który powstaje po odparowaniu specjalnego płynu. W przeciwieństwie do 

standardowych papierosów, e-papierosy nie palą się i nie zużywają w procesie 

spalania liści tytoniu.  

Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu głównych zagrożeń oraz 

potencjalnych korzyści wynikających ze stosowania e-papierosów. Przeglądem 

objęto publikacje dotyczące skutków rozpowszechnienia e-papierosów ze 

szczególnym odniesieniem do możliwości zastąpienia papierosów tradycyjnych.  

Większość płynów stosowanych w e-papierosach zawiera nikotynę, wobec 

tego mają one potencjał uzależniający. W początkowym okresie wprowadzania 

na rynek e-papierosów, ich sprzedaż nie była objęta regulacjami prawnymi. 

Skutkowało to łatwym dostępem do e-papierosów młodzieży poniżej 18 lat.  

Opinie na temat przydatności i możliwości zastosowania e-papierosów do 

wspierania zaprzestania paleniu tytoniu są zróżnicowane. Jednym z istotnych 

wyzwań z punktu widzenia zdrowia publicznego jest panująca wśród młodzieży 

moda na e-papierosy. Sprzyja jej niewątpliwie brak jednoznacznego przekazu, 

co do potencjalnie szkodliwego oddziaływania. Należy się zastanowić czy taki 

komunikat jest na obecnym etapie wiedzy o e-papierosach uzasadniony. Warto 

także pamiętać, że niejednokrotnie po e-papierosy sięgają osoby, które wcześniej 

nie paliły zwykłych papierosów. 

Wyniki dostępnych badań wydają się wskazywać, że e-papierosy mogą być 

szansą na ograniczenie skutków zdrowotnych palenia papierosów i zwiększenie 

liczby osób zaprzestających palenia tytoniu.  
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Are e-cigarettes a valid option  

instead of traditional cigarettes?  

A review of potential benefits and risks 

Electronic cigarettes (e-cigarettes; ECs) are a most common example of electronic 

nicotine delivery systems (ENDS). E-cigarettes user inhales smoke, which is 

an effect of evaporation of special liquid. In comparison to traditional cigarettes, 

ECs do not burn or use tobacco leaves.  

The aim of this paper is a review of potential benefits and risks related to the use 

of ECs. The review was prepared on the basis of recent studies reporting on the 

effects of ECs and their usefulness for smoking cessation. 

Most liquids used in the ECs contain nicotine, therefore they have an addictive 

potential. In the initial phase after ECs introduction to the market, their sale was 

not covered by any regulations. Therefore, they were easily accessible to the 

underage adolescents. 

Opinions about the usefulness and applicability of ECs for support of smoking 

cessation are diversified. A growing popularity of ECs among young people 

became a public health challenge. The phenomenon of the use of ECs among 

adolescents is accompanied by the lack of clear message about harmful effects 

of ECs. There are some initial reports indicating such effects. Also, we have to 

keep in mind, that ECs are the first choice for a considerable number of people, 

who have not smoked traditional cigarettes. On the other hand, there are also 

suggestions that ECs may be an opportunity in reducing health consequences 

of smoking and may be effective for smoking cessation. 
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Czynniki negatywnie wpływające na zdrowie w szkole  

– opinie młodzieży 

Anna Bednarek ,  bednarekanna@o2.pl, Katedra i Zakład Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl 

Anna Bodajko-Grochowska, annabodgroch@gmail.com, Klinika Chorób 

Płuc  i Reumatologii Dziecięcej,  Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,www.umlub.pl 

Danuta Zarzycka ,  danuta.zarzycka@umlub.pl, Kierownik Katedry  

i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Wstęp i cel pracy: Szkoła powinna wpływać na kształtowanie zdrowia 

u uczniów poprzez dostarczenie pozytywnych wzorców oraz utrzymanie 

bezpiecznych warunków nauki i wychowania. Celem pracy jest identyfikacja 

czynników negatywnie wpływających na zdrowie młodzieży w szkole. 

Materiał i metoda: Badaniem objęto 121 uczniów gimnazjum. Wykorzystano 

autorski formularz ankiety rozpowszechniony w Internecie.  

Wyniki: Większość dziewcząt (83,87%) i chłopców (79,66%) ma poczucie 

bezpieczeństwa w szkole (p=0,53370). Uczniowie najbardziej obawiają się 

nauczycieli (64,41% chłopców i 48,39% dziewcząt; p=0,17251), wypadków 

(29,03% dziewcząt oraz 16,95% chłopców) oraz rówieśników (22,58% 

dziewcząt i 18,64% chłopców). Gimnazjalistom na terenie szkoły najczęściej 

proponowano tytoń (100% chłopców, 90,91% dziewcząt), a najrzadziej 

substancje psychoaktywne (32,50% chłopców i 36,36% dziewcząt). Uczniowie 

z podobną częstością spotykali się z przemocą w szkole (dziewczęta: 70,97%, 

chłopcy: 71,19%; p=0,86184). Możliwość otwarcia okna w klasie podało 

69,42% uczniów, regulowaną wysokość ławek – 4,13%, a złe oświetlenie sal 

lekcyjnych – 19,01% badanych.  

Wnioski: Na zdrowie młodzieży w szkole mają wpływ czynniki związane ze 

stylem życia, przemocą fizyczną, dostępnością środków psychoaktywnych oraz 

wynikające ze standardów przestrzegania zasad ergonomii.  
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Factors negatively affecting the health school  

– opinion of youth 

Background and aim: The school should influence the shaping of health of 

students by providing positive role models and to maintain safe conditions for 

learning and education. The aim of the study is to identify the factors adversely 

affecting the health of young people in school. 

Material and Methods: The study involved 121 middle school students. Used 

original survey form distributed on the Internet. 

Results: Most of the girls (83.87%) and boys (79.66%) have a sense of security 

in the school (p = 0.53370). Students fear most teachers (64.41% boys and 

48.39% girls; p = 0.17251), accidents (29.03% girls and 16.95% boys) and peers 

(22.58% girls and 18 64% of boys). Lower secondary school students in the 

school frequently proposed tobacco (100% boys and 90.91% girls), and least 

often psychoactive substances (32.50% boys and 36.36% girls). Students with 

similar frequency met with violence in school (girls: 70.97%, boys: 71.19%;  

p = 0.86184). The ability to open a window in the class reported 69.42% of the 

students, adjustable height desks – 4,13%, and poor lighting classrooms – 19.01% 

of the respondents. 

Conclusions: The health of young people in school are influenced by factors 

related to lifestyle, physical violence, availability of psychoactive substances and 

standards resulting from compliance with the principles of ergonomics. 
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Demielinizacja i remielinizacja w przebiegu SM  

– przeciwne drużyny 

Magdalena Nieśpiałowska , magdalena.niespialowska@umlub.pl, Zakład 

Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,  

Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Aleksandra Mroczkowska , omroczkowska@interia.pl, Studenckie Koło 

Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Magdalena Nocoń ,  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki 

Hematologicznej,  Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Beata Jakubowska-Solarska, beata.jakubowska@umlub.pl,  Zakład 

Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,  

Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Stwardnienie rozsiane jest to choroba zapalno – demielinizacyjna ośrodko-

wego układu nerwowego, charakteryzująca się wielofazowym przebiegiem oraz 

ogniskowymi zmianami w mózgu i rdzeniu kręgowym. Zmiany te są następstwem 

wzajemnych procesów demielinizacji i remielinizacji, którym towarzyszy stan 

zapalny. Poziom uszkodzenia tkanki nerwowej decyduje o zaawansowaniu 

choroby. Etiologia nie jest do końca znana, nie ma bowiem głównego czynnika, 

który powodowałby tak rozległe zmiany w OUN. Chorobie przypisuje się jednak 

charakter autoimmunologiczny. Oznaczanie zasadowego białka mieliny (MBP) 

wskazuje na proces demielinizacji, czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgo-

wego (BDNF) natomiast jest markerem remielinizacji. 

Badaniem objęto grupę 65 chorych na SM, ocenionych pod względem postaci 

i ciężkości choroby. Poziom MBP w surowicy chorych na SM był istotnie 

(p=0,000005) wyższy (Me=73,51 pg/ml) w porównaniu do grupy kontrolnej 

(Me=48,2 pg/ml). Również poziom BDNF w surowicy wśród pacjentów z SM 

był istotnie wyższy (Me= 34,58 ng/ml, p=0,005) niż w grupie kontrolnej osób 

zdrowych (Me=29,15 ng/ml). Wymienione parametry wykazały słabą 

pozytywną korelacją (R=0,34, p=0,0068) w teście kolejności Rang Spearmana.  

Istniejąca korelacja pomiędzy badanymi parametrami, a także zwiększony 

ich poziom w porównaniu z grupą kontrolną świadczy o toczącej się nieustaniie 

„walce” uszkadzania komórek nerwowych i ich regeneracji w przebiegu SM. 
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Demyelination and remyelination in the course of MS  

– the opposite teams 

Multiple sclerosis is an inflammatory – demyelinating disease of the central 

nervous system, characterized by a multi-phase course and pathological foci 

lesions in brain and spinal cord. These changes are the result of mutual process 

of demyelination and remyelination, which is accompanied by an inflammation. 

The progress of the disease is determined by level of the nervous tissue damage. 

The etiology is not fully known, because there is no main factor discovered that 

causes such an extensive changes in the CNS. The disease is however, classified 

as autoimmunological. Determination of the level of the myelin basic protein 

(MBP) indicates a demyelination process, while a brain-derived neurotrophic 

factor (BDNF) is a remyelination marker. 

The study included 65 MS patients evaluated in terms of the form and severity 

of disease. MBP level in the serum of MS patients was significantly (p = 0.000005) 

higher (Me = 73.51 pg / ml) compared to the control group (Me = 48.2 pg / ml). 

The level of BDNF in the serum of MS patients was also significantly higher 

(Me = 34.58 ng / ml, p = 0.005) than in healthy individuals (Me = 29.15 ng/ml). 

These parameters showed a weak positive correlation (r = 0.34, p = 0.0068) 

in Spearman test. 

Correlation between the measured parameters, and their increased level compared 

to the control group indicates an ongoing "battle" where the nerve cells are 

damaged and regenerated respectively in the course of MS. 
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Dostępność do leczenia onkologicznego  

w kontekście sieciowania szpitali  

na przykładzie województwa śląskiego  

Tomasz Holecki , tholecki@sum.edu.pl,  Zakład Ekonomiki  i Zarządzania  

w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzającego koncepcję 

tzw. sieci szpitali nowy sposób finansowania placówek powinien poprawić 

dostępność do leczenia specjalistycznego poprzez optymalizację liczby oddziałów 

w powiązaniu z lepszą koordynacją świadczonych usług. Szpitale, spełniające 

kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą 

tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdro-

wotnej objętego gwarancją jego finansowania ze środków publicznych. 

Celem prezentacji jest przedstawienie, w kontekście przygotowywanej zmiany, 

wyników badań zrealizowanych na terenie województwa śląskiego w zakresie 

dostępności do leczenia onkologicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

rozproszenia terytorialnego wykonywanych procedur. Kluczem do skutecznego 

postępowania terapeutycznego w chorobach nowotworowych jest bowiem nie 

tylko możliwość korzystania z najnowszej bazy infrastrukturalnej i wysoko-

specjalistycznej kadry profesjonalistów medycznych, ale również dostępność 

rozumiana jako szybkość działań diagnostycznych i leczniczych. Ten drugi 

element bardzo wyraźnie uwarunkowany jest miejscem zamieszkania pacjenta, 

a w zasadnie siecią powiązań komunikacyjnych, które jak się wydaje zostały 

w systemowym projekcie reformy zmarginalizowane. 
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Availability of oncological treatment  

in the context of cross-linking hospitals reform  

based on Silesian Voivodship research 

The assumptions of the Ministry of Health introducing the concept of the 

Hospital networks as a new way of financing should improve the availability 

of specialized treatment by optimizing the number of hospital departments 

in combination with better coordination of services provided. Hospitals that 

meet the qualification criteria will set up the health care system covered by the 

guarantee of public financing. 

The aim of the presentation is to present, in the context of the change being 

made, the results of research carried out on the territory of the Silesian 

Voivodeship regarding the availability of oncological treatment with particular 

regard to the territorial dispersion of procedures. The key to effective therapeutic 

treatment in cancer is not only the ability to use the best infrastructure and 

highly specialized staff but also accessibility understood as the fast path of 

diagnostic and therapeutic activities. This element is very strongly linked to the 

patient's place of residence and, in fact, by a transport network what seem to 

have been marginalized in the systemic reform project. 
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Formalizowanie reguł decyzyjnych  

planu zabezpieczenia szpitala  

na wypadek przyjęcia dużej ilości poszkodowanych  

Rakesh Jalali , rakesh.jalali@uwm.edu.pl,  Katedra Medycyny 

Ratunkowej,  Wydział Nauk  Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -

Mazurski w Olsztynie 

Tadeusz Miłowski , tadmil@wp.pl, Katedra Medycyny Ratunkowej,  

Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

w Olsztynie 

Karol Przegaliński , rat12@wp.pl,  Katedra Medycyny Ratunkowej,  

Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

w Olsztynie 

Mariusz Grażewicz, mariusz.grazewicz@wp.pl, Katedra Medycyny 

Ratunkowej,  Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -

Mazurski w Olsztynie 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) obok codziennej pracy przy zaspokajaniu 

potrzeb zdrowotnych zabezpieczanej populacji stanowi także jedyny na poziomie 

szpitalnym element systemu ratownictwa medycznego zdolny do natychmiasto-

wego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych: związanych ze zdarzeniami 

masowymi, napływem dużej ilości poszkodowanych, katastrofami, epidemiami 

czy klęskami żywiołowymi. 

Zdolność reagowania w powyższych sytuacjach jest uzależniona od kultury 

organizacyjnej Szpitala oraz jego otoczenia ekonomicznego, infrastrukturalnego, 

topograficznego oraz politycznego. Istnieją newralgiczne obszary działalności 

szpitali, które trzeba uwzględnić przy tworzeniu planu kryzysowego aby był on 

wykonalny, racjonalny, elastyczny, operatywny, kompletny, terminowy, celowy, 

komunikatywny, odpowiednio szczegółowy, odpowiednio długodystansowy. 

Większość szpitali skorzystała z rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) tworząc indywidualne plany reagowania kryzysowego. Stworzenie 

realnego planu zazwyczaj napotyka wiele trudności. Dlatego część jednostek 

tworzy je poprzez powielenie już istniejących planów lub zapożyczenie. Na 

podstawie doświadczeń i przeprowadzonej symulacji zdarzenia masowego 

w publikacji zostanie przedstawione, jak sformułować reguły decyzyjne, aby 

plan nie nosił znamion błędnego planowania.  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

40 

Formalizing the decision rules  

of A hospital protection plan  

FOR a large number of casualties 

Apart from meeting the daily health needs of a protected population, the 

Hospital Emergency Room (HER) also constitutes, at a hospital level, the only 

element of a medical rescue system able to react immediately in extraordinary 

emergency situations related to: mass casualty incidents, a large number of 

casualties, catastrophes, epidemics or natural disasters.  

The ability to react in the above-mentioned situations is dependent upon the 

organisational culture of a hospital and its economic, infrastructural, topographical 

and political surroundings. These are crucial areas of activity of a hospital which 

need to be taken into consideration while formulating a contingency plan to 

make it workable, rational, flexible, operational, complete, on time, specific, 

communicative, appropriately detailed and appropriately long-term.  

Most hospitals have implemented the recommendations of the World Health 

Organization (WHO) in formulating individual crisis response plans. Developing 

a plan usually faces many difficulties. This is why some entities develop them 

by duplicating already existing plans or by borrowing. Based on experience and 

a simulation of a mass casualty incident, this publication will describe how to 

formulate decision rules so that a plan avoids incorrect planning.  
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Historia psychochirurgii  

– współczesne wyzwania  

w obliczu mrocznej przeszłości 

Maria Gołębiowska, golebiowska.maria8@gmail.com, Klinika 

Neurologii Dziecięcej,  Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Beata Gołębiowska, bgolebiowsky@vp.pl, Klinika Neurologii Dziecięcej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ewa Zienkiewicz, evazien@op.pl, Klinika Neurologii Dziecięcej,  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Żaneta Brudkowska ,  brudkowskaz@gmail.com, Klinika Neurologii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Psychochirurgia – dziedzina łącząca medyczne sztuki – neurochirurgię i psy-

chiatrię, które jako jedyne zgłębiają odwieczną tajemnicę wszystkich cywilizacji 

– meandry ludzkiego umysłu. W jej historii nie brakuje bohaterów, którzy chcą 

zmierzyć się z demonami nękającymi chory umysł.  

Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwoju psycho-

chirurgii na przestrzeni dziejów oraz najnowsze osiągnięcia, które coraz częściej 

znajdują zastosowanie w schorzeniach psychiatrycznych. Depresja, uzależnienia, 

zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne kradną ludzkie szczęście 

w chaosie współczesnego świata. W pędzącej machinie dzisiejszej egzystencji 

z łatwością można utracić spokój i równowagę umysłu, czyniąc psychochirurgię 

jedną z nielicznych metod terapeutycznych „ostatniej szansy”.  

Metody i materiały: Przeanalizowano artykuły dotyczące psychochirurgii 

oraz jej nowoczesnej odmiany – stereotaktycznej neurochirurgii w przypadku 

zaburzeń psychicznych na przestrzeni lat 1940-2017.  

Wnioski: Prawdziwy renesans psychochirurgii dopiero się rozpoczyna wraz 

z nieustającym w dzisiejszych czasach rozwojem nowoczesnych technik obra-

zowych oraz stereotaktycznych. Pomimo owego renesansu, jest to dziedzina 

mało rozpowszechniona we współczesnej medycynie, ze względu na nieustanne 

kontrowersje natury moralnoetycznej oraz medycznej wiążące się z jej przeszłością. 
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History of psychosurgery  

– contemporary challenges  

facing the dark past 

Background: Psychosurgery – science which combines medical arts – neuro-

surgery and psychiatry, the only that explores the eternal mystery of all civili-

zations – the twists and turns of the human mind. In its history there is no shortage 

of heroes who want to face the demons plaguing the mind. 

Aim: The aim of this study is to present the development of psychosurgery 

throughout history and the latest developments, which increasingly are used 

in psychiatric disorders. Depression, addiction, anxiety, obsessive-compulsive 

disorders are stealing human happiness in the chaos of the modern world. 

In rushing machine of today's existence you can easily lose balance and peace 

of mind, making psychosurgery one of the few therapeutic methods of "last 

chance". 

Methods and materials: We analyzed articles about psychosurgery and its modern 

variant – stereotactic neurosurgery for mental disorders from the years 1940-2017. 

Conclusions: A true renaissance of psychosurgery just begun with a constant 

development of modern imaging and stereotactic techniques. In spite of this 

renaissance, this is an area still not widespread in modern medicine, because 

of the continuous nature of the moral, ethical and medical controversy connected 

to its past. 
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Jakość życia kobiet po mastektomii 

Ewelina Kimszal,  ewelinak91@o2.pl, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Klaudia Kurkowska , klaudia.kk922@gmail.com, Wydział Nauk  

o Zdrowiu, Uniwersytet  Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

W Polsce najczęściej występującym nowotworem u kobiet jest rak piersi. 

Rokrocznie wiele kobiet włącza się w akcje promocyjne związane z propago-

waniem samobadania piersi mające na celu zmniejszenie zachorowalności na 

nowotwór. Mimo polepszenia diagnostyki, leczenia i świadomości kobiet, 

umieralność nadal jest na wysokim poziomie. Mastektomia często jest jedyną 

szansą na przeżycie, jednak wiąże się ona z obniżeniem jakości życia. Powoduje 

ona wiele ograniczeń w życiu codziennym w sferze psychicznej, fizycznej 

i społecznej. Kobiety zmieniają swój dotychczasowy styl życia, nastawienie do 

rodziny i przyjaciół, inaczej postrzegają siebie po operacji. Zaburzony obraz 

ciała połączony jest z nierealistycznym odczuciem wobec własnego ciała lub 

jego części. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na wszelkie 

interwencje medyczne, które nie powinny tylko wyleczyć pacjentek z ich 

choroby, ale też poprawić ich jakoś życia związanej ze stanem zdrowia. Nie 

tylko brak choroby w ogólnym jego znaczeniu jest najważniejszy. Powinno 

spojrzeć na stan psychiczny, fizyczny i społeczny pacjentek. 

Quality of life in women after mastectomy 

In Poland, the most common cancer in women is breast cancer. Every year, 

many women are included in promotional campaigns related to the promotion of 

breast self-examination aimed at reducing the incidence of cancer. Although 

improving diagnosis, treatment and awareness of women, mortality is still high. 

Mastectomy is often the only chance of survival, but it involves a reduction in 

quality of life. It causes a lot of restrictions in everyday life in the mental, 

physical and social. Women change their current lifestyle, attitude to family and 

friends, or perceive themselves after surgery. Distorted body image is combined 

with an unrealistic feeling towards one's own body or parts thereof. The main 

aim is to draw attention to any medical intervention, which should not only treat 

patients with the disease, but also to improve their lives somehow related to 

health. Not merely the absence of disease in the general sense is the most 

important. It should look at the state of mental, physical and social subjects. 
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Metody zwiększające promienioczułość komórek raka 

płaskonabłonkowego rejonu głowy i szyi (HNSCC) 

poprzez wpływ na mikrośrodowisko guza 

Paulina Stefaniuk ,  paulastefaniuk@onet.pl, Zakład Onkologii UM  

w Lublinie 

Mateusz Bilski , bilskimat@gmail.com, Zakład Onkologii UM  w Lublinie 

Dominika Szymczyk ,szymczyk.d32@gmail.com,Zakład Onkologii UM  

w Lublinie  

Magdalena Szydełko , mszydelko@interia.pl, Zakład Onkologii UM  

w Lublinie  

Monika Ruszała ,  Zakład Onkologii UM  w Lublinie 

Radioterapia jest niezastąpioną metodą leczenia pacjentów z rakami płasko-

nabłonkowymi głowy i szyi. Mimo szybkiego rozwoju radioterapii nadal 

pozostaje tajemnicą, dlaczego u pacjentów, u których rozmiar guza, zaawanso-

wanie kliniczne, dawki promieniowania są identyczne, odpowiedź na radio-

terapię jest bardzo różna. Postuluje się, że różnice te spowodowane są udziałem 

czynników biologicznych warunkujących promienioczułość nowotworów, 

między innymi obecnością hipoksji i stopniem unaczynienia guza.  

Celem pracy jest ukazanie możliwości terapeutycznych, jakie otwiera 

zastosowanie radiouwrażliwiaczy wpływających na mikrośrodowisko guza 

u pacjentów z HNSCC. 

Badania wskazują, że hipoksja jest zjawiskiem bardzo często spotykanym 

w HNSCC. Ostra hipoksja powstaje w mechanizmie gwałtownych zmian 

w przepływie krwi w guzie, natomiast przewlekła wynika z zaburzeń dyfuzji. 

Zarówno ostra, jak i przewlekła hipoksja są zjawiskami pogarszającymi 

rokowanie, dlatego opracowuje się strategie, mające na celu zwiększenie 

ciśnienia parcjalnego tlenu w guzie. 

