
ZN-4cnlre,xn2

Autoreferat w języku polskim

Dr n. med. AlrNł BocusŁAWA Ptl,BwsKA_KoZAK

AuronBrERAT

KerBpnł l Krnu<ł GNgrolocn t ENnoKRyNoLoGn GnłBroLoGIczNEJ

Wyozrłł,Nłur o Zpnowru

UNrwE nsyTET MBnyczt,ły w LugLn,Im,

LugLN żOt9



Złr^lyczNtr Nn 2
DR N. trłpo. ANNł BoGuSŁAwe Ptlrwsrł - Kozl,r
AuronprpnAT w JĘzyKu PoLsKIM Strona | 1

spls rnpśct

l. DłNBosoBowE.

2. PosnołNE DypLoMy, sTopNIE NAUKoWE.

3. INronvłCJE o DoTyCHCZAsoWyM ZATRUDNIENIU w JEDNosTKAcH NAUKoWyCH......

4. WsrłzłNIE osIĄGNIĘcIA NAuKowEGo wvNIKAJĄCEGo z ART. 16 uST. 2 Usrłwy z

DNIA 14 MARCA 2003 noru o STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM, ORAZ

SToPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz.U. Nn 65, roz. 595 Z Po^.

ZM.)....

4.1 Tyruł. osIĄGNIĘcIA NAuKowEGo.....

4.2 PusLKAcJE wcHoDzĄCE w sKŁAD osIĄGNIĘCIA NAuKowEGo....

4.3 OtrłowIENIE cELUNAUKowEGo ww. pRAc I osIĄGNIĘTyCH wyNIKow

WRAZ Z OVIÓWIBNIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA.

4,3. 1 WpnowADzENIE I cEL NAuKowy. . .

4.3.2 MrroooLoGIA pRowADzoNycH BADAŃ I pRzEDsTAwIENIE wyNIKow

słołŃ..
4.3.3 OrrłowIENIE I ZNACZENIE UZysKANrycH WyNIKoW

4.3.4 PtśtrłIENNIcTwo

5. Wvraz pozosTAŁycH pRAc zwązANycH z TEMATEM osIĄGNIĘcIA

NAUKOWEGO......

5.1 DoNtpsIENIA zJAzDowE zwIĄzANE z TEMATEM osIĄGNIĘcIA NAUKowEGo.....

2

2

J

5

5

6

8

8

l3

2l
41

49

49



Zar.4czNtr HR 2
DR N. trłpp. ANNł BoGUsŁAwA PILEwsKA
AutoRrppnłr w JĘzyru PoLsKIM

1. Dane osobowe

Imię i nazwisko:

Obecnie zajmowane stanowisko:

Aktualne miejsce pracy:

- Kozłr
Strona | 2

Anna Bogusława Pilewska-Kozak

adiunkt

Katedra i I(inika Ginekologii i Endokrynologii

Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Lublinię

ul. Aleje Racławicki e 23; 20-049 Lublin

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

o Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (2004). Rozprawa

doktorska: Poziom stresu u kobiet operowanych z różnych powodów ginekologicznych

a opinia o opiece okołooperacyjnej. Stopień przyznany uchwałą Wydziału Lekarskiego

z Oddziałęm Anglojęzycznym Akademii Medycznej im. Profesora F. Skubiszewskiego

w Lublinie z dnia25 listopada2004 r. Promotor: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel

o Tytuł magistra pielęgniarstwa (1998). Temat pracy: Osteoporoza jako problem społeczny u

kobiet. Dyplom nr 1814 z dńa20 listopada 1998 r. Promotor: Dr n. przyr. Anna Sendecka.

o Tytuł zawodowy połoznej (1994). Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkół

Medycznych w Słupsku. Dyplom nr 1641 zdńal7 sĘcnia 1994 roku.

Wyksźałcenie podyplomowe

o Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego - dyplom nr 35768115,

lvydany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Połoznych w

Warszawie, dnia 9 pńdziemika 2015 roku.

o specjalizacja w dziedzińe pielęgniarsfwa połozriczego - dyplom rc 4l74l07, wydany

ptzez Centrum Ksźałcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, dnia

16 maja 2007 roku.

o studium podyplomowe w Ins§rtucie Matki i Dziecka w warszawie zotgańzowane we

współpracy z Uniwersytetem Paris-Est Mame-laValóe w Paryżu ,,Etyka a prak§ka

medyczna w perinatologii i pediatrii". Praca dyplomowa: Rozwazania eĘczne wokół
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dawstwa gamet i adopcji prenatalnej. Promotor: Prof. Eric Fiat z Universitó Paris-Est

Mame-laValóe w Paryzu. Dyplom w 19 z dnia 31 maja 2015 roku.

o studia podyplomowe w wyższej szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie ,,zarządzańe

pĄektami badawczymi i pracami rozwojowymi". Świadectwo nr 5051/2010 z dnia 5 lipca

2010 r.

o Kurs kwalifrkacyjny ,,Pielęgniarstwo rodzinne dla połoźnych. Zaświadczenie nr 80/2018

z dnia 9 pńdziemika 2018 r., wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Połoźnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Lublinie.

o kurs specjalistyczny Resuscylacja oddechowo-krązeniowa noworodka dla pielęgniarek

i połoznych.Zńwtadczenie nr 69lKSlTl2018 z dnia 24 styczńa 2018 r., wydane ptżez

Ośrodek Ksźałcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

o kurs specjalisĘczny Resuscytacja krązeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i połoźnych.

Zńwiadczenie nr 933lKSlW2017 z dnia 6 grudnia 2017 r., wydane przęz Ośrodek

Ksźałcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Połoznych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

o l(urs specjalistyczny w zakresie ordynowanie leków i wypisywanie recept - program dla

pielęgniarek i położnych. Zaświadczenie nr 91712016 z dńa 28 pńdziernika 2016 r.,

wydane przęz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Połoznych Ośrodek Ksźałcenia

Podyplomowego w Lublinie.

o kurs doksźałcający ,,wybrane aspekly oceny i wspomagania rozwoju noworodkód'.

Zaśńńczeńę nr 17012006 z dnia 19 maja 2006 roku. Wydane przęz Polskie

Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych. Decyzja nr 276105 Centrum Ksźałcenia

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

o Dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny Nr 1645/98 wydany przęz Polskie

Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Klinika Połoznictwa i

Ginekologii InsĘrtutu Matki i Dziecka w Warszawie.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukolyych

o Od 1pńdziernika 1998 r. do dnia 30 czerwca 1999 r.; od dnia 1 września 1999 r. do dnia

30 czerwca 2000 r.; od dnia 30 wrzęśnia ż000 r. do dnia 30 września 200Ir. asystent w

Zalrladzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Katedry Pielęgniarstwa Wydziafu

Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (ll2 etatunaczas określony);
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o Od l pńdziernlka}D}l r. do dnia 30 września2007 r. asystent w Zakładzie Położnictwą

Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa

i Nauk o Zdrowiu Akademii Medyczrej w Lublinie (mianowanie);

o Od l pńdziemika 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. asystent w Katedrze i Klinice

Rozrodczości i Andrologii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii

Medyczrej w Lublinie (mianowanie).

o od l pńdzienika 2008 r. i obecnie adiunkt w katedrze i klinice Rozrodczości

i Andrologii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie przeksźałconej w Katedrę i Klinikę Ginekologii i Endokrynologii

Ginekologicznej WydziałuNauk o Zdrowiu Uniwersytefu Medycznego w Lublinie.
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i qftule naukowym) oraz

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 zpóźn. zm.)

Efektem mojej pracy naukowej są publikacje w liczbię 210, którychłącnla punktacja

wynosi 14.501 IF; 879.5 PK/MNiSW, w tym 4.9lI IF; 170 PK/MNiSW (suplemenĘ).

Mój dorobek przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, do 2004 roku, obejmował

72 pubLikacje (w tym 34 ptace w monografiach&siązkach) o łącznej wartości punktowej

140.5PKA{NiSW. Po uzyskaniu stopnia naŃowego doktora jestem autorem i współautorem

138 publikacji (w tym 53 prace w monografiachksiĘkach i l monografia i 1 ksipka)

o sumaryczrym współczynniku wpływu 14.501IF (739 PK/MNiSW).

Mój dorobek naukowy obejmuje 86 prac oryginalnych (13.907 IF; 555PK/]V1NiSW)

i 35 prac poglądowych (0.594 IF; 156.5 PKA,{NiSW) i 87 prac w monografiachlksiązkach w

języku polskim i języku angielskim (|62 PKA{NiSW). Ponadto jestem redaktorem

naukowym ksiązki (wieloautorskiej) i współredaktorem monografii wieloautorskiej

(6 PKA,{NiSW).