Wpływanie na hipoksję i unaczynienie guza jest obiecującym kierunkiem 

leczenia pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi. Jednak mimo, że 

zjawisko hipoksji znane jest od niemalże pięćdziesięciu lat radiouwrażliwiacze 

mające na celu zmniejszenie hipoksji nadal nie są szeroko rozpowszechnione 

w praktyce klinicznej.  
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Methods of enhancing radiosensitivity  

of head and neck squamous cell carcinoma  

by affecting the tumor microenvironment 

Radiotherapy is an irreplaceable method of treating patients with head and neck 

squamous cell carcinoma. Despite the rapid development of radiotherapy, it 

remains unexplained why for tumours with similar sizes, stages, grades and 

delivered doses, the outcome of radiotherapy differs. It is believed that these 

differences are due to the presence of biological factors affecting the radio-

sensitivity of tumors, including the presence of hypoxia and the degree of tumor 

vasculature. 

The aim of this paper is to present the therapeutic possibilities that the usage 

of radiosensitilizers, which affect the tumor microenvironment, gives us. 

Investigations indicate that hypoxia is very common in HNSCC. Acute hypoxia 

arises in the mechanism of rapid changes in blood flow in the tumor, whereas 

chronic hypoxia is due to diffusion disorders. Both acute and chronic hypoxia 

are associated with poorer outcome, so some strategies are being developed 

to increase the partial pressure of oxygen in the tumor. 

Affecting tumor hypoxia and vascularisation are promising directions for treating 

patients with head and neck quamous cell carcinoma. However, despite the fact 

that hypoxia has been known for nearly fifty years, radiosensitilizers are still not 

widely used in clinical practice. 
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Nowe aspekty leczenia depresji  

– ligandy receptora NMDA 

Weronika Stasiuk,  w.stasiuk@interia.pl,  Katedra i Zakład Fizjologii 

Człowieka ,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Anna Olszewska , anna.olszewska@umlub.pl , Katedra i Zakład Fizjologii 

Człowieka ,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Joanna Warchulińska ,  jwarchulinska@gmail.com, Katedra i Zakład 

Fizjologii Człowieka ,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Anna Serefko, ania.serefko@gmail.com, Katedra i Zakład Farmacji 

Stosowanej,Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Teresa Małecka-Massalska , tmalecka@gmail.com, Katedra i Zakład 

Fizjologii Człowieka ,Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń afektywnych. Jej 

podstawowym objawem jest długotrwałe obniżenie nastroju. Jest to zaburzenie 

przewlekłe, ze skłonnością do nawrotów, prowadzące do upośledzenia funkcjo-

nowania człowieka i znacznego pogorszenia jakości życia, w najcięższym 

przebiegu mogące prowadzić do prób samobójczych. Zjawiskiem niepokojącym 

jest wzrost liczby zachorowań osób młodych, jak również coraz większa ilość 

depresji lekoopornych. 

Przyczyny depresji mają charakter wieloczynnikowy i nadal nie są w pełni 

poznane.  

Skuteczność obecnie stosowanych metod leczenia depresji jest niezadowa-

lająca i obarczona wieloma skutkami ubocznymi, dlatego też nieustannie trwają 

poszukiwania innych strategii leczenia.  

Jeden z nowych kierunków badań koncentruje się na układzie glutami-

nianergicznym i hamowaniu aktywności receptora NMDA. Wprowadzenie do 

lecznictwa antagonistów tego receptora stwarza nowe możliwości terapii zaburzeń 

depresyjnych.  

Celem pracy jest przegląd ligandów receptora NMDA oraz przedstawienie 

najnowszych doniesień o możliwościach ich stosowania zarówno w monoterapii, 

jak i leczeniu skojarzonym. 
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New aspects in antidepressant therapy – NMDA 

receptor ligands 

Depression is one of the most common mental disorders. Its main symptom 

is the long term lowering of a sufferers mood and sense of well being. This 

mental disorder is often long lasting with a tendency to recur leading to 

a reduced function of a person and a marked reduction in their quality of life 

and in severe cases it may lead to attempted suicide. A worrying sign is the 

increase in the number of young persons affected by this disorder as well as an 

increase in the number of cases that are resistant to current medications. 

Causes of depression are many and are not yet fully recognized.  

The effectiveness of currently utilized depressive disorders treatment methods 

is unsatisfactory and linked with many side effects. This is why there are 

continued efforts towards development of other treatment methods. One of the 

new direction in research focuses on the glutamatergic system and reducing the 

activity of the NMDA receptor. The application in to the treatment regime of 

antagonists of the NMDA receptor opens up new therapeutic possibilities in the 

treatment of depressive disorders. 

The aim of this work is the study of ligands of the NMDA receptor, and 

presentation of the newest information relating to their use in monotherapy 

as well as polytherapy. 
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Nowotwory OUN – plaga XXI wieku?  

Najnowsze metody diagnostyki i leczenia 

Maria Gołębiowska, golebiowska.maria8@gmail.com,  Klinika 

Neurologii Dziecięcej,  Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Beata Gołębiowska, bgolebiowsky@vp.pl, Klinika Neurologii Dziecięcej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ewa Zienkiewicz, evazien@op.pl, Klinika Neurologii Dziecięcej,  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Żaneta Brudkowska ,  brudkowskaz@gmail.com, Klinika Neurologii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego stanowią obecnie ponad 2,5% 

zachorowań na nowotwory złośliwe u osób dorosłych, oraz 20% nowotworów 

złośliwych u dzieci. Stanowią one jedną z najcięższych plag XXI wieku, 

odnotowując wzrost zachorowań o 30% w niektórych populacjach w przeciągu 

ostatnich 30 lat. W obliczu nowoczesnych technik diagnostyki i leczenia, 

jesteśmy w stanie pokonać jedne z największych wyzwań neurochirurgów 

uprzednich stuleci. Dzięki nowoczesnym technikom traktografii, fMRI, awake 

surgery, osiągnięciom genetyki możliwe jest zarówno bardziej dokładne 

mapowanie korowe w/w obszarów indywidualne do każdego pacjenta jak 

również resekcja miejsc objętych procesem nowotworowym z zachowaniem 

ważnych dla funkcjonowania umiejętności. Zaś dzięki połączonym siłom 

multidyscyplinarnych zespołów neurologów, neurochirurgów, anestezjologów 

i neurologopedów medycyna pozwala na powrót do sprawności sprzed 

zachorowania.  

Celem pracy jest przedstawienie wybranych najciekawszych, najnowszych 

metod diagnostycznych i terapeutycznych nowotworów OUN ostatniej dekady, 

jak również porównanie doświadczenia i dystrybucji metod na wszystkich 

kontynentach. 
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Tumors of Central Nervous System  

– the plague of the 21st century?  

The latest methods of diagnosis and treatment 

Tumors of the central nervous system are now more than 2.5% of cancer cases 

in adults and 20% of cancers in children. They constitute one of the worst 

plagues of the 21st century, noting the increasing rates of 30% in some 

populations over the past 30 years. In the face of modern techniques of diagnosis 

and treatment, we are able to overcome one of the biggest challenges 

of neurosurgeons from previous centuries. Due to modern techniques of tracto-

graphy, fMRI, awake surgery, genetics achievements we can be both more 

accurate with mapping of cortical areas, individual for each patient as well as 

resection of the places affected by the cancer while maintaining important for 

the functioning skills. And thanks to the combined forces of multidisciplinary 

teams of neurologists, neurosurgeons, anesthesiologists and speech therapists 

medicine allows to return to full health state. 

The aim of the study is to present some of the most interesting, the latest 

diagnostic and therapeutic methods of CNS tumors from last decade, as well as 

the comparison of experience and methods of distribution on all continents. 
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Ocena wiedzy pacjentów  

na temat czynników ryzyka choroby wieńcowej (CAD)  

oraz częstości jej występowania  

u pacjentów przed ich pierwszą i ponowną  

przezskórną interwencją wieńcową (PCI) 

Monika Kowalik , monika.kowalik01@o2.pl,  Studenckie Koło Naukowe 

Kardiologii Interwencyjnej przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz 

Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Collegium Medicum Universytetu 

Jagiellońskiego  

Róża Krycińska ,  Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Interwencyjnej 

przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo -

Naczyniowych, Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego  

Andżelika Siwiec , Studenckie Koło NaukoweKardiologii Interwencyjnej 

przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo -

Naczyniowych, Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego  

Krzysztof Wójcicki , Studenckie Koło Naukowe Kardiologii 

Interwencyjnej przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Inter wencji 

Sercowo-Naczyniowych, Collegium Medicum Universytetu 

Jagiellońskiego  

Łukasz Reczek, Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Interwencyjnej 

przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo -

Naczyniowych, Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego  

Dariusz Dudek, opiekun pracy 

Zbigniew Siudak , opiekun pracy 

Tomasz Tokarek , opiekun pracy 

Wstęp: Pomimo, że zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) cha-

rakteryzuje się bardzo dobrym krótkoterminowym i średnioterminowym 

rokowaniem u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD), to wskaźnik readmisji 

w ciągu pierwszych pięciu lat po zabiegu jest nadal wysoki.  

Cel: Ocena wpływu edukacji zapewnianej podczas hospitalizacji związanej 

z PCI na wiedzę oraz świadomość pacjentów na temat czynników ryzyka 

choroby wieńcowej. 

Metody: Badanie przeprowadzone w grupie 105 pacjentów poddanych PCI. 

Dokonano przeglądu dokumentacji medycznej uzyskując dane kliniczne, demo-
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graficzne i dane na temat ryzyka CAD. Używając autorskiej, anonimowej 

ankiety (56 pytań) zbadano wiedzę na temat czynników ryzyka CAD. 

Wyniki: W badaniu wzięło udział 105 osób (72% mężczyzn). Średni wiek 

badanych to 68 ± 11 lat. U 59% respondentów zabieg PCI wykonywany był już 

wcześniej (przed obecną hospitalizacją). Średni poziom wiedzy respondentów 

wynosił 61,6% w grupie pacjentów z wcześniej wykonywanym zabiegiem PCI 

i 58,4% w grupie poddawanej PCI po raz pierwszy. Pacjenci oceniani byli 

retrospektywne pod względem czynników ryzyka. Średni wynik wynosił 40% 

po zabiegu PCI i 33,3% w grupie przed zabiegiem. Nie odnotowano istotnej 

statystycznie korelacji między poziomem wiedzy i rzeczywistą częstością 

występowania czynników ryzyka CAD. 52,5% pacjentów po PCI nie 

uczestniczyło w jakiejkolwiek formie rehabilitacji, co korelowało ze słabą 

kontrolą czynników ryzyka CAD (p = 0,02).  

Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że obecnie stosowane modele kształ-

cenia po zabiegu nie wpływają na stan wiedzy pacjentów w odpowiednim 

stopniu i nie powodują lepszego przestrzegania zaleceń dotyczących zmian stylu 

życia. 
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Assessment of knowledge and prevalence  

of coronary artery disease (CAD) risk factors  

among the patients before their first and repeat 

percutaneous coronary intervention (PCI) 

Background: Percutaneous coronary intervention (PCI) correlates with very 

good short to medium-term prognosis in patients with coronary artery disease 

(CAD), but there is still very high readmission rate during the first five years 

after the procedure. 

 Objectives: The study was conducted to evaluate the influence of education 

offered during PCI-related hospitalization on knowledge, awareness, and 

prevalence of self-reported risk factors for CAD.  

Material and methods: We performed a survey of 105 consecutive patients 

undergoing PCI. We collected data on participants’ demographics, clinical 

details, CAD risk factor profile, and CAD risk knowledge as measured using our 

original 56-item questionnaire.  

Results: The study sample comprised 105 participants (72% male) with mean 

age 68 ± 11 years. 59% of patients had undergone PCI prior to current hospi-

talization. The average knowledge score was 61.6% in the group with prior PCI 

and 58.4% in the group undergoing first-time PCI. The average score for risk 

factors control was 40% in post-PCI and 33.3% in pre-PCI group respectively. 

The differences between the groups were not statistically significant. There was 

no statistically significant correlation between the level of knowledge and the 

actual prevalence of CAD risk factors among the participants. We have found 

that 52.5% of post-PCI patients have not attended any form of rehabilitation, 

which correlated with poor control of CAD risk factors (p=0.02).  

Conclusion: Our results indicate that current models of post-procedural education 

do not affect patients’ knowledge adequately and do not result in recommended 

lifestyle changes.  
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Od przekonań do zdrowia  

– psychoterapia poznawczo-behawioralna  

jako uzupełnienie leczenia pacjentów   

z chorobami somatycznymi 

Paulina Wróbel, phebe@onet.pl; Instytut Psychologii, Wydział 

Filozof iczny, Uniwersytet Jagielloński, www.psychologia.uj.edu.pl  

Pacjenci z chorobami somatycznymi na co dzień zmagają się z poczuciem 

zagrożenia, utratą kontroli, wyłączeniem z ról społecznych czy bezradnością. 

Stanowią grupę szczególnie narażoną na pojawienie się objawów zaburzeń 

adaptacyjnych, afektywnych, lękowych czy tez psychoorganicznych. Oprócz 

borykania się z lękiem i stresem, jakie wiążą się z poznaniem diagnozy, pacjenci 

z chorobami przewlekłymi muszą mierzyć się z negatywnymi skutkami 

ciężkiego (a nawet często zagrażającego życiu) leczenia, niepełnosprawnością, 

zmęczeniem oraz bólem. Praca terapeutyczna jest istotnym czynnikiem mogącym 

poprawić ich jakość życia i zminimalizować negatywny wpływ choroby na 

psychikę. Liczne badania pokazują, że terapia poznawczo-behawioralna jest 

skuteczną formą psychoterapii uzupełniającej leczenie medyczne. Jej specyfika 

polega na skupieniu się na bieżących problemach, wzmacnianiu mocnych stron 

pacjenta, promowaniu aktywności przynoszących poczucie sensu, spełnienia 

i przyjemności oraz elastycznym dostrojeniu do możliwości i ograniczeń osoby 

chorej. W prezentacji zostaną omówione podstawowe problemy, z jakimi 

zmagają się chorzy somatycznie oraz techniki pomocne w ich rozwiązywaniu. 

  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

54 

From thinking to health  

– CBT as a supportive treatment  

for patients with medical problems 

Patients with medical problems have to constantly struggle with lack of control, 

exclusion from social roles, sense of insecurity or helplessness. They are a group 

especially exposed to the symptoms of adjustment, mood, anxiety or organic 

disorders. In addition to coping with the worry and stress brought about by their 

diagnosis, patients with long-terming diseases must cope with negative results of 

physically demanding (and also often life-threatening) treatments for the illness, 

disability, fatigue, and pain. Psychotherapy is an important factor that can 

improve their quality of life and minimize the negative impact of disease on 

their mental health. Many studies show that cognitive-behavioral therapy is an 

effective form of psychotherapy that may complement medical treatment. This 

therapy is focused on actual problems of a patients, strengthening their good 

points, promoting activities enhancing sense of life, fulfillment and pleasure and 

elastic matching to their capabilities and limits. This presentation shows the 

basic problems of medical patients and psychotherapeutic techniques that may 

be helpful to solve them. 
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Opieka położnej nad kobietą  

z rozpoznaniem endometriozy głęboko naciekającej 

w okresie okołooperacyjnym 

Maria Rabiej , maria.rabiej@wum.edu.pl Zakład Dydaktyki 

Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

www.wum.edu.pl 

Agnieszka Nowacka ,  aga.n9@wp.pl Zakład Dydaktyki Ginekologiczno -

Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego www.wum.edu.pl  

Magdalena Więś , magdalenawies@gmail.com Zakład Dydaktyki 

Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

www.wum.edu.pl 

Endometrioza to zjawisko występowania błony śluzowej poza jamą macicy. 

Endometrioza głęboko naciekająca oznacza położenie ognisk choroby głębiej 

niż 5 mm pod powierzchnią otrzewnej. Przykładem tej postaci jest endometriza 

przegrody odbytniczo – pochwowej. Choroba może dotyczyć również układu 

pokarmowego. Najbardziej polecaną metodą leczenia jest doszczętne usunięcie 

ognisk endometriozy na drodze laparoskopowej. Celem pracy jest przedstawienie 

specyfiki opieki okołooperacyjnej świadczonej przez położne u kobiet opero-

wanych z tego powodu. Na podstawie opisów dwóch przypadków klinicznych 

oraz doniesień z literatury fachowej pokazano odrębności w przygotowaniu do 

operacji i opiece po zabiegu. Operowanie endometriozy lokalizującej się 

w przegrodzie odbytniczo-pochwowej wiąże się w wyższym ryzykiem opero-

wania również jelita grubego. Z tego powodu u pacjentek powinno być przepro-

wadzone chirurgiczne przygotowanie jelit. W opiece pooperacyjnej duże 

znaczenie ma profilaktyka przeciwzrostowa. Laparoskopowy zabieg wyłuszczenia 

ognisk choroby wydaje się najbardziej optymalnym sposobem leczenia. Do-

szczętność zniszczenia wszczepów endometrialnych powoduje zmniejszenie 

ryzyka nawrotu choroby.  
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The take care over the woman  

with the diagnosis of deep infiltrating endometriosis  

in about-operation period by midwife 

Endometriosis is the phenomenon of mucosa outside the uterine cavity. Deep 

infiltrating endometriosis is the location of disease outbreaks deeper than 5 mm 

below the surface of the peritoneum. An example of this embodiment is 

endometriza recto – vaginal septum. The disease can also affect the digestive 

system. The most recommended treatment is total removal of endometriosis by 

laparoscopy. The aim of the study is to present the specifics of perioperative care 

provided by midwives in women operated because of this. Based on the 

descriptions of two clinical case reports and literature showing the separation in 

preparation for surgery and care after surgery. For this reason, patients should 

undergone surgical bowel preparation. In post-operative care, antifungal 

prophylaxis is of great importance. Laparoscopic surgery to exfoliate the 

outbreak seems to be the most optimal treatment. The endurance of endometrial 

implant destruction is associated with reduced risk of recurrence. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

57 

Otyłość i nadwaga w wieku przedmenopauzalnym 

w populacji kobiet  

województwa warmińsko-mazurskiego 

Artur Nowakowski , artur.nowakowski@yahoo.com, Koło Naukowe 

Endokrynologii, Diabetologii  i Zaburzeń Metabolizmu; Wydział Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Katarzyna Bąk, katarzyna.h.bak@gmail.com Koło Naukowe 

Endokrynologii, Diabetologii  i Zaburzeń Metabolizmu; Wydział Nauk  

Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Elżbieta Bandurska-Stankiewicz , Kierownik Kliniki Endokrynologii,  

Diabetologii i Chorób Wewnętrznych; Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

w Olsztynie 

Wstęp: Otyłość i nadwaga charakteryzują się zwiększeniem masy ciała poprzez 

wzrost ilości tkanki tłuszczowej. Z uwagi na powikłania i rosnącą częstość 

występowania – między innymi wśród młodych kobiet – stanowią obecnie istotny 

problem o charakterze medycznym i społecznym. Podstawową metodą rozpo-

znania i klasyfikacji otyłości jest Body Mass Index (BMI). W 2014 r. w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim odsetek kobiet z nadwagą i otyłością wynosił 

odpowiednio 26,2% i 17,9%.  

Cel: Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości w grupie kobiet 

w wieku przedmenopauzalnym w populacji losowo dobranej mieszkańców 

województwa warmińsko-mazurskiego.  

Metody: Badania zostały przeprowadzone w latach 2015-2016 w ramach 

akcji profilaktycznej „Zdrowie pod kontrolą”, realizowanej przez IFMSA-

Poland. Grupę badaną stanowiły kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 62 

lat. W ramach projektu wykonywane były pomiary wzrostu i masy ciała, na 

podstawie których obliczono wskaźnik BMI.  

Wyniki: W badanej grupie kobiet nadwagę stwierdzono u 22,7%, a otyłość 

u 8,4% – w tym u 14,2% otyłość olbrzymią. 67,7% badanych kobiet deklarowała 

aktywność fizyczną.  

Wnioski: W grupie kobiet w okresie przedmenopauzalnym nadwaga i otyłość 

występuje rzadziej niż w ogólnej populacji. Kobiety w badanej grupie wykazują 

aktywność fizyczną, co świadczy o rosnącej świadomości społecznej dotyczącej 

zapobieganiu skutkom zwiększonej masy ciała. 
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Obesity and overweight in premenopausal women 

in population of Warminsko-Mazurskie district 

Introduction: Overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat 

accumulation. Considering numerous complications – also among young women 

– it became big medical and social problem to solve. Body mass index (BMI) is 

a simple index of weight-for-height that is commonly used to classify 

overweight and obesity in adults. In Warminsko-Mazurskie district in 2014, 

percentage of overweight women was 26,2%, 17.9% was obese.  

Aim of the study: The aim of the study was to evaluate frequency of overweight 

and obesity in premenopausal women in population of randomly chosen women 

of Warminsko-Mazurskie district.  

Methods: Study was conducted in 2015-2016 within prevention event called 

“Health under Control” realised by IFMSA-Poland, on sample of women in age 

range of 18-62 years old. Weight and height measurement was used for data 

collection. Using these information BMI index was calculated.  

Results: In the study sample 22,7% was overweight, 8,4% obese – including 

14,2% with BMI over 40kg/m
2
. 67,7% of women declared active lifestyle.  

Conclusions: In group of premenopausal women overweight and obesity occurs 

less often in comparison to the rest of the population. Women taking part in the 

study are more active what shows that social awareness how to prevent the 

consequences of overweight increases. 
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Otyłość jako pandemia XXI wieku 

Małgorzata Prus,  prus_malgorzata@wp.pl,  Studenckie Koło Naukowe 

Chirurgii Endokrynologicznej  i Gastroenterologicznej,  Wydział Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Artur Nowakowski , artur.nowakowski@yahoo.com; Studenckie Koło 

Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej  i Gastroenterologicznej, Wydział 

Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie  

Maciej Biernacki , maciej.biernacki@uwm.edu.pl; Katedra Chirurgii 

Ogólnej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

w Olsztynie 

Wstęp: Otyłość jest przewlekłą chorobą cywilizacyjną, uznawaną za pandemię 

XXI wieku. Uznaje się, że za jej powstawanie, odpowiadają czynniki meta-

boliczne, genetyczne, środowiskowe oraz psychologiczne. Ze względu na wiele 

schorzeń, które może wywoływać, otyłość stanowi poważny problem o charak-

terze medycznym i psychospołecznym. Jej kompleksowe leczenie polega na 

współpracy dietetyka, rehabilitanta, psychologa i lekarza. W zależności od stopnia 

zaawansowania problemu chorzy mają do wyboru wiele metod postępowania. 

Początkowo stosuje się modyfikację stylu życia w połączeniu z psychoterapią. 

W razie braku poprawy zaleca się leczenie farmakologiczne. Natomiast u chorych 

z otyłością patologiczną najskuteczniejszym leczeniem są operacje bariatryczne. 

Cel: Omówienie współczesnych poglądów na temat etiopatogenezy, profi-

laktyki i sposobów leczenia otyłości. 

Metody: Analiza najnowszych badań naukowych, dotyczących etiopatogenezy 

powstawania otyłości oraz roli współpracy specjalistów w procesie leczenia. 

Wnioski: Otyłość jest stanem chorobowym o złożonej i wieloczynnikowej 

etiologii. Jej patogeneza uświadamia z jak różnorodnych przyczyn może wynikać 

jej rozwój i otwiera drzwi przed nowymi możliwościami terapeutycznymi. 