Jestem pierwsąrm autorem 60 publikacji o sumarycznp współczynniku wpływu

równym 3.053 lF;252.5 PKA{NiSW.

4 .I .Tybń osiągnięcia naukowego

Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest cykl

powiązanych tema§cznie 9 publikacji naukowych, stanowiących ciągłość i ewaluację

zainteręsowń badawczych autora, opatrzonych tytułem:

UWARUNKOWAMA ZDROWIA KOBIET I WŻCZY n:{

W A S PEKCIE B IoL oGICZNm\,f , P S YCHOL OGI C ZNmvI I S P OŁECZI\IY-IvI

Łączna wartośó bibliometryczna publikacj i, składaj ących się na osiągnięcie naukowe,

wynosi: 5,405 IF; 126PK/}INiSW.
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4.2.Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego

Na rozprawę habilitacyjną składają się prace doĘczące zdrowia kobiet i mężczyzn

w różnych okresach rycia. Celem analizy piśmiennictwa i prowadzonych badń była ocena

uwarunkowńzdrońa kobiet imężcryzn w różnych okresach Ęcia i postrzeganiaprzezńch

zdrowia. Prace te można podzielić na dwie supy. Pierwsza z ńch, grupa A, składa się

z publikacji doĘczących zdrowia kobiet w aspekcie biologiczllym, psychologicznym

i społecznym. Druga natomiast, $upa B, składa się z doniesień obejmujących

wieloaspektowe podej ście do zdrowi a mężczyzn.

Do grupy A zakwalifikowano 5 prac oryginalnych:

[A1] Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolską Grazyna Stadnicka, Bartłomiej Drop,

Marian JęĘch. The place of residence and age as variables differentiatinghealthbehaviours

and the perception of health by women past menopause. Ann. Agric. Environ. Med. 2019

(online). DOI : https : l l doi.or gl 1 0.26444 l aaęm/ l 0249 6.

IF:l.1l6; PK/MNiSW:ZO

Mój wkładw powstanie pracy polegał na oprącowqniu koncepcji i metodyki badąń, przeglqdzie piśmiennictwa,

udziąle w zbieraniu materiału badawczego, interpretacji wyników badań, napisaniu praql, korekcie po

otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma. I|łasrty udział procentowy szacuje na 65oń.

[A2] Anna B. Pilęwska-Kozak, Beata B. Dobrowolska, Celina Łepecka-Klusek, Grażryna

Stadnicką Lechosław Putowski, Justyna Malesa, Alvisa Palese. Health behaviour of

postmenopausal women after mastectomy-preliminary sfudy. J. Pre-Clin. Clin. Res. [online]

20l8 vol. 12 rr 2 s. 45-50.

PKA{NiSW:l0

Mój wkładw powstanie pracy polegał na opracowaniu koncepcji i metoĘki badań, przeglqdzie piśmiennictwa,

udziale w zbieraniu materiału badawczego, interpretacji wyników bądań, napisaniu prący, ostatecznej redakcji

telutu, korekcie po otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma. Własny udział procentowy szacuje na 70oń.
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[A3] Anna B. Pilewska-Kozak, Beata B. Dobrowolską Joanna Tkaczuk-Włach, GruĘna

Stadnicka, Celina Łepecka-Klusek, Klaudia Pałucka, Magdalena Ziółkowska. Evaluation of

the health behaviors of women in multiple pregnancies - a preliminarystudy. Ginekol. Pol.

2018 vol. 89 nr 6 s.289-294.

IF:0,621; PK/MNiSW:I5

Mój wHadw powstanie praql polegał ną opracowaniu koncepcji i metodyki badąń, przeglqdzie piśmiennictwa,

udziale w zbierąniu mąteriału badawczego, interpretacji wyników, napisaniu prący, ostątecznej redakcji tel<stu,

korekcie po otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma. Własny udział procentowy szacuje na 70oń.

[Aa] GraĄma Stadnicka, Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak, Grzegorz Jakiel.

Psychosocial problems of women with stress urinary incontinence. Ann. Agńc. Environ. Med.

2015 vol. 22 nr 3 s. 499-503.

IF:O.895; PKA4NiSW:2O

Mój wkład w powstanie pracy polegał na oprqcowaniu lroncepcji i metodyki badań, pneglqdzie piśmiennictwą,

udziąle w zbieraniu mąteriału badawczego, interpretacji wyników, napisaniu pracy, ostatecznej redakcji telrstu,

korekcie po otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma. Własny udział procentowy szacuje na 70oń,

[A5l Celina Łepecka-Klusek, Anna Pilewska-Kozak, Kinga Syty, Grzegorz Jakiel. Potrzeba

wsparcia psychicznego kobiet w okresie oczekiwania na operację ginekologiczną.

Prz. Menopavz.20t0 R. 9 nr 5 s. 309-314.

IF:O.2ż1; PK/MNiSW:l3

Mój wkładw powstanie pracy polegał ną opracowąniu koncepcji i metodyki bądań, przeglqdzie piśmiennictwą,

udziąle w zbieraniu materiału badawczego, interpretacji wyników, napisaniu prqcy, ostgtecznej redakcji tel<stu,

korekcie po otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma. |l/łasny udział procentowy szacuje na 70?ć,.

Do grupy B zakwalifikowano 2 ptace poglądowe i2 prace oryginalne:

Prace poglądowe

[Bl] Grzegorz Jakiel, Anna B. Pilewska-Kozak, Mirosław Melaniuk, Ewa Tobor.Mężczyźń

kobięt menopauzalnych. Cz. I. Ocena demograficzna i stan endokrynny. Prz. Menopauz.

2008 R. 7 nr 6 s.323-33l.

PK/MNiSW:6

Mój wkładw powstanie pracy polegał na doborze hąseł-słów Huczovvych, przeglqdzie piśmiennictwą, napisaniu

prąq/, ostatecznej redakcji telqtu, korekcie po otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma.

Własrly udział procentowy szacuje na 80oń.
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[B2] Grzegorz Jakiel, Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Joanna Tkaczuk-

Włach, Kinga Syty. Mężczyźni kobiet menopauzalnych. Cz. 2. Relacje partnerskie

i seksualne. Prz. Menopauz.2009 R. 8 nr 2 s.97-10l.

IF=0.24 1 ; PK/]vlNiSW=6

Mój wkładw powstanie pracy polegał na doborze haseł-słów kluczov,rych, przeglqdzie piśmiennictwą, napisaniu

pracy, ostatecznej redakcji tekstu, korekcie po otrzymaniu recenzji i wysłaniu do czasopisma.

Własny udział procentołvy szacuje ną 75oń.

Prace oryginalne

[B3] Celina Łepecka-Klusek, Artur Wdowiak, Anna B. Pilewska-Kozak, Kinga Syty,

Clrzegorz Jakiel. The role of age, environmental and occupational factors on semen density.

Ann. Agric. Environ. Med. 2011 Vol. 18 Nr 2 s. 437-440.

IF:2.3ll; PK/MNiSW:21

Mój wkład w powstanie pracy polegał na współpracy w oprącowaniu koncepcji i metodyki badań, przeglqdzie

piśmiennictwa, udziąlew zbieraniu materiąłu badawczego, interpretacjiwyników bqdań, korekcie pracy po

otrzymaniu recenzji. Własny udział procentovvy szacuje na 650ń,

[B4] Anna Pilewska-Kozak, Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Lechosław Putowski.

Umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie starzejących się mężczyzn - donięsięnie wstępne.

Gerontol. Pol. 2016 t.24 ttt 1 s. 45-50.

Praca oryginalna

PK/MNiSW:9

Mój wHadw powstanie praql polegał na opracowaniu koncepcji i metodyki badąń, przeglqdzie piśmiennictwą,

udziąle w zbierąniu mqteriąłu badawczego, napisaniu prący, ostatecznej redakcji tekstu, korekcie po otrzymaniu

receraji i wysłaniu do czasopisma. Własny udział procentowy szacuje ną 750ń.