Miejmy nadzieję, iż edukacja społeczeństwa doprowadzi do zmniejszenia jej 

występowania, a metody farmakologicznego i chirurgicznego leczenia będą 

ostatecznością. 
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Obesity as a pandemic of the 21st century 

Introduction: Obesity is a chronic civilization disease, recognized as a pandemic 

of the 21st century. Metabolic, genetic, environmental and psychological factors 

are considered to be responsible for it. Due to the many diseases that can 

provoke, obesity is a serious medical and psychosocial problem. Comprehensive 

treatment consists in the cooperation of dietitian, rehabilitant, psychologist and 

physician. Depending on the severity of the disease patients have many options 

for treatment. Initially, lifestyle modifications are used in combination with 

psychotherapy. In the absence of improvement, pharmacological treatment is 

recommended. In patients with pathological obesity the most effective treatment 

is bariatric surgery. 

Aim: Discussion of contemporary views on etiopathogenesis, prevention and 

treatment of obesity. 

Methods: Analysis of the latest scientific research on etiopathogenesis of obesity 

and the role of cooperation of specialists in the treatment process. 

Conclusions: Obesity is a disease of complex and multifactorial etiology. Its 

pathogenesis shows a variety of causes and opens the door to new therapeutic 

possibilities. Let's hope that the education of society will lead to a reduction in 

the occurrence of obesity, and the methods of pharmacological or surgical 

treatment will be the last resort. 
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Padaczka – zarys choroby w aspekcie 

epidemiologicznym, żywieniowym i społecznym 

Kamila Kulesza ,  kamilakulesza.umb@gmail.com; Zakład Biotechnologii 

Żywności, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Anna Witkowska ,  witam@umb.edu.pl; Zakład Biotechnologii Żywności,  

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Padaczka jest jedną z najczęściej występujących chorób układu nerwowego, 

która charakteryzuje się trwałą predyspozycja do generowania napadów 

padaczkowych wraz z neurobiologicznymi, poznawczymi, psychologicznymi 

i społecznymi konsekwencjami. Według WHO, na padaczkę choruje obecnie 

około 50 mln ludzi na całym świecie, co stanowi około 1% ludności. Zdecy-

dowana większość to mieszkańcy krajów rozwijających się, jednak w krajach 

rozwiniętych, w tym w Polsce, padaczka również uznawana jest za chorobę 

społeczną. W naszym kraju na epilepsję choruje 300-400 tys osób. Pomimo 

faktu, iż pierwsze wzmianki o chorobie sięgają czasów starożytnych, do tej pory 

nie udało się wyjaśnić wszystkich jej aspektów. Problemów przysparza nie tylko 

klasyfikacja choroby i napadów padaczkowych, ale również sama jej etiologia, 

czy znalezienie odpowiedniego sposobu leczenia.  

W publikacjach naukowych, pochodzących głównie z zagranicznych ośrod-

ków, coraz częściej rozważa się związek padaczki ze złym stanem odżywienia 

oraz zmianami parametrów antropometrycznych organizmu. Ważny pozostaje 

również jej wymiar społeczny. Choroba wciąż determinuje wiele aspektów życia 

prywatnego oraz zawodowego nie tylko samych chorych, ale również ich 

rodzin. 

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej padaczki oraz propagowanie tej 

wiedzy wśród różnych grup społecznych może przyczynić się w znacznym 

stopniu do poprawy jakości życia chorych na padaczkę.  
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Epilepsy – the outline of the disease in the 

epidemiological, nutritional and social aspect 

Epilepsy is one of the most common diseases of the nervous system which is 

characterized by a permanent predisposition to generate seizures with 

neurobiological, cognitive, psychological and social consequences. According to 

the World Health Organization (WHO) approximately 50 million people 

worldwide currently suffer from epilepsy which constitute 1 % of the people. 

The great majority of the patients are from developing countries but in the 

developed countries, including Poland, epilepsy is also considered as a social 

disease. There are 300-400 thousand people suffering from epilepsy in our 

country. Despite the fact that the first mention of the disease dates back to the 

ancient times, all its aspects have not been clarified to date. The problem is not 

only the classification of disease and seizures, but also its etiology or finding the 

appropriate method of treatment.  

The relationship of epilepsy with poor nutritional status and the changes in 

anthropometric parameters of the body is increasingly considered in scientific 

publications, mainly coming from the foreign centers. Its social dimension is 

also of importance. The disease still determines many aspects of personal and 

professional life, not only of the patients, but also their families. 

Systematization of knowledge concerning epilepsy and promoting this know-

ledge among various social groups can significantly contribute to improving the 

quality of life of patients with epilepsy. 
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Postawy egzystencjalne  

jako predyktory występowania  

syndromu wypalenia zawodowego  

u polskich pielęgniarek 

Anna Mazur,  annamazur10@o2.pl;Centrum Zdrowia Publicznego  

i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, 

www.imw.lublin.pl 

Anna Goś,  anna.gos@umlub.pl; Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych, I Wydział Lekarski  z Oddziałem stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl 

Ewa Humeniuk , ewa.humeniuk@umlub.pl; Zakład Patologii  

i  Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl 

Wprowadzenie: Postawy egzystencjalne wyrażają poczucie sensu życia i wpły-

wają na postrzeganie siebie, rzeczywistości oraz radzenie sobie z wyzwaniami. 

Mogą determinować występowanie wypalenia zawodowego, jako zespołu psy-

chologicznych objawów z powodu stresu w pracy.  

Cel pracy: Celem pracy jest określenie, jakie postawy egzystencjalne 

determinują wypalenie zawodowe u pielęgniarek.  

Materiał i metodyka: Próbę stanowiło 120 pielęgniarek. Zastosowano Kwestio-

nariusz Postaw Życiowych KPŻ w adaptacji R. Klamuta oraz Kwestionariusz 

Wypalenia Zawodowego LBQ w adaptacji A. Jaworowskiej. 

Wyniki: Wyczerpanie psychofizyczne pielęgniarek jest tym niższe im 

silniejsze są ich przekonania na temat posiadania życiowych celów oraz im 

bardziej są zintegrowane wewnętrznie. Wraz ze wzrostem potrzeby dokonania 

życiowych zmian, wzrasta ich wyczerpanie psychofizyczne. Brak zaangażowania 

w relacje z klientami oraz rozczarowanie z wykonywanej pracy zawodowej 

obniżają się wraz z przekonaniem o posiadaniu życiowych celów, a wrastają wraz 

z zaangażowaniem w poszukiwanie nowych kierunków w życiu. Poczucie braku 

skuteczności zawodowej jest tym niższe im silniejsze są przekonania o posiadaniu 

życiowych celów, a tym wyższe im bardziej nasilone jest poczucie braku sensu 

w życiu. 

Wnioski: Wybrane postawy egzystencjalne są predyktorami wypalenia 

pielęgniarek. Uzyskane rezultaty można wykorzystać w programach profi-

laktycznych i pomocowych. 
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Existential attitudes  

as predictors of burnout  

in Polish nurses 

Introduction: Existential attitudes express the meaning of life and affect the way 

one perceives themselves, the reality and copes with the challenges. Thus, life 

attitudes can also determine burnout understood as a syndrome of psychological 

symptoms that occurs due to chronic occupational stress.  

Aim: The aim of the study was to examine which existential attitudes determine 

burnout in nurses.  

Material and methods: The study sample comprised 120 nurses. The Life Attitude 

Profile – Revised (LAP-R) adapted by R. Klamut and The Link Burnout 

Questionnaire (LBQ) adapted by A. Jaworowska were used in the research. 

Results: The stronger the belief of the surveyed concerning life goals they 

possess and the more internally coherent they are, the lower psychophysical 

exhaustion they experience. Psychophysical exhaustion rises with an increase in 

the need for introducing changes in life. Relationship deterioration and 

disillusion decrease with the level of engagement in striving for new goals in 

life. The sense of professional ineffectiveness drops if the belief of the nurses 

that they possess life goals becomes stronger. Moreover, the stronger the 

meaning of life, the stronger the professional ineffectiveness.  

Conclusions: The analyses proved that some existential attitudes are predictors 

of burnout in nurses. The research results are of great significance and can be 

applied in the development of prevention and aid programs.  
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Problem próchnicy u dzieci w wieku 6-7 lat  

na terenie miasta stołecznego Warszawy 

Paulina Mularczyk , mularczyk.paulina@gmail.com; Zakład Zdrowia 

Publicznego, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

Wojciech Boratyński , bwojtek@ymail.com; Zakład Zdrowia Publicznego, 

Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Agnieszka Murawska , Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki 

o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Wstęp: Próchnica jest najczęściej występującą chorobą cywilizacyjną wśród 

społeczeństwa na całym świecie. Na podstawie wyników badania „Monitoro-

wanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej” stwierdza się, że stan 

zdrowia jamy ustnej u 6 letnich dzieci w Polsce jest bardzo zły.  

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie problemu jakim jest próchnica 

u dzieci w wieku 6-7 lat na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz określenie 

czynników jakie wpływają na jej występowanie. 

Materiał i metody: Badanie było przeprowadzane w losowo wybranych 

szkołach podstawowych prywatnych i publicznych w Warszawie. Kwestio-

nariusz był skierowany do rodziców dzieci 6-7 letnich uczęszczających do klas 

pierwszych. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. W badaniu wzięło 

udział 170 respondentów. Wykonano analizę statystyczną w oparciu o test chi2. 

Wyniki: Wykształcenie ojca wykazuje istotność statystyczną co oznacza, że 

ma wpływ na częstotliwość chodzenia dziecka do dentysty. Odnotowano istotną 

statystycznie zależność pomiędzy częstotliwością spożywania ciastek, batonów, 

lizaków, a rozpoznaniem próchnicy (p<0,05). 

Wnioski: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako cel wyznaczyła, że do 

roku 2020 odsetek 6-letnich dzieci bez próchnicy osiągnie 80% na terenie całej 

Unii Europejskiej. W celu poprawienia aktualnej sytuacji w Polsce, priorytetem 

staje się profilaktyka i edukacja prozdrowotna. 
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The problem of dental caries  

among children aged 6-7 years  

in the capital city of Warsaw 

Introduction: Dental caries is the most common civilization disease among the 

public worldwide. Based on the results of the study "Monitoring the state of oral 

health of the population Polish" states that oral health in 6 year old children in 

Poland is very bad. 

Aim: The aim of this study is to present a fental caries problem among children 

aged 6-7 years in the city of Warsaw and to determine the factors that influence 

its occurrence. 

Material and Methods: The study was conducted in randomly selected primary 

schools, private and public in Warsaw. The questionnaire filled parents of 

children 6-7 year attending first classes. Participation in the survey was 

anonymous and voluntary. The study involved 170 respondents. Statistical 

analysis based on the chi2 test. 

Results: There has been a significant association between father education and 

the frequency of walking a child to the dentist. There has been a significant 

association between the frequency of the consumption of biscuits, chocolate 

bars, lollipops, and the diagnosis of caries (p <0.05). 

Conclusions: The World Health Organization (WHO) has set a target that by 

2020 the percentage of 6-year-old children without caries has reached 80% 

across the European Union. In order to improve the current situation in Poland, 

the priority is the prevention and health education. 
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Przegląd wybranych aplikacji mobilnych  

dotyczących zaburzeń depresyjnych 

Aleksandra Kielan , aleksandra.kielan@wum.edu.pl; Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Zakład Zdrowia 

Publicznego, www. wum.edu.pl  

Ewa Wiśniewska ,  kontakt@ewawisniewska.pl; Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego, 

www.wum.edu.pl 

Joanna Skonieczna ,  jskonieczna90@gmail.com; Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego, 

www.wum.edu.pl 

Wstęp: Depresja stanowi 4,3% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami 

i jest jedną z najczęstszych pojedynczych przyczyn niesprawności. Obecnie 

aplikacje mobilne stanowią jedną z form wsparcia dla osób z zaburzeniami 

depresyjnymi.  

Cel: Dokonanie przeglądu wybranych aplikacji mobilnych dotyczących 

zaburzeń depresyjnych oraz stworzenie rekomendacji do zaprojektowania 

kompleksowego narzędzia m-health dostosowanego do polskich warunków. 

Materiał i metoda: Korzystając z platformy Google Play dokonano przeglądu 

177 aplikacji mobilnych wyszukanych na podstawie ustalonych słów kluczowych. 

W oparciu o przyjęte kryteria (liczba instalacji danej aplikacji >100 000 oraz 

ocena 4,0 lub wyższa), wybrano 10 aplikacji, które scharakteryzowano w niniej-

szym artykule. 

Wyniki: Opisane aplikacje dostępne są w języku angielskim. Większość 

z nich oferuje testy do diagnozowania depresji oraz przekazuje podstawowe 

informacje na temat choroby. Brakuje aplikacji, w których możliwe byłoby 

nawiązanie bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem. 

Wnioski: 

1. Istnieje konieczność stworzenia aplikacji mobilnych skierowanych do 

osób posiadających zaburzenia depresyjne, których interface byłby dostępny 

w języku polskim oraz umożliwiających bezpośredni kontakt z drugim 

człowiekiem. 

2. Stworzenie aplikacji mobilnych skierowanych do osób z zaburzeniami 

depresyjnymi powinno stanowić priorytet w polityce zdrowotnej Polski. 
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Review of selected mobile apps on depressive disorders 

Introduction: Depression represents 4.3% of the global burden of all diseases 

and is one of the most common causes of malfunction. Currently, mobile 

applications are one of the form of support for people with depressive disorders. 

Aim: Revision of selected mobile apps on depressive disorders and creation 

of recommendations to design a comprehensive m-health tool adapted to Polish 

conditions. 

Material and method: Using the Google Play platform authors reviewed 177 

mobile apps which have been searched based on established keywords. Based on 

the accepted criteria (the number of installations of a given app > 100,000 and 

the rating of 4.0 or higher), 10 applications were selected and characterized 

in this article. 

Results: All of the applications are available in English. Most of them offer tests 

to diagnose depression and provide basic information about disease. There are 

no apps where direct interaction with another person (such as a specialist) can be 

made. 

Conclusion: 

1. There is a need to create mobile apps for people with depressive disorders, 

whose interface would be available in Polish and allow direct contact with other 

people. 

2. Creating mobile apps for people with depressive disorders should be a priority 

in Poland's health policy. 
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Rozwój fizyczny dzieci młodszych 

Anna Bednarek ,  bednarekanna@o2.pl, Katedra  i Zakład Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl 

Anna Bodajko-Grochowska, annabodgroch@gmail.com, Klinika Chorób 

Płuc  i Reumatologii Dziecięcej,  Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie,www.umlub.pl 

Danuta Zarzycka ,  danuta.zarzycka@umlub.pl, Kierownik Katedry  

i Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Wstęp i cel pracy: Do najczęściej używanych wskaźników diagnostycznych 

analizy rozwoju fizycznego dzieci należy wzrost i masa ciała. Celem pracy była 

ocena rozwoju fizycznego dzieci młodszych na podstawie pomiarów antropo-

metrycznych. 

Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone wśród 139 dzieci, 

w wieku od 7 do 10 lat w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II w Mielcu. Metodą zastosowaną w pracy była analiza 

dokumentacji medycznej pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. 

Wyniki: Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci, których parametry wzrostu 

znajdowały się powyżej 10. i 50. centyla wynosząc po 19,42%. Analizując 

pomiary masy ciała najwięcej dzieci (po 20,14%) znajdowało się pomiędzy 25.-

50. oraz 75.-90. kanałem centylowym. Wskaźnik BMI dla największej grupy 

dzieci (25,90%) zawierał się między 50.-75. centylem. Otyłość stwierdzono 

u 2,29% dzieci, nadwagę u 10,05%, a deficyt masy ciała u 6,47% uczniów. 

Żaden z analizowanych czynników społeczno-ekonomicznych nie miał 

istotnego wpływu na rozwój fizyczny badanej grupy dzieci.  

Wnioski: 1. Odnotowano istotne statystycznie różnice w wysokości i masie 

ciała oraz wskaźniku BMI pomiędzy dziećmi w wieku 7-10 lat. 2. Dynamika 

zmian wysokości oraz masy ciała dzieci w przypadku obu płci wzrasta 

systematycznie, w porównywalnym tempie, w kolejnych przedziałach wieku. 
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Physical development of children younger 

Background and aim: The most commonly used indicators of diagnostic analysis 

of the physical development of children should be height and weight. The aim of 

the study was to assess the physical development of young children based on 

anthropometric measurements. 

Material and Methods: The study was conducted among 139 children aged 7 to 

10 years in the Primary School No. 11 with Integration them. Pope John Paul II 

in Mielec. The method used in the study was to analyze medical records of 

nursing education environment. 

Results: The largest group were the children whose growth parameters were 

above the 10th and 50th percentile amounting at 19.42%. Analyzing 

measurements of body weight most children (by 20.14%) were between the 25th 

- 50th and 75th - 90th interval percentile. BMI for the largest group of children 

(25.90%) contained between the 50th - 75th percentile. Obesity was found in 

2.29% of children overweight at 10.05%, and the deficit of body weight in 

6.47% of the students. None of the analyzed socio-economic factors had no 

significant effect on the physical development of the children studied. 

Conclusions: 1. There were statistically significant differences in height and 

weight and BMI among children aged 7-10 years. 2. Dynamics of changes in the 

height and weight of children in both sexes is growing steadily, the comparable 

rate in subsequent periods century. 
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Społeczna perspektywa chorób alergicznych  

Milena Wojciechowska ,  milena.wojciechowska@cm.umk.pl, Katedra 

Zdrowia Publicznego, Zakład Polityki Zdrowotnej  i  Zabezpieczenia 

Społecznego,  Collegium Medicum w Bydgoszczy,  Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www. cm.umk.pl 

Alergia staje się coraz ważniejszym problemem medycznym i społecznym 

XXI wieku. Do najczęstszych chorób alergicznych należą: astma oskrzelowa, 

alergiczny nieżyt nosa, pyłkowica, atopowe zapalenie skóry (AZS), pokrzywka, 

wyprysk alergiczny. Efektem chorób alergicznych poza kosztami medycznymi 

jest także implikacja znacznych kosztów społecznych i ekonomicznych. Wielo-

aspektowy wpływ chorób alergicznych na życie i kontakty społeczne człowieka 

ukazują przede wszystkim badania nad jakością życia chorych i ich rodzin. 

Choroby alergiczne u dzieci niosą ze sobą konsekwencje psychologiczno-

społeczne, takie jak ograniczenia ruchowe, pogorszenie rozwoju somatycznego, 

intelektualnego, psychoemocjonalnego czy społecznego. W przypadku dorosłych 

najczęstsze konsekwencje społeczne chorób alergicznych to absencja zawodowa, 

ograniczenia w pełnieniu ról społecznych czy wycofanie z życia towarzyskiego. 

Wielodyscyplinarny pryzmat chorób alergicznych powinien skupiać uwagę na 

profilaktyce, leczeniu, poprawie jakości życia i pomocy edukacyjnej wobec 

chorych oraz ich bliskich. Owa kompleksowość wymaga zaangażowania 

specjalistów z wielu dyscyplin naukowych, których spójne działania przyczynią 

się do zmniejszenia społecznych skutków chorób o podłożu alergicznym. 
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Social perspective allergic diseases 

Allergy is an increasingly important medical and social problem XXI century. Is 

the most common allergic diseases are: bronchial asthma, allergic rhinitis, 

pollinosis, atopic dermatitis (AD), urticaria, allergic eczema. The effect of 

allergic diseases beyond the medical costs is also the implication of significant 

social and economic costs. The multifaceted impact of allergic diseases on life 

and social contact, man shows the research on the quality of life of patients and 

their families. Allergic diseases in children has implications psycho-social, such 

as restrictions on movement, impaired development of physical, intellectual, 

psycho-emotional or social. In adults, the most common social consequences of 

allergic diseases are professional absenteeism, restrictions in the performance of 

social role and withdrawal from social life. The multidisciplinary prism of 

allergic diseases should focus attention on prevention, treatment, improvement 

of quality of life and assistance to the patients and their relatives educational. 

That complexity requires the involvement of different specialists, which 

coherent action will contribute to reduce the social impact of the allergic 

diseases. 
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Społeczne kontrowersje wokół szczepień.  

Stanowisko „proszczepionkowców” 

i „antyszczepionkowców” 

Karolina Pszonak ,  karolinam13@o2pl,  Katedra Kultury Medialnej, 

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski  

Szczepienia w Polsce są obecne już od około 210 lat. Pierwsze szczepienia 

sięgają XVII wieku, były to szczepionki przeciwko ospie prawdziwej tzw. 

„krowianki”, które 5 lat wcześniej użył angielski lekarz Edward Jenner. W Polsce 

pionierami byli Vollgang z Wrocławia i Szulc z Torunia. Szczepienie polegało 

na wywołaniu łagodnej postaci ospy tak, aby wywołać odporność. Przez lata 

rosła liczba szczepień, udoskonalano je tak, aby wyeliminować choroby 

zakaźne. Obecnie już noworodki w pierwszej dobie życia są szczepione przeciw 

WZW B i gruźlicy. Jednak coraz częściej rodzice zadają sobie pytanie – szczepić 

czy nie szczepić? Wszystko przez fakt, że w Polsce wzrasta ruch rodziców 

przeciwnych szczepieniom, którzy wskazują, że ich dzieci w skutek szczepień 

doznały uszczerbku na zdrowiu. W mediach wirtualnych można wyraźnie 

zaobserwować dwa ruchy – proszczepienne i antyszczepienne. Powstała również 

fundacja Stop Nop, założona przez rodziców, której postulaty zostały pokrótce 

omówione. Niniejsza prezentacja zaprezentowała oba stanowiska oraz 

argumenty, których używają w swoim przekazie. Temat został przedstawiony 

z perspektywy socjologicznej. 
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Social controversy surrounding vaccination.  

The position of pro-vaccinate and anti-vaccinate 

Vaccinations are present in Poland since about 210 years. The first vaccination 

dates back to the seventeenth century, were the smallpox vaccine called. 

"Vaccinia", which five years earlier had used the English physician Edward 

Jenner. In Poland the pioneers were Vollgang Szulc from Wroclaw and Torun. 

Vaccination was to call the mild form of smallpox, to cause resistance. Over the 

years, increased immunization rates, improving on them so as to eliminate 

infectious diseases. Today, more newborns in the first days of life are vaccinated 

against hepatitis B and tuberculosis. However, more and more parents are asking 

themselves the question-vaccinate or not to vaccinate? All by the fact that 

Poland is growing movement of parents opposed vaccinations, who indicate that 

their children as a result of vaccination harmed health. The virtual media can be 

clearly observed two positions – pro-vaccination and anti-vaccination. It established 

the foundation Stop Nop, founded by parents whose demands are briefly 

discussed. This presentation presented both positions and arguments they use in 

their transmission. The topic was presented from a sociological perspective. 
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Syndrom Widzenia Komputerowego (CVS)  

– etiologia, leczenie, zapobieganie 

Wojciech Oronowicz, southryan@gmail.com, Instytut Psychologii, 

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl  

Magdalena Siwak ,  magdalena.siwak@snps.pl, I Wydział Lekarski, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl  

Uzależniania należą do jednych z najczęściej występujących zaburzeń zwią-

zanych z zachowaniem. Wiele z uzależnień powoduje występowanie chorób 

somatycznych, które w znacznym stopniu obniżają satysfakcję z życia. 

Celem referatu jest wskazanie czynników psychologicznych związanych 

z częstszym korzystaniem z urządzeń posiadających wyświetlacze elektroniczne 

oraz wskazanie ich potencjalnych konsekwencji medycznych na przykładzie 

Syndromu Widzenia Komputerowego (CVS). 

Sugeruje się, że częste korzystanie z komputera wiąże się z częstszym wystę-

powaniem deficytów umiejętności społecznych, zaburzeń nastroju, zaburzeń 

lękowych, czy też zaburzeń związanych z kontrolą poznawczą. 