4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągnięłch wyników wraz z

omówieniem ich ewentualne go wyko rz! stania

4.3.1 Wprowadzenie i cel naukowy

Zdrowie jest stanem względnym, gdzie człowiek potrafi dobrze fuŃcjonować

ftzycznie, umysłowo, społecmie i duchowo oraz wyrażać pełen zakres unikalnych

mozliwości w środowisku, w którym żyje. Zarówno zdrowie jak i choroba to dynamiczne

procesy i zawierają się w pewnym continuum, począwszy od odnowy biologicznej i

optymalnego fuŃcjonowania w kżdym aspekcie Ęcia, z jednej strony, do kulminacji
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choroby i śmierci, z drugiej. Rozumienie zdrowia w codziennym Ęciu może różnió się od

przyjętych koncepcji naŃowych i może być odmienne dla poszczególnych osób. Ogólna

samoocena zdrowia jest składową obrazu własnego ,jd', dnóżnicowana terminologia tego

pojęcia wynika z uwarunkowń psychospołecznych (np. wiek, płeó, miejsce zamieszkania,

system wartości). Jakkolwiek dla większości ludzi bycie zdrowym oznacza głównie brak

doświadczania objawów chorobowych i zdolność do pełnienia ról społecznych fNowicki i

wsp.,2017; Nowicki i wsp., 2018; Ślusarska i wsp., 2013; Piasecka i wsp., 20l5]. Zdrońe,

bez wzg|ędu na różnice w interpretacji definicyjnej, uznane jest za kategorię aksjologiczną,

która determinując wiele aspektów Ęcia człowieka może przybierać charakter autoteliczny

lub stanowić wartość pośrednią niezbędną do osiągnięcia innych życiowych celów [Ślusarska

i wsp., 20t3; Horbowska i wsp., 2017; Nowicki i wsp. 2017; Nowicki i wsp., 2018].

Prekursorem badń nad uwarunkowaniami zdrowia był Marc Lalond [Lalonde, 19741.

Wedfug tego autora styl Ącia warunkuje dobrostan człowieka w 50oń, otoczenie społeczne w

25oń, medycyna naprawcza w l0 - 20%, środowisko ftzyczne w 5 - 15% i czynniki

genetyczne w 5 - 15%. Na stylĘciawpĘwający w najwięksąrm stopniu na zdrowie składają

się zachowania zdrowotne. Zachowania zdrowotne to wszelkie dzińania mające młiązek ze

stanem zdrowia i samopoczuciem człowieka, zarówno te które im sprzyjają (prozdrowotne),

jaki i te, które przyczyńają się do ich destrŃcji (antyzdrowotne). Ważne w rozumieniu

takiego podziafu mają określone przez ekspertów WHO płaszczyzny zdrowią które

odpowiadają koncepcji holistyczrej. Zachowania prozdrowotne zatem mają na celu

prewencję, powrót do dobrego stanu zdtońa, jaki i jego utrzymanie zarówno w sferze

ftzycznej,psychicznej i społecznej. Natomiast dzińańa antyzdrowotne prowadządo zabtxzeń

w funkcjonowaniu psychofizycznym. Prezentowanie określonych zachowań zdrowotnych to

swojego rodzaju obraz postaw wobec własnego zdrowia, a tym samym własnej osoby. Na

podejmowanie zachowń zdrowotnych mają łvpływ równiez cąmniki osobowościowę. Wśród

nich znajdują się: poczucie koherencji, poziom optymizmu, wewnętrzne umiejscowienie

kontroli zdrowią prężność psychiczną duchowość orźv percępcja ryzyka zńązana z utrŃĄ

zdrowia [Ferrer iwsp., 2015 Gruszczyńska i wsp.,2015; Ogińska-Bulik i wsp., 2015].

Wsparcie społeczrre natomiast ma wpływ na poczucie własnej skuteczności i preferencji

behawioralnych [Goong i wsp., 2016].

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia [Rozporządzenie Rady

Ministrów, 2016] na lata 2016-2020, jest wydłużeńe Ęcia w zdrowiu, poprawa zdrowia

i z,łvtązanej z ńm jakości zycia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych
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w zdrowiu. Wśród jego założeń zrrajduje się promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Na szczególną uwagę zasługuje okres pomenoparrzalny u kobiet, ze względu na występujące

w tym czasię charaklerystyca)e zabwzenia psychofizyczne. Jest to czas wielu

skomplikowanych przemian biologicznych, a także zmian o podłożu psychospołecmym.

Pojawiają się problemy w zyciu rodzinnym i zawodowym, które łącznie z zachowaniami

zdrowotnymi wpływają na stan zdrowia kobiet [Ensan i wsp., 2018; Yanikkerem i wsp.,

2018]. Dla zachowania dobrego samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie ważna jest

modyfikacja wcześniejszego stylu życia) poprzez wdrożenie dzińń sprzyjających zdrowiu

otaz eliminowanie tych zachowń, które przyczyniają się do destrukcji zdrońa

[Gruszczyńska i wsp., 2015]. Wdrożenie zachowń sprzyjających zdrowiu moze w znacząay

sposób poprawió kondycję zdrowotną kobiety omz zmńejszyć intensywność percepcji

objawów zespołu klimakteryczrego [Ensan i wsp., 2018; Jaspers i wsp., 2015; Sehhatie i

wsp., 2015; Weber-Rajek i wsp., 2016]. Ponadto w ostatnich latach, pomimo postępu nauk

medycznych i nauk o zdrowiu, obserwuje się wzrost zachorowalności na nowotwory piersi.

Możliwości podejmowania działań profilakĘcznych w tym zakresie są ograniczone,

poniewż etiologia raka piersi nie jest jeszcze dokładnie poznana. Największe znaczenię

przypisuje się działaniom, mającym na celu wczesne wykrycie zmiarty. Proces leczenia raka

piersi jest złożony i długotrwały. Jedną z metod terapeutycznych jest mastektomia. Pacjentki

po zabiegu crują lęk przed nawrotem choroby, a nawet śmiercią. Większość z nich zmienia

radykalnie swój Ęl życiąrezygnując zniekorzystnych dla zdrowiazachowńzdrowotnych.

Ponadto kładą większy nacisk na zachowanią wpływające pozyĘwnie na zdrowie. Zaczynają

mwacaó uwagę na optymalną dietę, długośó snu i wypoczynku, aktywrrość ruchową.

Podejmują walkę z paleniem papierosów, spożywaniem mocnej kawy, czy też herbaty.

Częściej także kontrolują swój stan zdrowia i mltacają uwagę na pojawiające się różnego

rodzaju zmiany lPawlik & Karczlnarek-Borowska, 2013; Smaga i wsp., 2014; Pacian i wsp.,

ż0l3; Kurowska & KalawskuZ}l3;Bragado-Alvarez i wsp., 2016l.

SzóĘ cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 odnosi się

do poprawy zdrowia prokreacyjnego. Waźnym krokiem dla jego realizacji jest opieka

przedkoncepcyjna nad kobieĘ i jej partnerem oftż opieka okołoporodowa. Prawidłowy

przebieg ciąĘ orazwewnątrz izevłnątrzmacicnry rozwój dziecka zaleĘ w dużym stopniu od

zdrowia kobieĘ w okresie przed poczęciem dziecka i w czasie ciązy [Boguszewski i wsp.,

20t8; Pieszko i wsp., 2017; Grzesik-Gąsior i wsp., 2017; Jackson i wsp., 201t:'Krzepota &

Putek - Szeląg, 2014; Małecka - Włoch, 2015]. Korzystny wpływ na zdrowie w ciqĘ ma
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m.in. aktywność ftzyczna dostosowana do mozliwości jej organizmu, optymalne odżywianie,

sen i wypoczynek, a tŃ:że dobrę relacje w rodzinie oraz dostępność do opieki medycznej.

Negatywne oddziaĘwanie na rozwój płodu mają nieprawidłowe zachowania zdrowotne, które

doĘcąnieracjonalnego sposobu odżywiania się, niedostatku aktywnościftzycznej, czasu snu

i odpoczynku. Niebezpieczne jest stosowanie ułwek, tj. spożywanie alkoholu, palenie

Ęrtoniu, nadułwanie leków oraz złżlywanie środków psychoaktywnych [Allen i wsp., 2014;

Filipecka_Tyczką 2016 Smithi wsp., 2014; Gdanska i wsp., 2016: Popken-Haładus i wsp.,

20l3;Domingues e Paula i wsp.,20l7; Van der Hoeven i wsp.,2017; Chen i wsp., 2016;

Baranowska,2016; Andersen i wsp., 2012].

Kolejnym zagadnieniem w niniejszych rozv,lażaniach był problem nietrzymania

moczu, często dotykający kobiety w różnych okresach Ęcia i warunkujący ich poczucie bycia

zdrowym w aspekcie biologicznym, psychicmym i społecznym. Nietrzymanie moczu zostało

lznanę przez WHO jako jeden z aktualnych i wżniejszych problemów zdrowotrych. Ze

statysĘk wynika, że ponad jedna trzecia kobiet w wieku dojrzaĘm doświadcza objawów tej

choroby [Barber i wsp., 2005; Fultz i wsp.,2003].