Wskazuje się, że CVS (zespół zmęczenia oka) jest wynikiem nadmiernej 

pracy przy komputerze. Jednym z objawów powyższego syndromu jest 

odczuwana przez pacjenta suchość oczu. 

Leczenie CVS powinno obejmować zarówno leczenie objawowe (w postaci 

środków nawilżających oczy) oraz leczenie przyczynowe (zmiana stylu życia, 

w tym leczenie uwzględniające nadmierne korzystanie przez pacjenta z urządzeń 

elektronicznych). 

Do ograniczeń metodologicznych niniejszego przeglądu literatury można 

zaklasyfikować niejednoznaczne kryteria diagnostyczne samych uzależnień oraz 

niewystarczającą literaturę naukową, która uwzględniałaby zmienne psycholo-

giczne niebędące zaburzeniami. 
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Computer Vision Syndrome  

– etiology, treatment, prevention 

Addictions may be classified as one of the most common disorders linked with 

behavior. A lot of them may lead to somatic diseases, that might reduce 

satisfaction with life. 

The aim of this presentations was to recognize the psychological factors linked 

to overusing the electronic devices and the potential medical consequences – 

somatic disorders such as Computer Vision Syndrome. 

Not only overusing electronic devices is connected with higher prevalence of 

social skills deficiency, but it is connected with mood and anxiety disorders and 

cognitive control, as well. 

Computer Vision Syndrome is said to be the result of increased time spent on 

watching electronic screens. One of the signs of CVS is dryness of the eyes. 

Treatment of CVS should include both symptomatic treatment (eye hydration) 

and causative treatment (change of lifestyle including reduction of overusing 

electronic devices). 

To the limitations of this study one may classify unclear diagnostic criteria of 

addiction and insufficient number of publications that include psychological 

variables other than mental disorders. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

77 

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej  

jako skuteczna metoda zmniejszenia ilości zachorowań 

w Unii Europejskiej 

Monika Kowalik , monika.kowalik01@o2.pl. , Koło Naukowe Medycyny 

Rodzinnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Katarzyna Mendyk , Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Bartosz Kuczyński ,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Grażyna Świtacz , Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Matthew Ficiński , Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Wstęp: W krajach Europejskich zauważa się duże różnice w ilości obywateli 

zaszczepionych na grypę sezonową. Zgodnie z informacjami Rady Europejskiej 

docelowy wskaźnik wyszczepialności powinien wynosić 75% w populacjach 

obarczonych ryzykiem ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy.  

Cel: Analiza najnowszych danych na temat epidemiologii grypy, stanu 

szczepień w ogólnej populacji Europejskiej. 

Metody: Przegląd literatury na temat stanu szczepień przeciwko grypie 

w Europie (Raport Komisji Europejskiej, raporty WHO) – stan na rok 2016. 

Wyniki: Według najnowszych danych co roku w Unii Europejskiej wirusem 

grypy zakażonych jest nawet 100 milionów osób. Liczba zgonów w tej grupie to 

ponad 38 tysięcy rocznie, przy czym w zdecydowanej większości dotyczą one 

osób starszych. Najwyższy wskaźnik wyszczepialności obserwowany jest 

w Wielkiej Brytanii i Holandii W populacjach szczególnych tj. kobiety w ciąży, 

zaszczepienie daje dodatkowe korzyści w postaci zapewnienia ochrony nowo-

narodzonemu noworodkowi. Powikłania związane z grypą u dzieci są najczęściej 

notowane w grupie poniżej piątego roku życia dlatego rekomenduje się szcze-

pienia dzieci już po ukończeniu 6 miesiąca życia. U zdrowych osób dorosłych 

zaszczepienie się przeciwko grypie zmniejsza ryzyko zakażenia nawet o 80%. 

Wnioski: Grypa stanowi istotny problem dla systemów opieki zdrowotnej 

w Europie, a skutecznym sposobem jej zapobiegania oraz minimalizowania 

istotnego wpływu na sektor zdrowia publicznego są szczepienia rekomendowane 

przez WHO. 
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Influenza vaccinations in Europe  

as a method of disease prevention  

and reduction of number of influenza complications  

in high-risk populations 

The influenza vaccination rates differ across Europe. According to the European 

Council, the target vaccination rate should be 75% in populations at risk for 

severe and complicated influenza. 

Aim: Analysis of the latest data on influenza epidemiology and vaccination 

status in Europe. 

Methods: Literature review on the status of influenza vaccination in Europe. 

Results: Every year in the European Union up to 100 million people are infected 

with influenza virus. The number of deaths in this group is over 38,000, with the 

majority of them occurring in the elderly. Thus, influenza vaccinations are 

particularly important in this population. Other groups at risk of flu compli-

cations are children, pregnant women, immunosuppresed patients and people 

with chronic diseases. The influenza vaccination is recommended during 

pregnancy. Because of frequent influenza complications in children, vaccination 

is recommended as early as in the 6 month of life. It is often outlined that health 

care practitioners should be vaccinated against flu. In healthy adults, inoculation 

reduces the risk of infection by up to 80%. 

Highest vaccination rates are observed in the UK and the Netherlands. In Polish 

population vaccination rate in 2015 was 3,4%. 

According to studies influenza vaccination programs are cost-effective. 

Conclusions: Influenza vaccine is an effective way of preventing flu and its 

complications in the groups at high risk for severe course of influenza in Europe. 
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Środowiskowe przyczyny chorób neurodegeneracyjnych  

– w poszukiwaniu etiologii SLA 

Stanisław Maksymowicz ,  stanislaw.maksymowicz@uwm.edu.pl, Katedra 

Psychologii, Logopedii Kl inicznej i Nauk Społecznych  w Medycynie, 

Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

Wiele chorób neurodegeneracyjnych jest nadal zagadką dla epidemiologów 

i lekarzy. Dlatego od lat trwają intensywne poszukiwania istotnych przyczyn 

takich schorzeń, jak stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. 

Niestety mimo tych starań, ciągle nie jesteśmy z całą pewnością wskazać 

obszaru ryzyka, które odpowiada za pojawienie się danej patologii. Nie mogąc 

znaleźć przyczyny, medycyna może jedynie starać się leczyć objawy, co często 

pozwala na nieznaczne zahamowanie postępu niszczenia ciała pacjentów. Wiele 

jednak wskazuje na to, że przyczyną tych chorób może być środowisko, rozwój 

technologii i inne powiązania zdrowia z czynnikami zewnętrznymi. W swoim 

wystąpieniu chcę pokazać, jak wygląda poszukiwanie etiologii chorób neuro-

degeneracyjnych, na przykładzie choroby stwardnienie zanikowe boczne (SLA). 

W czasie prezentacji zostaną przedstawione główne założenia budowy baz 

danych i rejestrów epidemiologicznych oraz własne badania i niektóre spostrze-

żenia, które już teraz wskazują na pewne czynniki, mogące mieć znaczenie 

w dalszych poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie wielu pacjentów – „dlaczego 

zachorowałem?” 
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Environmental causes of neurodegenerative diseases  

– studies on ALS etiology 

Many neurodegenerative diseases remain a mystery to epidemiologists and 

physicians. Therefore, for years there are going on intensive search for the 

relevant causes of such conditions as amyotrophic lateral sclerosis or multiple 

sclerosis. Unfortunately, in spite of these efforts, we are still not certain to 

indicate the area of risk that is responsible for the appearance of the pathology. 

Unable to find the cause, medicine can only try to cure the symptoms, which 

often allows to slight inhibition of the progress of the body's destruction. Many 

studies however, indicates that the cause of these diseases may be the 

environment, technology development and other health links with external 

factors. In my speech, I want to show how researchers try to find the etiology of 

neurodegenerative diseases, on the example of amyotrophic lateral sclerosis 

(SLA). During the presentation main assumptions for the construction of 

databases and epidemiological registries will be presented, as well as my own 

research and some observations, which already point some factors that may be 

relevant in subsequent searches to answer the question of many patients – "why 

did I got sick?" 
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Świadomość prozdrowotna rodziców  

dzieci w wieku przedszkolnym  

dotycząca dbania o higienę jamy ustnej 

Sylwia Żochowska , s.zochowska@op.pl,  Wydział Nauki  o Zdrowiu, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wojciech Boratyński , bwojtek@ymail.com, Zakład Zdrowia Publicznego, 

Warszawski Uniwesytet Medyczny 

Występowanie próchnicy pośród polskich dzieci jest kilkukrotnie wyższe niż 

w innych krajach Unii Europejskiej. Tylko 20% z nich w wieku 5 lat jest 

wolnych od choroby próchnicowej. Czynnikiem decydującym o wystąpieniu 

próchnicy u dzieci jest świadomość rodziców dotycząca dbania o higienę jamy 

ustnej oraz możliwość korzystania ze świadczeń opieki stomatologicznej. 

Celem pracy było poznanie stopnia świadomości rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym o higienie jamy ustnej.  

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku wśród 

rodziców dzieci w 3 losowo wybranych przedszkolach wokół Warszawy. Metodą 

badania był sondaż diagnostyczny przygotowany przez autorów publikacji. 

W badaniu wzieło udział 125 respondentów. Udział respondentów był dobro-

wolny i w pełni anonimowy.  

Analizę statystyczną przeprowadzono testem chi².  

Badanie wykazało, że 70% badanych osób deklaruje pomoc swojemu 

dziecku w szczotkowaniu zębów, ale tylko ponad połowa robi to codziennie. 

Mniej niż połowa osób badanych (48%) nakłada odpowiednią ilość pasty do 

mycia zębów na szczotkę swojego dziecka.  

Wyniki badania wskazują na konieczność przeprowadzenia szczegółowej 

edukacji pośród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  

Niewiedza na temat higienizacji jamy ustnej dzieci może wynikać z braku 

programów profilaktycznych skierowanych bezpośrednio do tej grupy odbiorców. 

Polski system ochrony zdrowia przeznacza bardzo małe nakłady finansowe na 

programy stomatologiczne, a leczenie odbywa się przede wszystkim w sektorze 

prywatnym. 
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Pro-health awareness among the parents  

of pre-school children regarding care for oral hygiene 

The occurrence of dental caries among Polish children is several times higher 

than in other EU countries. Only 20% of Polish children are free of cavities. The 

decisive factor contributing to the occurrence of dental caries in children is their 

parents' awareness of oral hygiene and the possibility of using dental care. 

The aim of the study was to determine the degree of awareness concerning oral 

hygiene amongst the parents of pre-school children. 

The study was conducted in the years 2016 and 2017 among the parents of 

children in 3 randomly selected kindergartens near Warsaw. The study was 

carried out by means of a diagnostic survey prepared by the authors of the 

publication. One hundred and twenty-five respondents took part in the study. 

The respondents' participation was voluntary and fully anonymous. 

Statistical analysis was performed with the chi² test. 

The study found that 70% of the respondents help their child with brushing, but 

only over half does so every day. Less than half of the respondents (48%) apply 

the right amount of toothpaste to their child's brush. 

The results of the study indicate the necessity of carrying out detailed education 

among the parents of pre-school children. 

The ignorance surrounding the topic of children's oral hygiene may be due to the 

lack of preventive programs addressed directly to this target group. The Polish 

health care system allocates very little money to dental programs and treatment 

takes place primarily in the private sector. 
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Uzależnienie od mediów, gier komputerowych i hazardu 

wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego  

– doniesienie wstępne 

Justyna Góreczna , justyna.sz@interia.eu; Katedra Zdrowia Publicznego, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-

organizacyjna/szczegoly,212.html  

Witold Kołłątaj , wk@data.pl; Klinika Endokrynologii  i Diabetologii 

Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry 

Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura -organizacyjna/szczegoly,55.html  

Barbara Kołłątaj , bk@data.pl; Katedra i Zakład Epidemiologii  

i  Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura -

organizacyjna/szczegoly,317,informacje.html  

Magda Sowa, magda.sowa@onet.pl; Katedra  i Zakład Zdrowia 

Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura -

organizacyjna/szczegoly,113.html  

Wstęp: Od wielu lat, uzależnienia takie jak alkoholizm i nikotynizm są 

uważane za choroby społeczne i cywilizacyjne. W ostatnich latach, znacząco na 

sile przybiera problem uzależnień behawioralnych – zwłaszcza od komputera 

i Internetu. Problem ten jest o tyle istotny, że wielu naukowców nie uważa tego 

rodzajów nałogów za chorobę. 

Cel pracy: Celem pracy było określenie rozmiarów uzależnienia od mediów, 

gier komputerowych oraz hazardu wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych z województwa lubelskiego.  

Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 111 uczniów, 

jako pilotaż do rozprawy doktorskiej. Metodą użytą w badaniu był autorski 

kwestionariusz ankiety.  

Wyniki: Ponad 97% badanych podało, iż korzystanie z portali społecznościo-

wych stanowi dla nich jedną z 5 najczęściej preferowanych aktywności w wirtu-

alnym świecie. Ponad 15% uczniów twierdzi, że może być uzależnionych od 

portali społecznościowych. Nieco ponad 24% badanych deklaruje, że często, lub 

zawsze korzysta z Internetu zaraz po przebudzeniu. Prawie 28% uczniów 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

84 

zauważa pogorszenie nastroju razie braku dostępu do gry komputerowej/inter-

netowej.  

Wniosek: Wśród uczniów korzystających z portali społecznościowych są 

osoby wykazujące cechy uzależnienia a jednocześnie nieświadome tego zagro-

żenia. Należy uwrażliwiać młodzież jak również rodziców oraz kadrę pedagogiczną 

na szerzące się ryzyko rozwoju uzależnienia mającego związek z przejawianą 

przez nich aktywnością w Internecie. 

Media, computer games and gambling addiction  

among middle schools and high-schools students  

in Lublin region-preliminary report 

Introduction: Alcohol and nicotine addiction have been considered social and 

civilization diseases for many years. In recent years, the incidence rates of 

behavioural addictions have increased significantly, too – especially computer 

and Internet addictions. This problem is so important because even some 

scientists do not consider such problems to be kinds of dependence. 

Aim: The aim of the study was to determine the incidence rate of media, 

computer games and gambling dependency among young people – middle 

school and high-school students in Lublin region. 

Material and methods: The study group consisted of 111 middle school and 

high-school students. It was a pilot study of the doctoral dissertation. A special 

original author's survey questionnaire was applied. 

Results: More than 97% of respondents reported that participation in social 

networking sites was one of the five most preferred their activities in the virtual 

world. More than 15% of students claim to be addicted to social networking 

sites. A little over 24% of respondents declare that they often or always use the 

Internet just after waking up. Nearly 28% of the students feel their mood 

deterioration in case of lack of access to computer or Internet games.  

Conclusion: Among the students who use social networking sites, there are 

people who both have addictive personality but are unaware of the danger. It is 

important to make young people, their parents and educators aware of the 

growing risk of addiction related to school students’ activities in Internet. 
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Wpływ nadciśnienia tętniczego  

na występowanie otępienia 

Sylwia Gajek, sylwiag1993@gmail.com; Studenckie Koło Epidemiologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Karolina Żak , zak.karolinajagoda@gmail.com; Studenckie Koło 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Alicja Kaczorowska , alicja.kaczorowska92@gmail.com; Studenckie Koło 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Halina Piecewicz-Szczęsna, halpiec@wp.pl; Katedra  i Zakład 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Otępienie to zespół objawów wywołany uszkodzeniem mózgu, 

charakteryzujący się licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich 

jak pamięć, myślenie, orientacja. Przewidywany w następnych latach wzrost 

liczby pacjentów z demencją i związany z tym wzrost kosztów leczenia, 

motywuje do poszukiwania czynników, które sprzyjają powstawaniu tej choroby 

i ich eliminowania.  

Celem pracy jest przedstawienie i analiza danych na temat wpływu wartości 

ciśnienia tętniczego na występowanie otępienia. Rezultaty W licznych 

badaniach wykazano, że nadciśnienie tętnicze, poprzez zmiany zwyrodnieniowe 

w naczyniach mózgowych i zmniejszoną perfuzję, może prowadzić do rozwoju 

otępienia. Przeprowadzone do tej pory analizy nie wyjaśniły jednak czy 

zastosowanie leczenia obniżającego ciśnienie zmniejsza ryzyko rozwoju zmian 

otępiennych. Najbardziej obiecujące wyniki uzyskano stosując antagonistów 

wapnia. Najnowsze badania dowodzą natomiast, że występowanie wysokiego 

ciśnienia tętniczego w starszym wieku jest powiązane z mniejszym ryzykiem 

otępienia powyżej 90. roku życia, szczególnie jeśli nadciśnienie rozwinęło się 

w wieku 80 lat lub później.  

Wnioski: Nadciśnienie tętnicze, które wystąpiło w młodym wieku, jest 

klasyfikowane jako czynnik ryzyka pojawienia się otępienia w starszym wieku. 

Najnowsze badania ukazują, że ten sam faktor pojawiający się w późniejszym 

okresie życia może stać się czynnikiem protekcyjnym. 
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The effect of the high blood pressure on dementia 

Introduction: Dementia, which mainly affects the elderly and results from cerebral 

impairment,is characterized by inability to memorize, think and conceptualise. 

Since the number of individuals with dementia is constantly increasing and the 

cost of their treatment is on the rise, it seems plausible to pinpoint the contributing 

factors and find ways of their elimination.  

AIM: The aim of the study is to present and analyse the data concerning the 

influence of high blood pressure on the development of dementia.  

Results: Numerous studies have shown that hypertension, through degenerative 

changes in the cerebral vessels and reduced perfusion, may lead to dementia. The 

conducted analyses have not yet clarified whether the use of antihypertensive 

treatment reduces the risk of developing dementia or not. However, the most 

promising results were obtained with the use of calcium antagonists. The recent 

studies have shown that high blood pressure in the elderly is associated with 

a lower risk of dementia occurring in patients older than 90, especially if 

hypertension develops at the age of 80 or later. Conclusion: Hypertension which 

occurred at an early age, is classified as a risk factor for the occurrence of 

dementia in older age. The recent research shows that the same factor that 

emerges in later life may become a protective factor. 
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Wpływ nowych technologii na rozwój mowy dziecka  

Agnieszka Kasperczuk-Bajda, agnieszka.kasperczuk@wp.pl; Studium 

doktoranckie Wydziału Nauk  o Zdrowiu, Katedra Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Antoni Niedzielski , Wydział Nauk  o Zdrowiu, Katedra Nauk 

Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

Monika Wybraniak , Studium doktoranckie Wydziału Nauk  o Zdrowiu, 

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa  Neurologicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Wstęp: Zwiększający się dostęp do nowych technologii takich jak telewizor, 

komputer, smartfon czy tablet może mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka. 

Jednak zbyt wczesne i intensywne korzystanie z tych urządzeń negatywnie 

wpływa na rozwój mowy dziecka. Badania prowadzone w Polsce pokazują, że 

aż 64% dzieci w wieku od 6 miesiąca do 6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych. 

Okres wczesnego dzieciństwa jest uważany za krytyczny dla przyswajania 

języka, to również najintensywniejszy okres rozwoju układu nerwowego. 

Rozwój mózgu w tym okresie ma istotny wpływ na kształtowanie mowy dziecka. 

Nadmierne oglądanie telewizji w tym okresie przyczynia się do ograniczenia 

rozwoju mowy oraz znacznego upośledzenia zdolności komunikowania się.  

Cel: Celem pracy jest przedstawienie aktualnych doniesień dotyczących 

wpływu nowych technologii na rozwój mowy dziecka.  

Materiał i metodyka: Metodą wykorzystaną w niniejszej pracy jest analiza 

piśmiennictwa. 

Wyniki: Bodźce płynące z ekranów urządzeń takich jak komputer, telewizor, 

smartfon powodują zahamowanie naturalnego rozwoju komórek lewej półkuli 

mózgu (odpowiedzialnej za tworzenie i odbieranie mowy). Język nie rozwija się 

prawidłowo lub czyni to z opóźnieniem. 

Wnioski: Dziecko spędzające czas przed ekranem zostaje pozbawione 

kontaktu z drugim człowiekiem. Jego słownictwo nie wzbogaca się, a mowa 

i wymowa nie mają okazji do rozwijania się w naturalnych sytuacjach komuni-

kacyjnych. Należy ograniczyć dzieciom dostęp do nowych technologii, a zwięk-

szyć kontakty interpersonalne. 
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The impact of new technologies  

on children's speech development 

Introduction: Increasing access to new technologies such as TV, computer, 

smartphone or tablet can have a positive influence on your babies development. 

However, too early and intensive use of these devices negatively affect the 

development of speech of the child. Polish studies show that as many as 64% of 

children aged 6 months to 6,5 years use mobile devices. The period of early 

childhood is considered as critical for language acquisition, it is also the most 

intense period of development of the nervous system. The development of the 

brain during this period has a significant impact on the shaping of the child's 

speech. Excessive television watching during this period contributes to speech 

impediment and significant impairment of communication. 

Objective: The aim of the study is to present current findings on the impact 

of new technologies on the development child’s speech.  

Material and methodology: The method used in this paper is the literature 

analysis. 

Results: The stimuli from screen devices such as the computer, TV, smartphone 

inhibit the natural development of left brain cells (responsible for the creation 

and reception of speech). Language does not develop properly or is delayed. 

Conclusion: A child spending time in front of a screen is deprived from contact 

with another person. Childs vocabulary is not enriched, and speech and 

pronunciation have no opportunity to develop in natural communication 

situations. There should be limited access to new technologies and increased 

access to interpersonal contacts for children.  
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Wpływ zanieczyszczenia powietrza  

na układ sercowo-naczyniowy 

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej, I  Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Magdalena Urbańczuk , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej; II Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele badań na temat wpływu zanie-

czyszczenia powietrza na zdrowie ludzi. W Polsce, szczególnie w dużych 

metropoliach, walka ze smogiem staje się istotnym wyzwaniem dla zdrowia 

publicznego. Ekspozycja na obecne w powietrzu pyły i gazy, takie jak tlenek 

węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki i ozon, wiąże się ze zwiększoną częstością 

występowania wielu chorób, w tym układu sercowo-naczyniowego. Jak 

dowodzą przeprowadzone dotychczas badania wpływ zanieczyszczeń na układ 

krwionośny jest wielopłaszczyznowy. Długotrwała ekspozycja na smog prowadzi 

mi.in. do rozwoju stanu zapalnego naczyń krwionośnych, zwiększonego stresu 

oksydacyjnego oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu autonomicznego, a tym 

samym przyczynia się do rozwoju miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. 

Natomiast krótkotrwałe narażenie może być czynnikiem wyzwalającym arytmię, 

a poprzez wpływ na układ krzepnięcia także inicjować ostre zespoły wieńcowe. 

W niniejszej pracy przedstawiono aktualny przegląd badań na temat wpływu 

zanieczyszczenia powietrza na układ sercowo-naczyniowy. 

  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

90 

Impact of air pollution on the cardiovascular system 

The health effects of air pollution have been intensively investigated during 

recent years. In Poland, especially in large cities, the battle with smog has 

become one of the major public health challenge. Exposure to dust and gases in 

the air, such as carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide, and ozone, is 

associated with an increased incidence of a number of health problems, 

including cardiovascular diseases. Recent studies came up with the evidence for 

the wide-ranging impact of air pollution for pathogenesis of cardiovascular 

diseases. It has been estimated that long-lasting exposure for smog can 

contribute to the development of inflammatory process within the blood vessels’ 

walls, increased oxidative stress as well as dysfunction in the autonomic system, 

resulting in atherosclerosis and so cardiovascular diseases. What is more, even 

a short-term exposure can be a factor causing arrhythmia and initiating acute 

coronary syndromes. The article presents an up-to-date review of the studies 

about the impact of air pollution on cardiovascular system. 
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Wybrane zaburzenia obrazu ciała oraz odżywiania  

jako problem w funkcjonowaniu człowieka  

w XXI wieku 

Milena Marczak , milena.marczak@umcs.lublin.pl; Zakład Psychologii 

Ogólnej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie,  www.umcs.pl 

Michał Ginszt ,  michal.ginszt@umlub.pl, Zakład Rehabilitacji  

i  Fizjoterapii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Zaburzenia odżywiania są problemem coraz częściej spotykanym oraz 

diagnozowanym przez psycholów oraz lekarzy w XXI wieku. Dotyczą osób obu 

płci, mogą rozwinąć się w każdym wieku oraz nie ograniczają się do wybranej 

grupy społecznej. Cechą charakterystyczną zaburzeń odżywiania jest nadmierne 

zaabsorbowanie jedzeniem, kształtem sylwetki oraz ciężarem swojego ciała. 

Codzienne funkcjonowanie osób z zaburzaniami odżywiania skupia się wokół 

przymusu kontrolowania skuteczności podejmowanych działań zmierzających 

do redukowania swojej masy ciała. Dodatkowo występuje u nich zaburzone 

fizjologiczne uczucie głodu oraz nasycenia. Na niezadowolenie z własnego ciała 

bezpośredni wpływ ma rodzina, rówieśnicy oraz media.  

W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wybrane zaburzania związane 

z odżywianiem oraz wyglądem, które zagrażać mogą zdrowiu fizycznemu oraz 

psychicznemu a przede wszystkim życiu osoby chorej. Charakterystyka 

zaburzeń takich jak: pregoreksja, dysmorfia mięśniowa oraz diabulimia zostanie 

przedstawiona jako coraz częściej pojawiający się problem w funkcjonowaniu 

człowieka w XXI wieku. 
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Selected disorders of body image and nutrition  

as a problem in human functioning in the 21st century 

Eating disorders are an increasingly common problem and diagnosed by 

psychologists and doctors in the 21st century. They are related to people of both 

sexes, can develop at any age, and are not limited to a particular social group. 

The characteristic feature of eating disorders is excessive absorption of food, 

body shape and weight of your body. The daily functioning of people with 

eating disorders is centered around the compulsion to control the effectiveness 

of the measures taken to reduce their weight. In addition, they suffer from 

a physiological feeling of hunger and saturation. The dissatisfaction with one's 

own body is directly influenced by family, peers and the media. 

The presentation will show selected nutritional disorders and appearance that 

threaten physical and mental health and above all, the life of the sick person. 

Characteristics of disorders such as pregorexia, muscular dysmorphia and 

diabulism will be presented as an emerging problem in human functioning in the 

21st century. 
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Zachowania sedentaryjne  

– skutki nadmiernego siedzenia  

w świetle psychologii zdrowia 

Aleksandra Kosiarczyk , a.kosiarczyk@gmail.com, II Wydział 

Psychologii , SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny , Filia we 

Wrocławiu  

Gabriela Salomon , gabsal93@gmail.com, II Wydział Psychologii , SWPS 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny , Filia we Wrocławiu  

Psychiczne, socjalne i ekonomiczne zmiany powodują w naszej społeczności 

zmniejszenie aktywności fizycznej i zwiększenie czasu, który spędzamy siedząc. 

Zachowania siedzące odnoszą się do czynności podczas, których siedzimy 

bądź leżymy, nie śpiąc, jak i charakteryzują się małym wydatkiem energe-

tycznym. Zachowań tych nie definiuje się jako stylu życia polegającego na zbyt 

rzadkim uprawianiu aktywności fizycznej, ale jako całkowicie inne zachowanie. 

W badaniach przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce amerykańskiego 

społeczeństwa, okazało się, że osoby dorosłe spędzają ponad 7h dziennie 

siedząc, natomiast u osób pomiędzy 70-89 lat czas ten wzrasta nawet do 9h. 

Zachowania siedzące są czwartą wiodącą przyczyną śmierci z powodu nie 

zakaźnych chorób, takich jak choroby serca, zawały, cukrzyca typu II. 

Zwiększają one także ryzyko niektórych rodzajów nowotworów. Co ważne, 

nawet jeśli dorośli stosują się do wytycznych zdrowia publicznego, jeśli chodzi 

o ilość aktywności fizycznej, i mają prawidłowy wskaźnik BMI, to jeżeli siedzą 

przez dłuższy czas, narażają się na liczne choroby. Zachowaniom siedzącym, 

jako nowej chorobie cywilizacyjnej, można jednak zapobiegać edukując 

społeczeństwo jakie niebezpieczeństwo wiąże się z nadmiarem siedzenia 

i w jaki sposób można je zmniejszyć. 
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Sedentary behaviour  

– the impact of excessive seats  

in the light of health psychology 

Mental, social and economic changes have influence on decrease in physical 

activity in our community and increase the time we spend sitting. Sedentary 

behavior refers to a group of actions that occur while sitting and lying down, not 

sleeping and also characterized by low energy expenditure. This behaviour not 

defined as a lifestyle involving too rare practice of physical activity and not 

fulfilling the directions for its daily use, but as a completely different behawior. 

In a study conducted on a representative sample of the American population 

they found that adults spend more than 7h on the sedentary behavior, while in 

people between 70- 89 years time this increases up to 9h. Sedentary behaviour 

are the fourth leading cause of death due to non-infectious diseases, such as 

heart disease, heart attacks, diabetes type II. Also it increase the risk of certain 

types of cancer. Importantly, even if adults follow the guidelines of public 

health, in terms of the amount of physical activity and properly BMI, when they 

seat for a long time, are exposed to many diseases. Sedentary behavior, as a new 

disease of civilization, we can prevent by educating society what risk is 

associated with excess seats and how to reduce it. 
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Zachowania zdrowotne i żywieniowe  

kobiet w wieku 50-65 lat  

z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych 

Maria Gacek,  maria.gacek@awf.krakow.pl,  Zakład Medycyny Sportowej  

i  Żywienia Człowieka, Instytut Nauk Biomedycznych, Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego 

w Krakowie  

Marcin Nowak, marcin.nowak0@onet.pl,  Studia Doktoranckie, Wydział 

Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego  

w Krakowie http://www.awf .krakow.pl  

Cel: Analiza zachowań zdrowotnych i żywieniowych kobiet z miażdżycą 

zarostową tętnic kończyn dolnych na tle grupy kontrolnej.  

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 186 kobiet, w tym 84 

kobiet hospitalizowanych z powodu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn 

dolnych (grupa badawcza) oraz 102 kobiet bez tej jednostki chorobowej (grupa 

kontrolna). Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wyborów żywie-

niowych i innych aspektów stylu życia. Analizy statystyczne przeprowadzono 

z zastosowaniem testu U Manna-Whitneya i testu niezależności chi-kwadrat.  

Wyniki: Wykazano, że kobiety z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych 

znamiennie częściej spożywały pieczywo jasne, sery twarogowe tłuste, jaja, 

podroby, margaryny ze sterolami roślinnymi, fast food i słodzone napoje gazo-

wane, a rzadziej pieczywo razowe, płatki zbożowe słodkie i owsiane, sery 

twarogowe półtłuste, mięso drobiowe, ryby, margarynę i soki owocowe niż 

kobiety z grupy kontrolnej (p<0,05). Kobiety z miażdżycą zarostową tętnic 

kończyn dolnych znamiennie rzadziej podejmowały inne niż spacer formy aktyw-

ności fizycznej w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej (p<0,05). W sytuacji 

stresu psychologicznego badane pacjentki rzadziej oglądały telewizję i korzystały 

ze wsparcia bliskich, a częściej sięgały po środki uspokajające niż kobiety z grupy 

kontrolnej (p<0,05).  

Wnioski: Potwierdzono zasadność edukacji i kompleksowej opieki zdrowotnej 

kobiet w wieku okołomenopauzalnym. 
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Health behaviors and dietary habits  

among 50-65 years old women  

with obliterative atherosclerosis of the lower extremities  

Objective: Analyze the prevalence of health behaviors and dietary habits in 

a group of women with obliterative atherosclerosis of the lower extremities and 

in healthy controls.  

Material and methods: The study included the group of 186 women, among 

them 84 patients hospitalized due to obliterative atherosclerosis of the lower 

extremities (investigational group) and 102 women without this condition 

(controls). Each participant completed a survey on her dietary choices and other 

aspects of lifestyle. Statistical analysis was conducted with Mann-Whitney  

U-test and chi-square test. 

Results: Women with obliterative atherosclerosis of the lower extremities 

consumed white bread, regular cottage cheese, eggs, offal, margarines with 

phytosterols, fast foods and sweetened carbonated beverages significantly more 

often than the controls, and were characterized by significantly lower intake of 

wholegrain bread, sweetened cornflakes and oatmeal, reduced-fat cottage 

cheese, poultry meat, fish, margarine and fruit juices (p<0.05). Patients with 

obliterative atherosclerosis significantly less often than the controls undertook 

other than walking forms of physical activity (p<0.05). Exposed with 

psychological stress, patients with obliterative sclerosis watched TV and sought 

support from their relatives significantly less frequently than the controls, and 

significantly more often used sedatives (p<0.05). 

Conclusions: Menopausal women require appropriate health education and 

complex management. 
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Zachowania zdrowotne pacjentów   

z rozpoznaną cukrzycą typu 1 i 2 

Ewa Humeniuk , Zakład Patologii  i  Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  ewa.humeniuk@umlub.pl  

Olga Dąbska , Zakład Patologii  i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  olga.dabska@umlub.pl 

Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Zakład Etyki  i  Filozofii Człowieka, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,katarzyna.pawlikowska21@gmail.com 

Ewelina Jośko,  Zakład Patologii  i Rehabilitacji Mowy, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Wstęp i cel pracy: Z roku na rok odnotowuje się wyraźny wzrost liczby 

zachorowań na cukrzycę, przez co choroba ta postrzegana jest, jako główne 

zagrożenie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Bezpośrednio na pojawienie 

się i rozwój tej choroby duży wpływ mają realizowane zachowania zdrowotne. 

W związku z powyższym cel badań stanowiła ocena podejmowanych przez 

diabetyków praktyk zdrowotnych i poziomu wiedzy o dotykającej ich chorobie. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 183 diabetyków, 

z czego 70,5% ankietowanych stanowili chorzy na IDDM, zaś pozostałą cześć 

pacjenci z NIDDM. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, 

poruszający kwestie dotyczące m.in. objawów i powikłań cukrzycowych, 

samooceny wiedzy diabetologicznej, źródeł informacji o chorobie, realizowanych 

zachowaniach zdrowotnych. 

Wyniki: Diabetycy spośród zachowań sprzyjających zdrowiu podejmowali 

najczęściej kontrolę poziomu cukru we krwi, stosowali odpowiednią dietę, 

ograniczali spożycie używek, prowadzili aktywność fizyczną. Czynniki socjo-

demograficzne, jak płeć, miejsce zamieszkania, czas trwania choroby, przypadki 

cukrzycy w rodzinie nie rzutowały na zachowania zdrowotne badanych 

diabetyków. Determinantami, które w istotny sposób wpływały na podejmowane 

zachowania zdrowotne były poziom wykształcenia, wiek, wartość współczynnika 

BMI, sposoby leczenia. 

Wnioski: Badani wykazali się przeciętną znajomością wiedzy diabetolo-

gicznej. Konieczne jest prowadzenie ciągłej oraz wszechstronnej edukacji 

diabetyków w zakresie ich choroby, jak i towarzyszących jej powikłań. 
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Health behaviors of patients  

with diagnosed diabetes type 1 and 2 

Introduction and goal of work: More and more people get diabetes as the years 

go by and the disease is perceived by health care as a major risk. Undertaken 

health practices (or lack thereof) are directly connected to the appearance and 

development of the disease as they have big impact on the illness. Therefore the 

goal of the research was the assessment of health practices undertaken by 

diabetics and their level of knowledge about the ailment. 

Material and methods: The research was conducted on the group of 183 diabetics. 

70,5% of them were suffering from IDDM while the rest (29,5%) was suffering 

from NIDDM. The research tool was an authorial survey which raised issues 

such as: diabetic symptoms and complications, self-assessment of one's know-

ledge about diabetes, sources of information about the disease and undertaken 

health practices. 

Results: Diabetics check the sugar level in the bloodstream, have appropriate 

diet, reduce the use of stimulants and engage in physical activity in order to 

better deal with the disease. Socio-demographical factors such as sex, dwelling 

place, duration of the disease, history of diabetes among family members did not 

influence health practices of the surveyed. Education level, age, BMI levels and 

treatment methods on the other hand had influence on undertaken health 

practices. 

Conclusions: The respondents' level of knowledge about diabetes was average. 

It is imperative to continue education concerning diabetes. 
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Zakażenia szpitalne w aspekcie prawnym. 

Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych 

i osób wykonujących zawody medyczne 

Apolinary Ginszt , apolinary.ginszt@umlub.pl, Zakład Rehabilitacji  

i  Fizjoterapii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-

organizacyjna/szczegoly,207.html, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym  

w Lublinie 

Jakub Ginszt , ginszt@gmail.com, Aplikant radcowski przy Okręgowej 

Izbie Radców Prawnych  w Lublinie 

Zakażenia, do których dochodzi w trakcie leczenia stanowią istotną przyczynę 

chorób infekcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że ich całkowite wyeliminowanie 

jest niemożliwe, a wszelkie działania w tym zakresie prowadzą jedynie do 

zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia. Obecnie zakażenia szpitalne stanowią jedną 

z głównych podstaw roszczeń pacjentów względem podmiotów leczniczych oraz 

osób wykonujących zawody medyczne. Z uwagi na rosnącą liczbę procesów 

sądowych w tej materii, w wystąpieniu przedstawione zostaną medyczne oraz 

prawne aspekty sporów dotyczących zakażeń szpitalnych. 

W tym celu dokonano analizy orzecznictwa oraz literatury dotyczącej odpo-

wiedzialności za zakażenia szpitalne. Pozwala ona odpowiedzieć na pytania 

dotyczącego tego, czy zawsze podmiot leczniczy odpowiada za zakażenie 

szpitalne ilekroć do niego dojdzie, jakie reguły dowodowe rządzą postępowaniem 

cywilnym w sprawach dotyczących zakażeń szpitalnych, jakie są podstawy 

uznania odpowiedzialności placówek medycznych, jakie okoliczności faktyczne 

wskazywane są przez roszczących, a także jakie okoliczności przemawiają na 

korzyść podmiotu leczniczego. 

Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy mogą stanowić podstawę do 

poprawy jakości leczenia, ograniczenia ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych, 

a także zwiększenia świadomości w zakresie procedur medycznych oraz 

odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych. 
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Hospital-acquired infections in legal context. 

Civil liability of healthcare entities  

and medical practitioners 

Infections acquired during treatment in clinical settings constitute a significant 

cause of infectious diseases. It is without doubt that a total elimination 

of hospital-acquired infections is impossible, thus, every action taken in this 

matter may only reduce the risk of developing of such an infection. Hospital-

acquired infections currently constitute a fundamental claim made by patients 

against healthcare entities and medical practitioners. Thus, this presentation will 

be devoted to medical as well as legal aspects of litigations concerning 

healthcare-associated infections. 

To explore the subject, the most important court decisions along with literature 

devoted to hospital-acquired infections were analysed. The analysis will help 

to establish whether a healthcare entity is always responsible for healthcare-

associated infections whenever acquired, what rules of evidence apply to 

litigations, when medical entities are considered liable for such infections, what 

factual circumstances are presented by plaintiffs as well as what circumstances 

are in favour of a medical entity. 

Conclusions drawn from the analysis can provide a basis for improving the 

quality of treatment, reducing the risk of healthcare-acquired infections and 

increasing the awareness of medical procedures along with civil liability of 

medical entities. 
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Zespół jelita drażliwego  

– choroba cywilizacyjna XXI wieku? 

Aneta Mastej , anetamastej7@interia.pl,Uniwersytet Jagielloński 

Collegium Medicum, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania  

w pielęgniarstwie  

Cel nimniejszej pracy jest analiza literatury i poznanie istoty choroby jakim 

jest Zespół Jelita Drażliwego, problemów pacjenta oraz sposobów radzenia 

sobie z nimi.Zespól jelita drażliwego to jedno ze schorzeń jelita grubego. 

W licznych instytutach medycznych na świecie naukowcy próbują wyjaśnić 

przyczynę tego schorzenia. Należy stwierdzić, że ZJN stanowi odchylenie 

w którego etiologii istotne znaczenie odgrywa mnóstwo czynników. 

Należy mięć na uwadze, że choroba ta często może dawać objawy innej 

dolegliwości dlatego rozpoznanie powinno być bardzo dokładne. W grę 

wkraczają nieprawidłowości wchłaniania laktozy, nowotwór jelita grubego 

i inne. 

Często ZJD przebiega pod postacią zaparciową bądź też biegunkową, 

jednakże może jeszcze wystąpić postać biegunkowo – zaparciowa. 

Wnioski 

1. Największymi problemami z jakimi zmaga się chory są występujące 

objawy przede wszystkim: biegunka, zaparcia, wzdęcia, ból brzucha. 

2. Znajomość indywidualnych sposobów radzenia sobie z problemami 

ułatwia choremu funkcjonowanie, dzięki którym możliwe jest oderwanie się od 

rzeczywistości. 

3. Częste konflikty wpływają na stan psychiczno – emocjonalny chorego. 

4. Schorzenie to można potwierdzić dopiero po utrzymywaniu się 

symptomów chorobowych przez okres co najmniej 3 miesięcy.  
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Irritable bowel syndrome  

– a civilization disease of the XXI century? 

The aim of this work is a literature and knowledge analysis of the essence of the 

disease that is the Irritable Bowel Syndrome, as well as the patient's problems 

and how to deal with them. The irritable bowel syndrome is one of the diseases 

of the colon. 

In many medical institutes in the world, scientists are trying to explain the cause 

of this disease. It should be noted that IBS constitutes a deviation in whose 

etiology, an important role is played by many factors. 

It should be emphasized that the disease can often produce symptoms of other 

ailments, that is why the diagnosis should be very accurate. Irregularities with 

absorption of lactose, colorectal cancer and other should be taken into account. 

IBS often takes a constipation or diarrheal form, but a diarrheal – constipation 

form may also occur. 

Conclusions 

1. The biggest problems encountered by the sick are the occurring symptoms, 

above all: diarrhea, constipation, bloating, abdominal pain. 

2. Knowledge of individual ways of dealing with problems facilitates the 

functioning of the patient, so that it is possible to take a break from reality. 

3. Frequent conflicts affect the psycho – emotional state of the sick person. 

4. This disease can be confirmed only after the persistence of the disease 

symptoms for at least 3 months.  
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Zmiany w ustawodawstwie  

dotyczącym ratownictwa medycznego,  

jako lepsze przygotowanie ratowników medycznych  

do pełnienia funkcji zawodowych 

Karolina Kosiacka , karolina_kosiacka@o2.pl; studentka Wydziału Nauki  

o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Wojciech Boratyński , wojciech.boratynski@wum.edu.pl; Zakład Zdrowia 

Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Wstęp: System Państwowe Ratownictwo Medyczne powstał by zapewnić 

pomoc osobom, które znajdą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Zasady jego funkcjonowania zostały opisane po raz pierwszy w Ustawie z dnia 

25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Obecnie, działalność 

tego obszaru bazuje na znowelizowanej Ustawie z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

Cel: Przedmiotem pracy było pokazanie jak na przestrzeni ostatnich lat 

zmieniły się kompetencje ratowników medycznych w związku z ze zmianami 

w ustawodawstwie dotyczącym ratownictwa medycznego w Polsce.  

Materiał i metody: Zagadnienie zostało opracowane na podstawie aktów 

prawnych regulujących działanie ratownictwa medycznego w Polsce zawartych 

w Dzienniku Ustaw RP. Dokumenty zostały szczegółowo przeanalizowane, celem 

wyszczególnienia zmian dotyczących kompetencji zawodowych ratow-ników 

medycznych oraz wskazania jak zmiana wpływa na sprawność funkcjo-nowania 

opieki zdrowotnej. 

Wyniki: Na mocy obecnie obowiązujących aktów prawnych, ratownicy me-

dyczni mogą m.in. samodzielnie podać pacjentowi 47 leków oraz wykonywać 

swój zawód w podmiotach leczniczych np. w oddziałach szpitalnych, a nie tylko 

w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych lub Zespołach Ratownictwa Medycznego. 

Podsumowanie: Zwiększenie kompetencji zawodowych ratownikom medycz-

nym, w tym zmiana przepisów dotyczących miejsc, gdzie wykonywać mogą 

swój zawód, ma duży wpływ na sprawność funkcjonowania systemu Ochrony 

Zdrowia w Polsce.  
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Changes in legislation on emergency medical rescue 

as better preparation for paramedics  

to perform their professional duties 

Introduction: The National Emergency Medical Services system was created to 

provide help to people who find themselves in a state of sudden threat to life. 

The principles of its functioning were described for the first time in the Act 

of 25 July 2001 on National Emergency Medical Services. Currently the activity 

in this area is based on the amended Act of 8 September 2006 on The National 

Emergency Medical Services. 

Objective: The subject of the study was to show how the competences of para-

medics have changed over the last few years due to the changes in legislation 

on emergency medical rescue in Poland. 

Material and Methods: The issue has been elaborated on the basis of legal acts 

regulating the operation of emergency medical services in Poland contained in 

the Journal of Laws of the Republic of Poland. The documents have been 

analyzed in details to identify changes in the professional competence of 

paramedics and to show how those changes affect the effectiveness of the health 

care system. 

Results: Under current legislation paramedics can independently administer 

47 medical products to the patient and practice their profession in therapeutic 

units, e.g. in different hospital wards, not only in Hospital Emergency 

Departments or Rescue Units. 

Summary: Increase of the professional competence of paramedics including the 

change of regulations which concern places where they can perform their 

profession has a great influence on the effectiveness of the health care system in 

Poland. 
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Znaczenie czynników psychologicznych  

w nasileniu aktywności parafunkcjonalnej  

narządu żucia 

Milena Marczak, milena.marczak@poczta.umcs.pl, Zakład Psychologii 

Ogólnej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  

w Lublinie,  www.umcs.pl  

Marcin Berger, marcin.berger@umlub.pl, Zakład Zaburzeń 

Czynnościowych Narządu Żucia, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Michał Ginszt ,  michal.ginszt@umlub.pl, Zakład Rehabilitacji  

i  Fizjoterapii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Wstęp: Stan psychologiczny w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie 

organizmu. Nasilenie emocji o charakterze negatywnym może przyczyniać się do 

występowania niepożądanych objawów oraz prowokować nasilenie szkodliwych 

zachowań. Aktywność parafunkcjonalna narządu żucia jest uważana za jeden 

z głównych elementów etiologii zaburzeń czynnościowych układu ruchowego 

narządu żucia.  

Cel pracy: Zbadanie związku pomiędzy nasileniem aktywności parafunkcjo-

nalnej narządu żucia oraz wybranych czynników psychologicznych (lęk, depresja, 

somatyzacja).  

Materiał i metody: Pacjenci zgaszający się do leczenia z powodu zaburzeń 

czynnościowych układu ruchowego narządu żucia do Poradni Zaburzeń Czynno-

ściowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przebadano 75 pacjentów 

w wieku od 12 do 64 lat. Wśród nich były 54 kobiety (72%) i 21 mężczyzn (28%). 