Czynnikiem warunkującym zdrowie jest wsparcie we wszystkich jego wymiarach.

Uzyskiwanie ptzez człowieka wsparcia korzystnie wpływa na proces powrofu do zdrowia.

Wsparcie emocjonalne, przejawiające się m.in. w obdarzaniu kogoś uczuciem, okazywaniu

prrywiązańa, empatii, zachowaniu intymności jest najbardziej znaczącp dla człowieka.

Wsparcie psychiczne polega na ptzekarywaniu choremu emocji podtrzymujących na duchu,

uspokajających, wytńających troskę o jego dobro i pozytywny stosunek do jego osoby.

Ponadto ma ono na celu wytworzenie klimatu zrozumienia i zaufania. Ten typ wsparcia

wzmacńa poczucie własnej wartości, przywracazaufańe do ludzi, obniia poziom napięcia

emocjonalnego, umożliwia konstruktywne angaźowanie się w rozwiązywartie problemów.

Tym samym pozłla|a człowiekowi dobrzę funkcjonować i podejmowaó dzińańa korzystnie

wpĘwające na jego zdrowie [Ogińska-Bulik, 20 1 5].

W ostatnich latach obserwuje się nasileńe skutków nieprawidłowego stylu zycia

zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Jednym z priorytetowych celów Narodowego

Programu Zdrowia 2016-2020, jak już wcześniej wspomniano, jest ,,Promocja zdrowia

prokreacyjnego"[Rozporądzenie Rady Ministrów, 2016]. Zdrowie mężczyzn to m.in. ich

zdolności prokreacyjne, które są uwarunkowane wieloma czynnikami. Warunki życia

mężczyzn odgrywają 7naczącą rolę w zabtltzeńach procesu spermatogenezy i gospodarki

hormonalnej , ze względu na zanieczyszczeńe powietrzą wody, ziem| pokarmóq napojów,
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leków i/lub uĄrwanych przedmiotów [Kumar i wsp., 2004; Schmid i wsp., 2007;' Sheiner i

wsp., 2003;]. Sprzyjają temu intensyfikacja przemysłu, urbanizacją prze|udnienie, a tŃłże

chemizacja rolnictwa. Natomiast młiry.ek między wykonywanym zawodem a płodnością

męską nie jest do końca wyjaśniony i od lat pozostaje w kręgu zainteresowń badaczy.

Dbanie o własne zdrowie jest zależne od osobowości człowieka i stopnia świadomości

i spostrzegania własnej sytuacji zdrowotlrej. Pojęcie umiejscowienia kontroli zdrowia

wywodzi się z teorii Rottera, dotyczącej społecznego uczenia się, która wyjaśnią że ludzie

mają bardzo róime sposoby interpretowania tych samych syfuacji. Osoby posiadające

wewnętrzne poczucie kontroli charakteryzują się silniejszą osobowością oraz pewnością

siebię. Wyrózniają się wysokimi życiowymi aspiracjami i wiarą we własne siĘ. Zewnęttze

poczucie umiejscowienia kontroli ma miejsce, kiedy odpowiedzialnośó za konkretne sytuacje

Ąciowe jednostka znajduje poza swoją osobą. Osoba z zevłnętrznym poczuciem kontroli jest

zazvłyczaj niepewna siebie, biema orazbatdziej zależma od innych. Loka|izacja kontroli ma

swoje odniesienie do zdrowia, jako czynnik warunkujący zachowania człowieka. Jest

kluczowym czynnikiem rozwoju promocji zdrowia i skuteczności profilaktyki. Zmieńa się w

ciągu Ęcia, a jej stabilność determinuj ąróżne sytuacje losowe [Fiszer i wsp., 20l3;Kościelak,

20l0].

Stan zdrowia Polaków uwarunkowany jest troską o zdrowie we wszystkich jego

wymiarach [Rozporądzenie Rady Ministrów, 20161. Zachowańa prozdrowotne powinny byó

priorytetowym wyborem kazdego człowieka przez cńe Ęcie. Charakterysytyka sylwetki

zdrowotnej współczesnej kobiety imężczyzny oraz czynników determinujących ich zdrowie

powinny być prioretetem w zakresie promocji zdrowia. Ponadto w dążeniu do optymalizacji

opieki nad tą grupą osób konieczne jest rczpoznante ogólnego stanu świadomości zdrowotnej.