Do oceny nasilenia aktywności parafunkcjonalnej wykorzystano kwestionariusz 

opracowany na podstawie Kwestionariusza Oral Behaviour Checklist (OBC) 

uwzględniającego 21 szkodliwych aktywności narządu żucia. Do oceny stanu 

psychologicznego pacjenta wykorzystano Kwestionariusz Oceny Zdrowia 

Pacjenta – depresja i somatyzacja (PHQ) oraz Kwestionariusz Uogólnionych 

Zaburzeń Lękowych (GAD-7).  

Wyniki: Duże znaczenie w powstawaniu parafunkcji niezwarciowej odgrywa 

czynnik psychogenny.  

Wnioski: Stan psychologiczny pacjenta posiada istotny wpływ na nasilenie 

aktywności parafunkcjonalnej narządu żucia. 
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The importance of psychological factors  

in the intensification  

of masticatory system parafunctional activity 

Introduction: The psychological state has a significant impact on the functioning 

of the body. The intensity of negative emotions can contribute to the occurrence 

of undesirable symptoms and to exacerbate harmful behaviors. Parafunctional 

activity of the organ of life is considered to be one of the main components of 

the etiology of functional disorders of the motor system of chewing. 

Aim: To investigate the relationship between the intensity of parafunctional 

activity of the masticatory system and selected psychological factors (anxiety, 

depression, somatization). 

Material and methods: 75 patients (aged 12 to 64 years) with temporo-

mandibular disorders, were included into the study. Among them there were 

54 women (72%) and 21 men (28%). A polish translation of the Oral Behavior 

Checklist (OBC) questionnaire was used to assess the severity of parafunctional 

activity, which included 21 harmful masticatory organs. The Patient Health 

Assessment Questionnaire – Depression and Somatization (PHQ) and the 

Generalized Anxiety Disorder (GAD-7) Questionnaire were used to assess the 

patient's psychological state. 

Results: All studied factors were correlated with the intensity of selected 

parafunctional activities. 

Conclusions: The psychological state of the patient has a significant effect on the 

intensification of the parafunctional activity of the masticatory system. 
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Zwyczaje żywieniowe dzieci ze szkół podstawowych  

w Republice Czeskiej 

Jana Jurikova , jurikova@fsps.muni.cz; Katedra kineziologii, Wydział 

Studiów Sportowych, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska; 

www.fsps.muni.cz 

Lukas Wodecki , woda@email.cz; Katedra kineziologii, Wydział Studiów 

Sportowych, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska; 

www.fsps.muni.cz 

Celem pracy jest pokazanie współczesnych nawyków żywieniowch uczniów 

szkół podstawowych z miasta Brno w Republice Czeskiej i ich porównanie 

z zaleceniami żywieniowymi. Szukając odpowiedż na pytanie, czy dzieci ze 

szkól podstawowych odżywiają się prawidłowo. 

Badaniami objęto ucznów z wybranych szkól podstawowych z miasta Brna 

w Republice Czeskiej. W badaniach brali udział uczniowie w wieku 11-15 lat, 

chłopcy i dziewczyny. Informacje odzyskane od uczniów metodą kwestionariu-

szową. Kwestionariusze były anonimowe. Z badania otrzymano 355 prawidłowo 

wypielnionych ankiet. 

Analizując odpowiedzi z ankiet stwierdzono, że badane dzieci spożywają 

najczęszczej 3 posiłki dziennie. Więcej niż jedna trzecia dzieci deklarowala, że 

świeże owoce jada codziennie, świeże warzywa zatem spożywa największa 

część dzieci 1-3 razy w tygodniu. Zasadami racjonalnego żywienia dzieci kierują 

się tylko czasami. Codziennie się nimi kieruje tylko 7 % badanych osób. Ostatni 

posiłek przed snem jada największy odsetek dzieci (161), 2 godziny przed snem. 

Na pytanie na temat występowania alergii pokarmowych odpowidzielo 

pozytywnie 13,5 % dzieci, najczęszczej chodziło o alergie na mleko i orzeszki.  

  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną, referaty i odczyty 
 

108 

Eating habits of elementary school pupils  

in the Czech Republic 

This study aims current eating habits of elementary school pupils from selected 

schools in Brno (Czech Republic), and on the base of comparison with 

nutritional recommendations we attempted to answer the question whether the 

elementary school pupils have healthy diet.  

The research has been carried out in selected elementary schools in Brno, Czech 

Republic. It involves pupils aged 11-15, both boys and girls. Information have 

been obtained by questionnaire method, questionnaires were anonymous. 355 

completed questionnaire forms have been submitted back and further processed 

in this research. 

Obtained answers revealed that most children eat 3 meals a day. More than one 

third of pupils answered that they daily consume fresh fruit, but most of them eat 

fresh vegetable only 1-3 times per week. Children keep the principles of healthy 

nutrition only occasionally, merely 7% of pupils keep the principles all the time. 

Most children (161) eat their last meal 2 hours before going to sleep. As for food 

allergy, 13.5% of children reported an allergy occurrence, most frequent allergy 

concerned milk and nuts.  
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Częstość występowania chorób cywilizacyjnych 

u mężczyzn w województwie warmińsko–mazurskim  

– wyniki projektu ProM 

Monika Wielądek , monikawieladek@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Patofizjologii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

http://www.uwm.edu.pl/wnm/patofizjologia 

Anna Trusiuk , ania.trusiuk@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe  

Patof izjologii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko -

Mazurski w Olsztynie, http://www.uwm.edu.pl/wnm/patof izjologia  

Natalia Dominika Jaje ,  natalia.jaje@poczta.fm; Studenckie Koło 

Naukowe Patofizjologii, Wydział Nauk Medycznyc h, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

http://www.uwm.edu.pl/wnm/patofizjologia  

Norbert Kwella , norbert.kwella@gmail.com; Klinika Nefrologii, 

Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

http://www.uwm.edu.pl/wnm/katedra-chorob-wewnetrznych 

Wstęp: Choroby cywilizacyjne prowadzą do powikłań, skutkujących przed-

wczesnym zgonem.  

Cel: Ocena częstości występowania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i zespołu 

metabolicznego u mężczyzn w woj. warmińsko-mazurskim (WM). 

Metoda: 631 mężczyzn w wieku 47±13lat wypełniło standaryzowaną ankietę 

i otrzymało skierowanie na badania krwi w kierunku dyslipidemii i cukrzycy. 

399 (63%) mężczyzn skorzystało ze skierowań. Pomiary antropometryczne oraz 

badania ciśnienia tętniczego (BP) wykonywaliśmy wg ESH-2013. Zespół 

metaboliczny (ZM) definiowaliśmy wg IDF-2009. 

Wyniki: U 55,6 % zmierzono BP wskazujące na nadciśnienie tętnicze (NT). 

24,7% zgłosiło świadomość NT, z tego 35 (22.4%) nie podjęło terapii. Cukrzycę 

typu II (DM) podało 5,8%, z tego 10,8% bez terapii. Obwód talii 94cm zmie-

rzyliśmy u 63,9%. Kryteria ZM spełniło 45,9% z 399 badanych. W ZM najczęściej 

spełnionym kryterium było BP (94,5%, p<0.001), kryterium glukozy spełniło 

67,2% (p<0.001), trójglicerydów 62,3% (p<0.001), a HDL 38,3% (p=0.014).  

Wnioski: W WM częstość NT była 1,7 razy większa niż w NATPOL-2011. 

DM typu II leczyło 5,2%, a oba typy DM w Polsce leczy 5,6% populacji. 

W Polsce ZM u mężczyzn szacuje się na 19,5-30,7%, w WM kryteria ZM 
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spełniało u 45,9%, co odpowiada lubelskim badaniom (44,8%) u 402 mężczyzn 

z KGHM „Polska Miedź SA”. W Polsce, podobnie, jak u białych Amerykanów 

(37,2%), najczęstszym spełnionym kryterium było NT. 

The incidence of civilization diseases  

in men in the Warmia and Mazury  

– the results of the ProM project 

Intorduction: Civilization diseases lead to complications, resulting in premature 

death. 

Aim: Evaluation of the prevalence of diabetes, hypertension and metabolic 

syndrome in men in the Warmia and Mazury region (WM). 

Method: 631 men aged 47 ± 13 years completed a standardized questionnaire 

and received a referral for a blood test for glucose level and lipids profile. We 

have the results of blood tests from 399 (63%) of men. Anthropometric measure-

ments and tests of blood pressure (BP) was measured by ESH-2013. Metabolic 

syndrome (MS) was defined according to IDF-2009. 

Results: BP indicating hypertension (NT) was measured at 55.6 %. 24.7% 

reported awareness of the NT, 35 (22.4%) of them had not taken the therapy. 

Type II diabetes mellitus (DM) reported 5.8%, with 10.8% without therapy. 

Waist circumference 94cm was measured at 63.9%. ZM criteria fulfilled 45.9% 

of 399 respondents. The most common fulfilled ZM criteria was BP (94.5%, 

p<0.001), criterion of glucose 67,2% (p <0.001), triglycerides, 62,3% (p<0.001) 

and HDL 38,3% (p = 0.014).  

Conclusion: The incidence of NT was 1.7 times higher than in NATPOL-2011. 

5.2% treated type II DM, and both types of DM in Poland treats 5.6% of the 

population. In Poland, ZM in men is estimated at 19,5-30,7%, in WM 45.9% 

fulfilled criteria of ZM which corresponds to Lublin studies (44.8%) in 402 men 

with KGHM “Polska Miedź SA”. In Poland, as in white Americans (37.2%), the 

most common criterion fulfilled was NT. 
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Depresja u osób w wieku podeszłym  

– rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie 

Ilona Rozalska , ilonarozalskaw@gmail.com, Zakład Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Aleksandra Wróbel , alekwrobel@gmail.com, Zakład Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Anna Aftyka, a.aftyka@gmail.com, Zakład Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Europejskie społeczeństwo nieustannie się starzeje, a liczba osób starszych 
z roku na rok się powiększa. Stosunkowo częstym problemem jest depresja, 
która jest drugim, co do częstości zaburzeniem psychologicznym w tej grupie. 
Szacuje się, że nawet u 40% osób w wieku podeszłym problem ten pozostaje 
nierozpoznany. Należy zwrócić uwagę, na fakt, że depresja u osób w wieku 
podeszłym jest związana ze szczególnie wysokim ryzykiem samobójstwa 
dokonanego, a skuteczne samobójstwa są trzy razy częstsze w porównaniu do 
osób młodszych. Leczenie depresji opiera się na działaniach wielokierunkowych. 
Czy można zapobiec wystąpieniu depresji w wieku podeszłym? Tak, przy 
odpowiednim postępowaniu w wieku średnim. Depresja w wieku podeszłym 
stanowi wyzwanie kliniczne nie tylko ze względu na specyficzny obraz, nasi-
lenie objawów oraz odmienny przebieg choroby u osób starszych ale także 
ryzyko dokonania samobójstwa. 

Depression in the elderly  

– diagnosis, treatment, prevention 

European society is constantly aging and the number of elderly people is 
growing year by year. A relatively common problem is depression, which is the 
second most common psychological disorder in this group. It is estimated that 
even in 40% of the elderly the problem remains unrecognized. It should be noted 
that depression in the elderly is associated with a particularly high risk of 
suicide, and effective suicide is three times more frequent than in the younger. 
Treatment of depression is based on multidirectional activities. Can depression 
be prevented in old age? Yes, with proper middle-age treatment. Depression in 
the elderly is a clinical challenge, not only because of the specific image, the 
severity of the symptoms and the different course of the disease in the elderly, 
but also the risk of suicide. 
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Dieta w profilaktyce zawałów serca 

Iwona Stanisławska ,  iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Katedra Dietetyki, 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji  w Warszawie  

Marek Łyp,  marek.lyp@wsr.edu.pl, Katedra Fizjoterapii,  Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie  

Ryszard Kaczor , Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji  

w Warszawie  

Zawał mięśnia sercowego spowodowany jest w większości przypadków, 

całkowitym zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep, który powstał 

w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych 

przyczyn zawałów serca można zaliczyć: wady zastawek, wady wrodzone naczyń 

wieńcowych, kardiomiopatię przerostową, przedawkowania niektórych leków. 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca, w tym zawału mięśnia 

sercowego należy zwiększyć w diecie spożycie surowych warzyw i owoców 

minimum do poziomu 500g/dobę, zwiększyć spożycie ryb, należy ograniczyć 

spożycie słodzonych i dosładzanych napojów, zamieniając ich spożycie na wodę, 

zmniejszyć spożycie tłuszczów nasyconych zawartych w wysokoprzetworzonej 

żywności oraz słodyczach, ograniczyć ilość spożywanej soli. 

Należy pamiętać również o aktywności fizycznej, która w profililaktyce 

zawałów mięśnia sercowego odgrywa znaczącą rolę wpływając na obniżenie 

masy ciała, obniżenie poziomu glukozy we krwi, obniżenie poziomu cholesterolu 

LDL, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz podniesienie stężenia dobrego 

cholesterolu HDL. 

Diet in the prevention of myocardial infarction 

Myocardial infarction is caused in most cases by the complete closure of the 

coronary arteries by a thrombus that has arisen as a result of atherosclerotic 

plaque rupture. Other causes of heart attacks include valve defects, congenital 

coronary defects, hypertrophic cardiomyopathy and overdose of certain drugs. 

To reduce the risk of heart diseases, including myocardial infarction, there is the 

need to increase the dietary intake of raw vegetables and fruits to the minimum 

recommended 500g per day, to increase fish intake, reduce the consumption of 

sugar-sweetened and softened beverages (by replacing them with water), reduce 

the intake of saturated fat contained in high-processed food and sweets and also 

to limit the amount of salt consumed. 
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It is important to remember that physical activity which plays a significant role 

in the prevention of myocardial infarction contributes to weight loss, affects the 

lowering of blood glucose, LDL cholesterol, blood pressure and also raises HDL 

(good) cholesterol level. 
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Epidemia otyłości u dzieci i jej konsekwencje 

Iwona Stanisławska ,  iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Katedra Dietetyki, 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji  w Warszawie  

Marek Łyp,  marek.lyp@wsr.edu.pl,  Katedra Fizjoterapii,  Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie  

Jakub Nowiński , jakub.nowinski@wsr.edu.pl, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie  

Nadmierna masa ciała dzieci i młodzieży stała się problemem społecznym. 

Szacuje się, że ponad 22 miliony dzieci poniżej 5 roku życia jest otyłych. 

Z raportu badań HBSC (Health Behaviour in School – aged Children) wynika, 

że 18,3% dzieci w wieku 11-12 lat ma nadwagę, a 3,4% jest otyłych.  

Otyłość u dzieci upośledza ich rozwój, a także zwiększa ryzyko wystąpienia 

m.in. nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu II. Ma negatywny wpływ na 

funkcje poznawcze.  

Występowanie otyłości u dzieci przyczynia się także do nieprawidłowego 

rozwoju układu kostno stawowego i mięśniowego. Nadmierna masa ciała może 

spowodować przedwczesne zużycie się chrząstek stawowych, co z kolei może 

doprowadzić do powstania zmian zwyrodnieniowych, które ujawniają się wraz 

z postępowaniem otyłości. Najbardziej obciążone części układu kostnego to stawy 

kolanowe, biodrowe i stopy oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Objawem tych 

zmian może być ból występujący po dużym wysiłku, a ustępujący po odpoczynku. 

U dzieci początkowym symptomem problemów z układem ruchu jest 

pojawienie się koślawości lub szpotawości kolan oraz płaskostopia. 

Epidemic of childhood obesity and its consequences 

Excessive body weight children and adolescents has become a social problem. 

It has been estimated that worldwide over 22 million children under the age of 5 

are obese. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study shows that 

18.3% of children aged 11 to 12 years are overweight and 3.4% are obese. 

Obesity in children can profoundly affect their development and increases the 

risk of Hypertension and type 2 diabetes mellitus. It has also a negative impact 

on cognitive function. 

Childhood obesity contributes to abnormal musculoskeletal and joint systems 

development. Excessive body weight can result in premature articular cartilage 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Postery Naukowe 
 

117 

wear, which in turn can lead to degenerative changes that appear along with 

obesity. The most burdened parts of the skeletal system are knee joints, hips and 

feet, and the lumbar spine. Changes in skeletal system can induce pain that 

occurs after exertion and that resolves at rest. 

The initial symptoms of motion sickness in children are varus or valgus knees 

and flatfoot. 
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Fitoestrogeny sojowe  

w profilaktyce nowotworu piersi i raka prostaty 

Izabela Borkowska , Kariotyp_2n@wp.pl; Zakład Fizjologii Roślin,  

Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Rośliny są bogatym źródłem wielu substancji o szerokim zakresie aktywności 

biologicznej. Wśród nich wyróżniamy związki o silnym działaniu toksycznym 

oraz takie, które posiadają dużą skuteczność w leczeniu chorób. Uwagę przyku-

wają izoflawonoidy, mające właściwości antynowotworowe, antybakteryjne, 

antyoksydacyjne i inne. Znaczne ilości fitoestrogenów znajdują się w soi, jej 

przetworach oraz nasionach roślin strączkowych. Analiza chemiczna związków 

zawartych w ziarnach soi wykazała obecność genisteiny i daidzeiny.  

Genisteina posiada silne powinowactwo do receptorów beta-estrogenowych, 

pobudzając je (działanie agonistyczne) lub hamując (działanie antagonistyczne). 

Właściwości te mają istotne znaczenie w leczeniu nowotworów piersi u kobiet 

oraz gruczołu krokowego u mężczyzn. Ponadto związek ten jest skutecznym 

inhibitorem aktywności topoizomeraz I i II DNA. W efekcie zahamowany 

zostaje proces replikacji DNA, tempo powielania materiału genetycznego 

zostaje obniżone. Głównym celem pracy jest wykazanie wpływu fitoestrogenów 

na działanie nowotworu piersi oraz raka prostaty. W pracy zastosowana została 

metoda analityczno-syntetyczna, która pozwoliła wydobyć charakterystykę 

przyczynowo-skutkową działania opisanych związków. Jako przeciwutleniacze, 

izoflawony chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

Badania wykazały, że wysokie spożycie żywności bogatej w soję w krajach 

azjatyckich – Chiny, Japonia, wpływa na zmniejszenie ryzyka nowotworów 

piersi oraz prostaty. 

Soy phytoestrogens in prevention  

of breast cancer and prostate cancer 

Plants are a rich source of many substances with a wide range of biological 

activity. Among them are distinguished compounds with strong toxic effects and 

those that have high efficacy in the treatment of diseases. Attention izoflavo-

noids, antitumor, antimicrobial, antioxidant, and others. Significant amounts of 

phytoestrogens are found in soybeans, its products and legumes. Chemical 

analysis of the compounds contained in soybeans revealed the presence of 

genistein and daidzein. 
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Genistein has a strong affinity for beta-estrogen receptors, stimulating (agonist 

action) or inhibiting (antagonistic action). These properties are important in the 

treatment of breast cancer in women and prostate cancer in men. In addition, this 

compound is an effective inhibitor of topoisomerase I and II DNA activity. As 

a result, DNA replication is inhibited, and the rate of genetic reproduction is 

reduced. The main goal of the study is to demonstrate the effect of phyto-

estrogens on breast cancer and prostate cancer. An analytical-synthetic method 

was used in the study, which allowed to extract the cause-and-effect 

characteristic of the described compounds. As antioxidants, isoflavones protect 

cells from the damaging effects of free radicals. Studies have shown that high 

consumption of soy-based foods in Asian countries – China, Japan, affects the 

risk of breast cancer and prostate cancer. 
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KIR4.1 – znaczenie w diagnostyce SM 

Magdalena Nieśpiałowska , magdalena.niespialowska@umlub.pl, Zakład 
Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,  
Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Anna Czajkowska-Żelazko, anna.czajkowska@umlub.pl, Zakład 
Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,  
Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Krzysztof Szewczak , 1kszew@wp.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej 
Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny  
z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Beata Jakubowska-Solarska, beata.jakubowska@umlub.p l,  Zakład 
Diagnostyki Hematologicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,  
Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwo-
wego (OUN), o charakterze zapalno-demielinizacyjnym. Ogniska zapalne powstają 
na skutek uszkodzenia i rozpadu mieliny otaczającej włókna nerwowe, co z kolei 
powoduje upośledzenie przewodzenia impulsów nerwowych. Kluczowym 
elementem patogenezy SM jest demielinizacja, dlatego też celem intensywnych 
badań w pierwszej kolejności były przeciwciała do antygenów mieliny. Udo-
wodniono, że humoralna odpowiedź autoimmunologiczna nie jest ograniczona 
jedynie do mieliny. Autoprzeciwciała powstają także przeciwko neuronom, 
oligodendrocytom lub astrocytom, co jednocześnie potwierdza złożony charakter 
choroby. Jako antygeny odgrywające znaczącą rolę w patogenezie SM rozważane 
są wewnątrzprostownicze kanały potasowe Kir 4.1, odpowiedzialne są za 
selektywną, dokomórkową przepuszczalność jonów potasu oraz za utrzymanie 
silnie ujemnego błonowego potencjału spoczynkowego. Ich lokalizacją są głównie 
komórki makrogleju. 

Badaniem objęto grupę 70 chorych na SM, ocenionych pod względem postaci 
i ciężkości choroby. Poziom KIR4.1 w surowicy chorych był istotnie (p=0,0058) 
wyższy (Me=1,68 ng/ml) w porównaniu do grupy kontrolnej (Me=1,54 ng/ml), 
w aktywnej fazie choroby poziom KIR4.1 w surowicy był niższy (Me=1,56 
ng/ml) niż podczas stabilizacji choroby (Me=2,09 ng/ml). Wykazano również 
istotną (p=0,049) zależność w poziomie KIR 4.1 w surowicy od stanu 
zaawansowania choroby wyrażonego w skali EDSS. 

Immunogenność kanałów potasowych może mieć istotne znaczenie w prze-
biegu SM. 
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KIR4.1 – significance in the diagnosis of MS 

Multiple sclerosisis a chronic inflammatory – demyelinating CNS disease. 

Inflammatory foci are caused by the damage and disintegration to the myelin 

surrounding the nerve fibers, which impairs the transmission of nerve impulses. 

Demyelination is cruicial to MS pathogenesis, and there for the antibodies to 

myelin antigens were preliminary purpose of intensive research. It has been 

proven that the humoral autoimmune responseis not only concerning the myelin. 

Autoantibodies are also produced against neurons, oligodendrocytes orastrocytes, 

which confirm sthecomplexnature of the disease. The inwardly rectifying 

potassium channels Kir 4.1 are thougth to play a significiant role as the antigens in 

the pathogenesis of MS, responsible for the selective, cellular permeability of 

potassium ions and the maintenance of a strongly negative membrane resting 

potential. Their location is mainly macroglyse cells. 

In the study was involved a group of 70 MS patients, evaluated in terms of form 

and severity of the disease. KIR 4.1 level in the serum of patients was significantly 

(p = 0.0058) higher (Me = 1.68 ng/mL) compared to the control group (Me=1.54 

ng/mL). In the active phase of the disease KIR 4.1 level in serum was lower 

(Me=1.56 ng/mL) than during disease stabilization (Me=2.09 ng/mL). There was 

also a significant (p = 0.049) correlation in level of KIR 4.1 in serum on the EDSS 

scale. 

The immunogenicity of potassium channels may be significant in the course of MS. 
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Nieprawidłowy przyrost masy ciała w ciąży,  

jako czynnik ryzyka nadwagi i otyłości.  

Stan wiedzy kobiet ciężarnych 

Anna Pilch , a.pilch@uj.edu.pl, Zakład Fizjoterapii, Instytut 

Fizjoterapii,  Wydział Nauk  o Zdrowiu CMUJ, 

http://www.if .wnz.cm.uj.edu.pl  

Nadmierna masa ciała osiąga skalę epidemii, aktualnie występując u co 

drugiego dorosłego Europejczyka. Ciąża jest istotnym czynnikiem ryzyka jej 

wystąpienia. Kobiety, które urodziły dziecko są 3-4 razy bardziej narażone na 

nadwagę lub otyłość, a czynnikiem prognozującym ich wystąpienie jest nad-

mierne przybieranie na wadze w ciąży. Wśród negatywnych skutków niepra-

widłowego przyrostu masy ciała matki wskazuje się predyspozycje do wystą-

pienia otyłości u potomstwa. Mimo tego, prawie połowa kobiet w ciąży przybiera 

na wadze więcej niż rekomendowane. To, czy przyczyną tego są świadome 

zaniedbania czy brak wiedzy kobiet w zakresie zachowań zdrowotnych, jest 

przedmiotem tego opracowania. 

Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, składającego się 

z 25 pytań dotyczących wzrostu masy ciała w ciąży, sposobu odżywiania oraz 

podejmowania aktywności fizycznej, przeprowadzono na grupie 50 kobiet,  

w 30-36 tygodniu ciąży, w wieku 25-38 lat, mieszkających w Krakowie. 

53% badanych przybiera na wadze zbyt szybko. 40% nie potrafi wskazać, ile 

wynosi optymalny przyrost masy ciała lub wskazuje zbyt wysoką wartość. Badane 

błędnie wskazują wartości zapotrzebowania energetycznego w kolejnych etapach 

ciąży, a konieczność podejmowania aktywności fizycznej zauważa mniej niż 

połowa ciężarnych, w związku z czym jedynie 46% deklaruje bycie aktywną.  

Przyczyną nadmiernego przyrostu masy ciała w ciąży jest niewielka świado-

mość w zakresie diety oraz błędne przekonania na temat aktywności fizycznej. 

Inadequate gestational weight gain  

as a risk factor for overweight and obesity 

Awareness among pregnant women. 

Excessive weight is becoming a global health crisis. Currently, half of the 

European adults are overweight or obese. Pregnancy is considered to be an 

important risk factor for overweight or obesity. Those women who have had 
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birth are three to four times more likely to gain excessive weight, and the most 

important predictor of obesity is high gestational weight. Studies suggested 

many unfavourable pregnancy outcomes, including an increased risk of offspring 

obesity. Nevertheless, almost half of pregnant women gain above recommended 

values. The purpose of this study was to find out if excessive gestational weight 

gain is the result of negligence or the lack of knowledge in case of health 

behaviours.  

A group of 50 women, between the ages of 25 and 38, in 30- 36 week of 

pregnancy, was examined by means of the author’s own survey, which consists 

of 25 question about gestational weight gain, nutrition and physical activity 

during pregnancy. 

53% of the respondents reveals weight gain above the recommended level. 40% 

are not able to answer correctly, what is the optimal value of gestational weigh 

gain. Moreover, the majority of the respondents incorrectly evaluate daily 

energy demand and the necessity of performing exercises during pregnancy. 

Therefore, only 46% of women declare to be physically active.  

The majority of pregnant women meet criteria for excessive gestational weight 

gain, which is caused by lack of awareness of energy demand and miscon-

ceptions about physical activity. 
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Osteoporoza idiopatyczna i inwolucyjna 

Marek Łyp,  marek.lyp@wsr.edu.pl, Katedra Fizjoterapii,  Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie  

Iwona Stanisławska ,  iwona.stanislawska@wsr.edu.pl, Katedra Dietetyki, 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji  w Warszawie  

Małgorzata Czarny-Działak, drmczarny@interia.pl, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osteoporoza jest chorobą 

układową szkieletu, zaliczaną do chorób cywilizacyjnych stanowiących duże 

zagrożenie życia, charakteryzującą się zmniejszeniem masy kostnej i niepra-

widłową mikrostrukturą kości, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia 

struktury kostnej czego konsekwencja są złamania niskoenergetyczne. Szczególnie 

dotyczy to złamań szyjki kości udowej, nasady dalszej kości promieniowej 

i złamań kompresyjnych trzonów kręgów. 

W pierwotnej postaci osteoporozy wyróżnia się dwa podtypy: osteoporozę 

idiopatyczną (samoistną) oraz inwolucyjną w ramach, której istnieją kolejne 

podtypy: osteoporoza pomenopauzalna i starcza. 

Osteoporoza idiopatyczna rozpoczyna się zazwyczaj w wieku od 3 do 17 lat. 

Tak wcześnie pojawiająca się choroba może doprowadzić do wielu dysfunkcji 

ruchowych, które mogą wymagać leczenia operacyjnego bądź odpowiednio 

dostosowanej rehabilitacji. 

Osteoporoza pomenopauzalna pojawia się u kobiet zazwyczaj po 50 roku 

życia. Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do jej rozwoju jest okres 

przekwitania. 

Osteoporoza starcza dotyka głównie osoby po 75 roku życia. Jej główną 

przyczyną jest upośledzenie wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. 

Idiopathic and involutional osteoporosis 

According to the World Health Organization (WHO), osteoporosis is a skeletal 

system disease, classified as a life-threatening disease characterized by low bone 

mass and abnormal bone microstructure, leading to weakened skeletal structure 

what consequence are low energy fractures especially femoral neck fractures, 

distal radius fractures and compression vertebral fractures. 
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In the primary form of osteoporosis, there are two subtypes: idiopathic (intrinsic) 

and involutional osteoporosis, of which there are further subtypes: post-

menopausal and senile osteoporosis. 

Idiopathic osteoporosis usually starts between the ages 3 and 17. An early onset 

of the disease can lead to many motor dysfunctions that may require surgical 

treatment or appropriately adjusted rehabilitation. 

Postmenopausal osteoporosis occurs in women usually after 50 years of age. 

The most important factor with the significant impact on the disease develop-

ment is menopause. 

Old age osteoporosis mostly affects people over 75. Its main cause is impaired 

calcium absorption from the gastrointestinal tract. 
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Periodontologiczne potrzeby lecznicze  

u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca 

Krzysztof Kędzierski , iwos21@wp.pl Katedra i Zakład Periodontologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Monika Nastaj , monika-nastaj@tlen.pl Katedra i Zakład Periodontologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Jarosław Sieczkarek ,  jareksieczkarek@gmail.com Katedra i Zakład 

Periodontologii Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

Joanna Wysokińska -Miszczuk , periodontologia@tlen.pl Katedra  

i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

Choroby przyzębia są w grupie czynników predysponujących do powstawania 

chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Zapalenie przyzębia jest jedną z najczęściej występujących chorób zapalnych 

jamy ustnej u dorosłych. Za najczęstszą przyczynę periodontitis uważa się 

płytkę nazębną w której dominują bakterie gram dodatnie i gram ujemne wśród 

których możemy wyróżnić: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, 

Screptococcus sanguis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Zapalenie przyzębia jest ogniskiem zakażenia i może indukować proces 

zapalny w ścianie naczyń wieńcowych oraz prowadzić do powstawania chorób 

odogniskowych. 

U pacjentów z chorobami przyzębia bardzo ważne jest kompleksowe zapla-

nowanie procesu leczenia. Eliminacja czynników miejscowych (płytka nazębna, 

kamień nazębny, nawisające wypełnienia, nieprawidłowe uzupełnienia prote-

tyczne), oraz współpraca pacjenta w zakresie zachowań prozdrowotnych korzystnie 

wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. 

U osób u których stwierdzono zapalenie przyzębia znacznie częściej obser-

wuje się występowanie chorób ze strony układu sercowo-naczyniowego. 

Należy podkreślić że zapobieganie i leczenie chorób przyzębia jest istotnym 

elementem pierwotnej i wtórnej profilaktyki miażdżycy, oraz chorób serca i naczyń, 

dlatego bardzo ważna jest ścisła współpraca kardiologiczno-periodontologiczna. 
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Periodontological treetment needs  

by patient with ischemic heart disease 

Periodontal diseases are a group of factors predisposing to the development 

of cardiovascular diseases. 

Periodontal disease is one of the most common oral inflammatory diseases in 

adults. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Screptococcus sanguis, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans are considered to be the most common 

cause of periodontitis. 

Periodontitis is an inflammation of the infection that can induce inflammation in 

the wall of the coronary arteries 

In patients with periodontal disease, it is important to plan the treatment in 

detail. Elimination of localized factors (plaque, calculus, overlaps, abnormal 

prosthetic restorations), and patient cooperation in the field of pro-health 

behaviors are beneficial for reducing the risk of cardiovascular disease. 

Patients with periodontal disease are more likely to develop cardiovascular 

disease. 

It should be emphasized that the prevention and treatment of periodontal disease 

is an important element of primary and secondary prevention of atherosclerosis 

and cardiovascular disease, and that close monitoring of cardiovascular and 

cardiovascular cooperation is very important. 
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Problem nadwagi i otyłości  

wśród pacjentów pielęgniarskiej  

opieki długoterminowej  

na terenie miasta Piekary Śląskie 

Magdalena Trzepizur , magdalenatrzepizur@icloud.com, Oddział 

Kliniczny Ortopedii,  Wydział Lekarski  z Oddziałem Lekarsko-

Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Dariusz Myrcik , dariuszmyrcik@icloud.com, Katedra Neurochirurgii 

Dziecięcej i Medycyny Ratunkowej,  Zakład Medycyny  Ratunkowej,  

Wydział Zdrowia Publicznego  w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach  

Tomasz Bielecki , tbielecki@sum.edu.pl,Oddział Kliniczny Ortopedii, 

Wydział Lekarski  z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Otyłość stanowi ogromny problem społeczny, medyczny i ekonomiczny. 

Liczba chorób współistniejących z otyłością stale rośnie. Światowa Organizacja 

Zdrowia otyłość definiuje jako nadmierne nagromadzenie się tkanki tłuszczowej 

w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby oraz możliwości 

adaptacyjne, które może powodować negatywne skutki dla zdrowia. Celem 

pracy była ocena problemu jakim jest otyłość wśród pacjentów pielęgniarskiej 

opieki długoterminowej na terenie miasta Piekary Śląskie, ze szczególnym 

uwzględnieniem trudności pielęgnacyjnych i chorób towarzysz otyłości. Badanie 

przeprowadzono wśród 53 pacjentów pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 

Analizie poddano BMI pacjentów oraz ich historie chorób. Przeprowadzono 

również kwestionariusz ankietowy podzielony na dwie części – część pacjenta 

lub opiekuna oraz część pielęgniarską. Spośród 53 badanych – 35,85% to osoby 

z nadwagą, a 13,21% to osoby otyłe. Głównym problemem zgłaszanym 

zarówno przez bliskich pacjentów, jaki i pielęgniarki są trudności związane 

z pomocą przy podnoszeniu i obracaniu chorych. Czynnikiem, który zdaniem 

pielęgniarek ma największy wpływ na występowanie nadwagi i otyłości 

w badanej grupie pacjentów jest zbyt duża wartość energetyczna pożywienia, 

w stosunku do bardzo małej lub zupełnego braku aktywności fizycznej.  
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Obesity and Overweight a problem  

among patients of a long-term nursing care  

in Piekary Śląskie 

An obesity is a huge social, medical and economical problem. Numbers of 

illnesses connected with obesity is still increasing. The obesity is described by 

The World Health Organization as an excessive accumulation of fat tissue in 

a body that exceed it’s physiological needs and adaptive possibilities, which can 

cause negative consequences for a health. The aim of the work was assessing the 

problem of obesity among patients of a long-term nursing care in Piekary 

Śląskie, with particular emphasis on care difficulties and diseases connected 

with obesity. The examination was conducted among 53 patients of a long-term 

nursing care in Piekary Śląskie. The patients’ Body Mass Index and their health 

history were analyzed. Moreover, the questionnaire, which was divided into two 

parts – the first part for a patient or a carer, the second part for a nurse, was 

conducted. After analyzing the questionnaires we can say that 35,85% of people 

have a problem with an overweight and 13,21% have a problem with an obesity.  
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Ryzyko wystąpienia osteoporozy  

szacowane za pomocą kalkulatora FRAX  

i stanu kości żuchwy  

na podstawie zdjęć pantomograficznych 

Urszula Bojakowska ,  u.bojakowska@o2.pl,Studentka kierunku lekarsko-

dentystycznego, Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Paweł Kalinowski,  p.kalinowski@umlub.pl,  Samodzielna Pracownia 

Epidemiologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Magdalena Piskórz , mkrzyzanowska86@gmail.com Zakład 

Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej  i Szczękowo-Twarzowej,  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Osteoporoza jest poważnym problemem społecznym dotyczącym głównie 

osób w starszym wieku i kobiet w wieku pomenopauzalnym. W naszym spo-

łeczeństwie rośnie odsetek osób w starszych grupach wiekowych, a tym samym 

wzrasta liczba osób narażonych na wystąpienie złamań niskoenergetycznych kości 

długich i kręgosłupa.  

Celem badań była analiza porównawcza ryzyka wystąpienia osteoporozy 

szacowanego za pomocą kalkulatora FRAX i stanu kości żuchwy na podstawie 

zdjęć pantomograficznych. 

Badaniami objęto grupę 126 pacjentów w wieku od 40 do 80 lat. Zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kalkulatora ryzyka osteo-

porozy FRAX oraz oceniano stan kości żuchwy na zdjęciach pantomograficznych. 

Dane poddano analizie statystycznej. 

Ocena wartości parametrów H,h,IC i wskaźników radiomorfometrycznych 

żuchwy (PMI,MR) porównana z ryzykiem osteoporozy oraz ryzykiem złamania 

szyjki kości udowej wykazała ujemną korelacją pomiędzy wskazanymi 

parametrami. 

Wnioski: Ocena ryzyka osteoporozy szacowanego za pomocą kalkulatora 

FRAX oraz stanu kości żuchwy może posłużyć do identyfikacji osób z grupy 

ryzyka oraz skłaniać do podjęcia działań profilaktycznych. 
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The risk of osteoporosis  

estimated using the FRAX calculator  

and condition of the bones  

mandible on the basis of panoramic radiographs 

Introduction: Osteoporosis is a serious social problem concerning mainly the 

elderly and postmenopausal women. In our society we are increasing the 

proportion of people in older age groups, and thus increases the number of 

people exposed to the occurrence of low-energy fractures of the long bones and 

the spine. 

Aim: The aim of the study was a comparative analysis of the risk of osteoporosis 

estimated using the FRAX calculator and condition of the mandible on the basis 

of panoramic radiographs. 

Material and methods: The study included a group of 126 patients aged from 40 

to 80 years old. The method of diagnostic survey using the FRAX calculator risk 

of osteoporosis and assessed the condition of the mandible in panoramic 

radiographs. Date were statistically analyzed.  

Results: Rating values H, h, IC and radiomorphometric parameters (PMI, MR) 

compared with the risk of osteoporosis and the risk of hip fracture showed 

negative correlation between selected parameters. 

Conclusions: Assessment of the risk of osteoporosis estimated using the FRAX 

calculator and the condition of the mandible can be used to identify individuals 

at risk and lead to the adoption of preventive measures. 
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Spirometryczna ocena sprawności oddechowej kobiet 

po radykalnej mastektomii,  

poddanej 6 miesięcznej  

programowanej aktywności fizycznej 

Katarzyna Domaszewska , domaszewska@awf.poznan.pl; Zakład 

Fizjologii, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu  i Rehabilitacj, 

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 

Fizjologia@awf.poznan.pl 

Jakub Kryściak , krysciak@awf.poznan.pl; Zakład Fizjologii, Wydział 

Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacj, Akademia Wychowania 

Fizycznego w Poznaniu, Fizjologia@awf.poznan.pl  

Maria Laurentowska , laurentowska@awf.poznan.pl;Zakład Fizjologii, 

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu  i  Rehabilitacj, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Fizjologia@awf.poznan.pl  

Analiza danych demograficznych ostatnich lat pokazuje znaczący wzrost 

zachorowań na nowotwory. Jest to narastający problem zdrowotny oraz ekono-

miczny współczesnego społeczeństwa. Nowotwory piersi są najczęstszą 

przyczyną zgonów kobiet przed 65 roku życia. Ocena sprawności układu 

oddechowego jest od wielu lat przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych. 

Leczenie operacyjne a następnie radioterapia prowadzą do ograniczenia 

sprawności układu oddechowego w okresie wczesnym leczenia jak również nawet 

wiele latach od zakończonej radioterapii. U pacjentek obserwuje się uszkodzenie 

drobnych struktur pęcherzyków wraz z włóknieniem tkanki płucnej.  

Badaniu poddano 14 kobiet po radykalnej mastektomii zrzeszonych w klubie 

Amazonek. Średni wiek badanych to 51,78 ± 3,876 lat. Znaczny odsetek 

stanowiły kobiety po amputacji piersi od 4 do 10 lat. Przed przystąpieniem do 

programu treningowego oraz po jego ukończeniu, każda z pacjentek wykonała 

badanie spirometryczne celem oceny VC, FVC, FEV1.0, PEF, FEV1.0/FVC, 

MVV oraz wartości należnej badanych parametrów. Program treningowy 

realizowany był przez okres 6 miesięcy na cykloergometrze rowerowym a obcią-

żenia treningowej zostały wyznaczone indywidualnie na podstawie przepro-

wadzonej próby wysiłkowej. 

Na podstawie analizy statystycznej z wykorzystaniem nieparametrycznego 

testu dla danych skorelowanych, nie wykazano istotnej zmiany wskaźników 

opisujących sprawność układu oddechowego w badanej grupie osób, pod 

wpływem zaproponowanego programu treningowego. 
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Spirometry evaluation of respiratory performance  

of women after radical mastectomy,  

who underwent a programmed  

6-month physical activity 

Analysis of demographic data from recent years shows a significant increase in 

the number of cases of cancer. It is a growing health and economic problem of 

modern society. Breast cancer is the most frequent cause of death for women 

under 65. The evaluation of respiratory performance has been the subject of 

studies of research facilities from many years. Surgical treatment and then 

radiotherapy lead to limitation of respiratory performance during early treatment 

stage as well as even after many years after completion of radiotherapy. Damage 

of fine texture of alveoli and fibrosis of lung tissue is observed in women 

patients.  

14 women after radical mastectomy, which are members of post mastectomy 

woman club, underwent the examination. The average age of the examined 

women was 51.78 ± 3.876. A significant percentage of the group were women 

after mastectomy performed from 4 to 10 years ago. Before joining and after 

completing the training programme, each of the patients had a spirometry test in 

order to evaluate VC, FVC, FEV1.0, PEF, FEV1.0/FVC, MVV as well as 

predicted values of the examined patients. The training programme run for 6 

months with the use of bicycle ergometer and training loads were individually 

adjusted on the basis of the conducted exercise test. 

On the basis of statistical analysis using non-parametric test for correlated data, 

no significant change of index, which could describe respiratory performance 

within the examined group after the abovementioned training programme, was 

not proved. 
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Substancje bioaktywne  

w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych 

Monika Michalak-Majewska, monika.michalak@up.lublin.pl; Katedra 

Technologii Owoców, Warzyw i  Grzybów, Wydział Nauk  o Żywności  

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie, www.up.lublin.pl  

Katarzyna Skrzypczak ,  katarzyna.skrzypczak@up.lublin.pl; Katedra 

Technologii Owoców, Warzyw i  Grzybów, Wydział Nauk  o Żywności  

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie, www.up.lublin.pl  

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń związa-

nych z nieprawidłowościami współczesnego stylu życia (tj. stres, brak ruchu, 

spożywanie nadmiernej ilości wysoko przetworzonej żywności) rośnie zainte-

resowanie działaniami profilaktycznymi mającymi na celu poprawę jakości 

funkcjonowania człowieka. Istotną rolę przypisuje się diecie bogatej w warzywa, 

owoce i zioła, będące źródłem wielu związków o dobroczynnym wpływie na 

organizm. Warto podkreślić, że właściwe odżywianie jest 10-cio krotnie waż-

niejszym elementem, w porównaniu do reszty środowiskowych czynników 

ryzyka, jeśli chodzi o zachorowalność na choroby nowotworowe. 

Szczególnie cennymi komponentami surowców roślinnych są substancje 

o właściwościach antyoksydacyjnych. Zainteresowanie tymi związkami nasiliło 

się na początku lat 90-tych XX wieku, kiedy stwierdzono, że u podłoża schorzeń 

takich jak miażdżyca czy nowotwory leży stres oksydacyjny spowodowany 

zwiększoną produkcją reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników. Do 

najważniejszych antyoksydantów zalicza się witaminy: A, C, E, beta-karoten, 

selen oraz związki polifenolowe. Te ostatnie stanowią grupę ponad 8000 

związków, co czyni je najbardziej rozpowszechnionymi przeciwutleniaczami 

w świecie roślin. Wszystkie wymienione związki mają działanie prewencyjne 

i chronią geny przed tlenowymi atakami chemicznych utleniaczy i wolnych 

rodników. Lista chorób w patogenezie, których wolne rodniki odgrywają ważną 

rolę jest dość długa. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: miażdżycę, 

nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, nowotwory, stany zapalne wywołane bakteriami 

lub innymi patogenami. 

Celem niniejszej pracy jest przegląd wyników badań z ostatnich lat doty-

czących potencjalnej roli wybranych substancji bioaktywnych pochodzenia 

roślinnego w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, z których dokładniej 

omówiono choroby układu krążenia, otyłość, osteoporozę i nowotwory. 
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Bioactive substances in the prevention and treatment  

of civilization diseases 

With increasing public awareness of the dangers of modern life-style abnor-

malities (ie stress, lack of physical activity, excessive intake of highly processed 

foods), interest in preventive measures to improve the quality of human 

functioning is increasing. An important role is attributed to a diet rich in 

vegetables, fruits and herbs, which are the source of many compounds with 

beneficial effects on the body. It is worth emphasizing that proper nutrition is 10 

times more important compared to the rest of the environmental risk factors in 

terms of cancer incidence. 

Particularly valuable components of plant raw materials are substances with 

antioxidant properties. Interest in these compounds increased in the early 1990's 

when it was found that underlying conditions such as atherosclerosis or cancer 

are oxidative stress caused by increased production of reactive oxygen species 

(RFT) and free radicals. The most important antioxidants include vitamins A, C, 

E, beta carotene, selenium and polyphenols. The latter form a group of more 

than 8,000 compounds, making them the most widespread antioxidants in the 

plant world. All of these compounds have a preventive effect and protect the 

genes against oxygen attacks by chemical oxidants and free radicals. List of 

diseases in pathogenesis, whose free radicals play an important role is quite 

long. The most important of these can be: atherosclerosis, hypertension, 

diabetes, cancer, inflammation caused by bacteria or other pathogens. 

The aim of this paper is to review the results of recent years research on the 

potential role of selected bioactive substances of plant origin in the prevention 

and treatment of civilization diseases. The cardiovascular diseases, obesity, 

osteoporosis and cancer have been thoroughly discussed. 
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Środowiskowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych  

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Magdalena Urbańczuk , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej; II Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej, I  Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Choroby nowotworowe są drugą co do częstości przyczyną zgonów w po-

pulacji ogólnej osób dorosłych w krajach zachodnich. Mimo coraz wcześniejszego 

wykrywania i opracowywania kolejnych metod terapii, wyniki leczenia wielu 

nowotworów złośliwych pozostają niezadowalające. Według aktualnych danych 

epidemiologicznych zachorowalność na nowotwory złośliwe rośnie, także 

u osób młodych, jednak przyczyny tego niekorzystnego trendu wciąż pozostają 

niejasne. Oprócz uwarunkowań genetycznych istnieje także szereg czynników 

środowiskowych (dietetycznych, związanych ze stylem życia, zakaźnych, 

toksycznych, jatrogennych), które mają udowodniony wpływ na rozwój nowo-

tworów złośliwych u człowieka. Wiedza w zakresie czynników wywołujących 

zaburzenia genetyczne wiodące do onkogenezy jest elementem niezbędnym dla 

obniżenia zapadalności na nowotwory złośliwe. Modyfikacja stylu życia, diety, 

unikanie czynników toksycznych czy leczenie zakażeń niejednokrotnie pozwala 

na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworu. W niniejszej pracy przedsta-

wiono poznane dotąd czynniki zewnętrzne biorące udział w rozwoju nowotworów 

u człowieka, mechanizm w jakim wywołują one efekty onkogenne oraz możliwe 

drogi zapobiegania nowotworom złośliwym. 

Enviromental risk factors of cancer 

Cancers are the second cause of mortality among adults in western countries. 

In spite of the progress that has been made in the field of diagnostics and 

treatment, the outcomes of cancer therapy still remain unsatisfactory. According 

to recent epidemiological data, the incidence of malignant tumors still grows, 

also in the younger population, however, the causes of such trend are not fully 
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understood yet. Except genetic predisposition, there is also a number of external 

factors (dietary, lifestyle, infectious, toxic, iatrogenic), that are proved to 

contribute to the development of cancers. The awareness of such factors causing 

genetic disturbances leading to oncogenesis, seems crucial for the reduction of 

cancer incidence. It is known that healthy diet, lifestyle modification and 

avoiding exposure for UVB or toxic chemicals can help to prevent many types 

of cancer. In this paper we present currently known cancer risk factors 

associated with life style, diet, common infections and chemicals, mechanism of 

their oncogenic effects and possibile ways of preventing cancers. 
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Wpływ 12-tygodniowego treningu wytrzymałościowego 

na wydolność ogólną kobiet po mastektomii 

Jakub Kryściak , j .krysciak@awf.poznan.pl; Zakład Fizjologii, Katedra 

Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej, Wydział Wychowania  

Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego 

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
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Urszula Czerniak , czerniak@awf.poznan.pl; Zakład Antropologii  

i  Biometrii,Katedra Kinezjologii Sportu, Wydział Wychowani a 

Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego 

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu 12-tygodniowego 

treningu wytrzymałościowo na wydolność kobiet po przebytej mastektomii. 

Badaną grupę stanowiło 14 kobiet (wiek: 49-56 lat), średnio około 6 lat po 

zakończeniu leczenia operacyjnego i zachowawczego. U badanych nie stwier-

dzono przeciwwskazań do podejmowania wysiłków fizycznych o większym 

obciążeniu. 

W celu zoptymalizowania obciążeń treningowych oraz sprawdzenia wpływu 

treningu na wydolność badana grupa dwukrotnie (T1, T2): przed oraz po 

zakończeniu cyklu treningowego, poddana została ergospirometrycznej ocenie 

wysiłkowej. Test wysiłkowy wykonano na cykloergometrze: 3 minutowa roz-

grzewka z obciążeniem 25 W, po której co 90 sekund zwiększano obciążenie 

o 10 W (stała kadencja 60 RPM). Test trwał do odmowy lub niemożliwości 

utrzymania zadanej kadencji. Takie wskaźniki jak pułap tlenowy (VO2max), 

próg przemian beztlenowych (metoda wentylacyjna – VT) czy częstość skurczów 

serca (HR) rejestrowano przy użyciu ergospirometru OxyconMobile. 

W efekcie zastosowanego postępowania treningowego zaobserwowano 

korzystny wzrost parametrów charakteryzujących wydolność ogólną kobiet po 

mastektomii (VO2max T1-2: 25,4-27,1 ml/kg/min; VT T1-2: 75,8-94,2 W). 

Ocena poziomu wydolności pozwoliła dostosować obciążenia treningowe do 

aktualnych możliwości badanych, co z kolei umożliwiło indywidualizację oraz 

optymalizację procesu treningowego, a w konsekwencji korzystne zmiany 

poziomu wydolności ogólnej badanych kobiet. 
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Effects of 12-week endurance training  

on physical capacity in women after mastectomy 

The aim of the present study was to determine effects of 12-week endurance 

training on the physical capacity in women after mastectomy. 

The 12-week training intervention consisted of a physical exercise program, 

including 3 sesions of training per week. A total of 36 training sesions under the 

supervision of a fitness instructor were carried out. 14 women after mastectomy 

(age: 49-56 years) were asked to performe a Graded Exercise Test (GXT) twice 

(T1-T2): before and after the intervention. GXT was performed on 

a electronically braked cycle ergometer. GXT began at work rate of 25 W (60 

RPM), the work rate was incremented by 10 W every 90 seconds until the 

subject could no longer maintain the required pedal cadency. Expired gases, 

minute ventilations (Ve) and heart rate (HR) during GXT were monitored con-

tinuously with an automated ergospirometry system OxyconMobile. Maximum 

oxygen uptake (VO2max), ventilatory threshold (VT) and maximal work rate 

(WRmax) were also measured.  

After training intervention increase in VO2max (T1 – 2: 25,4-27,1 ml/kg/min), 

WRmax (T1 - 2: 111,7-125,0 W), and work rate at VT (T1 - 2: 75,8-94,2 W) 

were noted. 

Our study demonstrate that monitoring of a training participants fitness level 

plays a very important role in proper setting of training loads. Our findings 

prove also that a 3-month endurance training with optimal training loads have 

a positive effect on the physical capacity in women after mastectomy. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

– Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku 

Postery Naukowe 
 

140 

Wszawica – wciąż aktualny problem społeczny 
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Ewa Kulbaka , ewakulbaka@op.pl,  Dziecięcy Szpital Kliniczny 
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Dziecięcej, www.dsk.lublin.pl 

Katarzyna Grębska , kasiakap@wp.pl,  Katedra  i Zakład Biologii  

i  Parazytologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl  

Wszawica (pediculosis) jest chorobą pasożytniczą ludzi powszechnie wystę-
pującą na całym świecie. W przeszłości łączona głównie z zaniedbaniami 
sanitarno-epidemiologicznym, współcześnie postrzegana jest coraz częściej jako 
tzw re-emerging disease i stanowi w dalszym ciągu poważny problem 
społeczny. 

Najczęstszymi objawami wszawicy są swędzenie oraz zmiany skórne o cha-
rakterze lokalnym, pojawiające się kilkanaście godzin po ukłuciu, aczkolwiek 
w przebiegu wszawicy obserwowano także poważniejsze powikłania np. astmę 
oskrzelową w reakcji na antygeny kałowe wszy. 

Bardzo często do infestacji wszami dochodzi w skupiskach ludności, np. 
w szkołach, miejscach skoszarowania (kolonie, szpitale, więzienia, noclegownie), 
a także w czasie korzystania z transportu publicznego, obiektów sportowych czy 
sklepowych przymierzalni. 

Zlikwidowanie obowiązku rejestrowania przypadków wszawicy od 2009 
roku sprawiło, że nie ma oficjalnych danych o prewalencji tej choroby w Polsce 
i w województwie lubelskim zaś jedyne źródło rzetelnej informacji o infe-
stacjach wszami stanowią opracowania naukowe, jednak zawarte w nich dane 
nie są wystarczające do oceny sytuacji epidemiologicznej w skali kraju czy 
województwa. Nasze badania pokazały, że na Lubelszczyźnie problem jest 
wciąż aktualny. Wszawica występuje bowiem u 2,01% dzieci w wieku 
szkolnym (częściej na terenach wiejskich – 3,52% niż w miejskich – 0,90%).  

Na rozprzestrzenienie wszawicy wśród mieszkańców województwa lubel-
skiego może wpływać trudna sytuacja socjo-ekonomiczna ludności i niedosta-
teczna, w stosunku do potrzeb, baza służby zdrowia. Dlatego też należałoby 
podjąć próbę ograniczenia występowania wszawicy poprzez szeroko zakrojoną, 
sezonową kampanię edukacyjną dotyczącą epidemiologii i profilaktyki tej 
parazytozy. 
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Pediculosis – still current social problem 

The aim of the study is to demonstrate that louse infestation (pediculosis) still 

poses a serious social problem and may be perceived as a group of the so-called 

re-emerging diseases. 

The most common symptoms of pediculosis include pruritus and local lesions 

appearing within several hours after a bite; additionally, serious complications of 

pediculosis were observed as well, e.g. asthma in response to the faecal antigens 

of lice. 

The disease spreads directly via a human-to-human route so lice infestation can 

very often be contracted in areas of population concentration common in modern 

societies, e.g. in schools, hospitals, prisons, camps, public transport, sports 

facilities, or shop changing rooms.  

The withdrawal of the obligation to register pediculosis cases in 2009 resulted in 

unavailability of official data on the prevalence of the disease in Poland and 

Lublin Province. Therefore, research reports are only reliable source of 

information about louse infestations but they are no sufficient to estimate the 

real scale of the problem. Our investigations demonstrated that pediculosis is 

still a current problem in the Lublin Region. The disease has been diagnosed in 

2,01% of schoolchildren (with higher incidence in rural – 3,52% than urban 

areas – 0,90%).  

The spread of pediculosis among the inhabitants of the Lublin Province may be 

promoted by the difficult socio-economic conditions and insufficient health care, 

in comparison with the needs. Therefore, action should be taken to reduce the 

pediculosis incidence by a comprehensive seasonal educational campaign 

focused on the epidemiology and prevention of this parasitosis.  
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Wzrost zapadalności na choroby odkleszczowe 

w województwie lubelskim w latach 2000-2016 

Aneta Woźniak,  aneta.wozniak@umlub.pl; Katedra i Zakład Biolog ii  

i  Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,www.umlub.pl 

Zbigniew Zając , zbigniew.zajac@umlub.pl; Katedra i Zakład Biologii 

i  Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,www.umlub.pl 

Alicja Buczek , alicja.buczek@umlub.pl ; Katedra i Zakład Biologii  

i  Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,www.umlub.pl 

Choroby odkleszczowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia publicznego 

w woj. lubelskim. Wiąże się to przede wszystkim z pospolitym występowaniem 

Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus – kleszczy o największym znaczeniu 

epidemiologicznych, nie tylko w lasach i na łąkach, ale też na obszarach zurba-

nizowanych, trudnościami w diagnostyce patogenów i chorób odkleszczowych, 

brakiem skutecznych metod ochrony przed atakami kleszczy i małą wiedzą 

mieszkańców o profilaktyce przeciw kleszczowej.  

Na rozprzestrzenienie chorób odkleszczowych wpływają różne czynniki 

środowiskowe decydujące o liczebności i aktywności kleszczy, jak dostęp do 

żywicieli, korzystne warunki mikrosiedliskowe, duży rezerwuar zoonotyczny 

patogenów odkleszczowych, oraz zmiany pogodowe wydłużające okres aktywności 

kleszczy (zwłaszcza nimf i samic – stadiów najczęściej atakujących człowieka) 

i zmieniające jej dynamikę, a także obniżenie odporności dużej grupy osób 

spowodowane zmianami cywilizacyjnymi. W województwie największą rolę 

w przenoszeniu wirusów kleszczowego zapalenia mózgu, bakterii Borrelia 

burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum i Rickettsia spp., oraz pierwo-

tniaków Babesia spp. odgrywają kleszcze I. ricinus. Spośród chorób odklesz-

czowych wykrywanych na tym obszarze najczęstszą jest borelioza. Tylko 

w powiecie lubelskim w latach 2000-2016 zaobserwowano 50-krotny wzrost 

zapadalności na boreliozę. Według danych PZH podobne tendencje występują 

także w innych powiatach województwa lubelskiego.  
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Increase in the incidence of tick-borne diseases  

in the Lublin Province in 2000-2016 

Tick-borne diseases are a major threat to public health in the Lublin Province. 

This is primarily associated with the common occurrence of Ixodes ricinus and 

Dermacentor reticulatus, i.e. ticks with the greatest epidemiological importance, 

not only in forests and meadows but also in urbanised areas, difficulties in the 

diagnostics of the pathogens and tick-borne diseases, unavailability of effective 

methods of protection and insufficient inhabitants’ knowledge of prophylaxis 

against tick attacks.  

The spread of tick-borne diseases is influenced by various environmental 

determinants of tick abundance and activity, e.g. host accessibility, favourable 

microhabitat conditions, large reservoirs of zoonotic tick-borne pathogens, 

changes in the weather intensifying and changing the dynamics of ticks’ activity 

(especially that of nymphs and females, i.e. stages that infest humans most 

often), and reduced immunity of many individuals caused by civilisation 

changes. The major role in the transmission of the tick-borne encephalitis virus, 

bacteria Borrelia burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia 

spp., and Babesia spp. protozoa is ascribed to I. ricinus ticks. Borreliosis is the 

most prevalent tick-borne disease diagnosed in this area. In 2000-2016, there 

was a 50-fold increase in Lyme disease only in the Lublin County. As indicated 

by the data of the National Institute of Hygiene, similar tendencies have been 

noted in the other counties of the Lublin Province. 
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Zachowania zdrowotne młodzieży  

w aspekcie narażenia  

na rozwój nieprawidłowej masy ciała 

Paulina Kaczor-Szkodny , Zakład Biostatystyki,  Demografii  

i  Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi  w Lublinie; Doktorantka 

w Katedrze Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Monika Kaczoruk ,  monika.kaczoruk@gmail.com, Katedra Zdrowia 

Publicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ewa Kawiak-Jawor,  ewa.kawiak@umlub.pl, Katedra Zdrowia 

Publicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Teresa B. Kulik , teresakulik@umlub.pl,  Katedra Zdrowia Publicznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie; 5. Anna 

Pacian, annapacian@umlub.pl, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Zachowania prozdrowotne służą budowaniu potencjału zdrowotnego 

człowieka. Dzięki właściwym postawom zdrowotnym, możliwy jest prawidłowy 

rozwój i zapewnienie wysokiej jakości życia, zarówno w aspekcie fizycznym, 

jak i psychospołecznym. Natomiast zachowania antyzdrowotne, przyczyniają się 

do powstania zaburzeń stanu zdrowia, negatywnie wpływając na wszystkie 

aspekty jakości zdrowia i życia człowieka. Niestety, współczesne społeczeństwo 

zaczyna żyć wygodniej, kierując się wyłącznie zaspokojeniem własnych potrzeb. 

Hedonistyczny styl życia charakteryzujący współczesne społeczeństwa, prowadzi 

do skupienia uwagi na zapewnianiu sobie przyjemności. Efektem tych zjawisk 

jest zaburzenie równowagi pomiędzy ilością dostarczanej do organizmu energii, 

a sposobami jej wydatkowania.  

Cel pracy: Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej w aspekcie 

narażenia na ryzyko rozwoju nieprawidłowej masy ciała. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono przy pomocy sondażu diagno-

stycznego, z użyciem autorskiego kwestionariusza ankiety, w celu poznania 

zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej  

Badaniami objęto populację uczniów Zespołu Szkół z województwa podkar-

packiego, w przedziale wiekowym 12-15 lat. 

Do oceny wyników uzyskanych z przeprowadzonego badania, zastosowano 

analizę statystyczną. 

Wyniki: Młodzież gimnazjalna dosyć często spędza biernie swój czas wolny. 

Niekiedy zdarza się również niejedzenie śniadania, czy zastępowanie posiłku 
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żywnością z restauracji typu fast food. Powyższe zachowania antyzdrowotne 

mają swoje odzwierciedlenie w stanie odżywienia młodzieży.  

Z przeprowadzonym badań wynika, iż przeszło 13% badanej populacji 

dotknięte jest nadwagą lub otyłością (10,4% nadwaga; 3,2% otyłość). Równie 

niepokojące wyniki przedstawiają się w kwestii niedowagi – u blisko 10% 

(9,6%) badanych zauważono problem niedowagi.  

Wnioski: Zachowania zdrowotne stanowią bardzo ważny czynnik kształtujący 

stan zdrowia człowieka. Otrzymane wyniki BMI stanowią niepokojący wskaźnik 

stanu odżywienia młodzieży w wieku 12-15 lat.  

Health behavior among adolescents  

as regards the risk of abnormal body weight 

Introduction: The point of health behaviors is to build the the power of health. 

Appropriate development and ensuring high quality of life, both in terms of 

physical and psychosocial health, provides the appropriate health attitudes. 

However inadequate health behaviours, are contributing to disorders of the 

medical condition, negatively affecting all aspects of the quality of the health 

and lives of the pe ople. Unfortunately, modern society lives more comfortable, 

fulfilling their own desires. Hedonistic lifestyle of modern societies focus on 

delivering a pleasure. The effect of these behaviors is an imbalance between the 

amount of energy supplied to the body, and methods for expenditure. 

Objective: The aim of the study was to assess health behaviors of adolescents 

in terms of exposure to the risk of developing abnormal body weight. 

Materials and method: The study was conducted using a diagnostic survey, 

using the author's questionnaire, in order to know the health behaviors of 

adolescents. 

The study population consisted of adolescents in the age group 12-15 years, 

from podkarpackie province. 

To evaluate the results obtained from tests carried out, a statistical computer 

analysis was applied. 

Results: Free time of young people usually spends passive. Sometimes happens 

didn't eat breakfast or substitute the meal – the food from the fast food 

restaurants. This behavior are reflected in the nutritional status of young people. 
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That research shows that more than 13% of the study population have over-

weight or obese (10.4% overweight, 3.2% obesity). 

The study also points to the alarming results about underweight- almost 10% 

(9.6%) of respondents noted the problem of underweight. 

Conclusion: Health behaviors are a very important factor for human health. The 

results alarming indicator of nutritional status of young people aged 12-15 years. 
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Zagrożenia związane z nadużywaniem leków 

dostępnych bez recepty 

Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej; II Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl  

Marcin Urbańczuk ,  marcin_urbanczuk@wp.pl; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej, I  Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra  i Zakład Immunologii 

Klinicznej, II Wydział  Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

W ostatnim czasie obserwuje się niepokojący trend zwiększonej konsumpcji 

leków dostępnych bez recepty (OTC). Do tej grupy preparatów zaliczane są 

popularne środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne oraz leki 

łagodzące często występujące objawy jak katar, kaszel, ból gardła, zgagę czy 

biegunkę. Leki OTC są powszechnie dostępne w aptekach, sklepach, drogeriach 

czy na stacjach benzynowych. Większość osób uważa je za w pełni bezpieczne 

dla zdrowia i nie zdaje sobie sprawy z możliwych działań niepożądanych 

wynikających z nieprawidłowego ich stosowania oraz interakcji z innymi 

przyjmowanymi lekami. Szeroko rozpowszechnione działania marketingowe 

firm farmaceutycznych oraz obecne na każdym kroku reklamy sprawiają, że 

społeczeństwo widzi konieczność ich przyjmowania. Konsekwencją tego 

zjawiska jest ich nadużywanie i polipragmazja. Według dostępnych danych 

statystycznych sprzedaż leków dostępnych bez recepty w Polsce jest jedną 

z najwyższych wśród krajów europejskich. Niestety przewlekłe stosowanie 

preparatów OTC może się wiązać z niebezpiecznymi konsekwencjami dla 

zdrowia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne dane na temat nadużywania 

leków dostępnych bez recepty oraz możliwych zagrożeń z tego wynikających. 

Dangers associated with abuse  

of over the counter drugs 

In recent years there has been observed the alarming trend of increased 

consumption of over-the-counter (OTC) drugs. This group of agents includes 

popular analgesics, antipyretic, anti-inflammatory drugs and medications 
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alleviating common symptoms such as catarrh, cough, sore throat, heartburn or 

diarrhea. Such OTC drugs appear to be widely available in pharmacies, shops, 

drugstores and petrol stations. Most people consider OTC to be completely safe 

for their health and they remain unaware of the possible side effects of its abuse 

as well as interactions with other medications. The widespread marketing efforts 

of pharmaceutical companies and numerous advertisements encourage people to 

buy OTC drugs. The consequence of this phenomenon is their abuse and the 

polypragma. According to available statistics, the sale of over-the-counter 

medicines in Poland is one of the highest among European countries. 

Unfortunately, the long-term use of OTC products can have many dangerous 

consequences for health. This article presents current data on over-the-counter 

products abuse and associated dangers. 
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Znaczenie metaloproteinazy macierzy 

zewnątrzkomórkowej 2 (MMP-2)  

w przebiegu cukrzycy 
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opiekun pracy 

Cukrzyca uważana jest za chorobę cywilizacyjną 21 wieku, ze względu na 

szybko rosnącą liczbę chorych na całym świecie. Choroba ta niewłaściwie 

leczona może prowadzić do wielu groźnych powikłań, takich jak neuropatia, 

nefropatia oraz retinopatia cukrzycowa, które w znacznym stopniu ograniczają 

komfort życia pacjentów. 

Najnowsze doniesienia sugerują istotną rolę metaloproteinaz macierzy zew-

nątrzkomórkowej (MMP) zarówno w przebiegu cukrzycy jak i w patogenezie 

towarzyszących jej zmian naczyniowych. Metaloproteinazy to enzymy proteo-

lityczne zależne od cynku i aktywowane przez jony wapnia, które degradują 

macierz zewnątrzkomórkową (ECM), w tym błony podstawne, biorąc udział 

w przebudowie tkanek i migracji komórek. Znanych jest ponad 20 enzymów 

z tej rodziny, jednak na szczególną uwagę zasługują kolagenazy typu IV czyli 

MMP-2 i MMP-9. Rola MMP-9 w przebiegu cukrzycy jest lepiej poznana. 

Wyniki ostatnich badań wskazują, że MMP-9 poprzez niszczenie błon 
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podstawnych umożliwia migrację komórek zapalnych i kolonizację trzustki, co 

może prowadzić do zaburzeń cukrzycowych, degradowania insuliny i rozwoju 

hiperglikemii. W związku z tym celem naszych badań było lepsze poznanie 

znaczenia MMP-2 w przebiegu cukrzycy i jej powikłań, poprzez oznaczenie 

aktywności tego enzymu w surowicy krwi pacjentów chorych na cukrzycę 

w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych osób. 

Significance of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2)  

in diabetes 

Diabetes is considered as civilization disease XXI century, due to the rapidly 

increasing number of patients around the world. When improperly treated it can 

lead to many serious complications, such as neuropathy, nephropathy and 

diabetic retinopathy, which reduce the quality of life of patients. Recent reports 

suggest an important role of matrix metalloproteinases (MMP) both in diabetes 

and in the pathogenesis of accompanying vascular lesions. 

Metalloproteinases are proteolytic enzymes, zinc-dependent and activated by 

calcium ions. Metalloproteinases degrade the extracellular matrix (ECM), 

including basement membrane, participating in tissue remodeling and cell 

migration. There are 20 known enzymes of this family, however, type IV 

collagenases, MMP-2 and MMP-9, deserve special consideration. The role of 

MMP-9 in the course of diabetes is better expanded. Recent studies suggest that 

MMP-9 by the destruction of the basal membrane allows the migration of 

inflammatory cells and colonization of the pancreas, which may lead to diabetic, 

insulin-degrading and hyperglycemia progress. Therefore the target of our 

research was to understand better the significance of MMP-2 in diabetes and its 

complications by determining the activity of this enzyme in serum of diabetic 

patients compared with healthy control group. 
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