Dlatego podjęto badania mające na celu sprawdzenie, jakie są uwarunkowania zdrowia

kobiet i mężczyzn w różnych okresach Ęcia w aspekcie biologicznym, psychologicznym

i społecznym. Ponadto oceniano, w jaki sposób kobiety i mężczyźń w różnych okresach

Ęcia postrzegają własne zdrowie. Analizowano także piśmiennictwo w kontekście sytuacji

demograficznej i stanu endokrynnego starzejących się męzcTyzfl oraz ich relacji małZeńskich

i seksualnych jako uwarunkowń dobrostanu biologicznego, psychicznego i społecznego.
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Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznęgo.

Zastosowano autorskie kwestionariusze ankiety, które składały się z dwóch części. Pierwszą

część stanowiła meĘczka, w któĘ zawarte były pytania dotyczące podmiofu badń - dane

socjodemograftcnrc. Druga część to pytania zamknięte i otwarte, które miały na celu

uzyskanie informacji na temat badanego zjawiska. Kwestionariusze zawieruĘ też informację

o anonimowości bńń i wykorzystaniu ich wyników wyłącnrie w celach naukowych.Przed

ich wykorzystaniem zostały poddane ocenie sędziów kompetentnych w osobach: socjologa,

położnej, pielęgniarki, lekarza położnika - ginekologa i psychologa.

Ponadto uĄrto natzędzi standaryzowanych, tj. Inwentarz Zachowń Zdrowotnych

GZZ), Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ) autorstwa ZygĘda Juczyńskiego [Juczynski, 2009] i

Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHCL) autorstwa Kenneth A.

Wallston, Barbara S Wallston, Robert DeVellis w polskiej adaptacji ZygĘda Juczyńskiego

[Juczyński, ż0097 Indeks Kuppermana [Kupperman, 1959]; Kwestionariusz

Gaudenza[Gaudenz, 1979l; King's Health Questionnaire(KHQ) [Kelleheri wsp.,1997];

Female Sexual Function Index (FSFl)autorstwa Rosen [Rosen i wsp., 2000].

o Inwentarz Zachowń Zdrowotnych (IZZ) wg Juczyńskiego zawiqa 24 stwierdzenia,

opisujące róznego rodzaju zachowania zdrowotne (nawyki żywieniowe, zachowania

profilaktyczne, poąrtywne nastawienie psychiczne, praktyki zdrowotne), którymi

charakeryzowały się osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed prowadzeniem badan.

Badany zanraczajak często wykonuje podane w kwestionariuszu czynności, Tluurązarrc ze

zdrowiem, przypisując im wartość na pięciostopniowej skali: 1-prawie nigdy; }łzadko;3-od

czasu do czasu; 4-często;5-prawie zawszę. Średni czas badania nie powinien przekłoczyć 5

minut. Zaznaczone przęz badanego wartości liczbowe zLicza się celem uzyskania ogólnego

wskaźnika nasilenia zachowń zdrowotnych. Wartość ta mieści się w granicach od ż4 do l20

punktów. Im wyższy wskźnik tym większe nasilenie zachowń zdrowotnych. Ogólny

wskźnik przeksnałca się na jednostki standaryzowane, określone jako steny. Wyniki w

granicach 1_4 stena (niskie), 5-6 stena (przeciętne),7-I0 stena (wysokie). Oddzielnie oblicza

się nasilenie czterech kategorii zachowń zdrowotnych - wskaźnikiem jest średnia liczba

punktów w kźdej kategońi, zgodnie ze standaryzowanym kluczem, tzn. suma punktów

podzielona przez6.
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o Lista Kryteriów Zdrońa (LY.Z) wg Juczyńskiego nawiązuje do holisĘcznego ujęcia

zdrowia. Zańera 24 stwierdzeńą które opisują pozytywne elemenĘ różnych wymiarów

zdrowia ftzycznego, psychiczllęgo i społecznego. Po przeczytaniu i zaznaczeńu tych

kryteriów, które w ocenie badanego mają największe zrtaczęnie dla zdrowia, w kolejnym

kroku dokonuje on wyboru pięciu najwazniejszych kryteriów, a ostatęcznie szereguje

wybrane kryteria od najbardziej wużnego, przypisując mu 5 punktów do najmniej waźnego,

któremu nadaje wartość 1 punkt. Przeciętny czas badania wynosi 10 minut. Badanie możebyó

ptzeptowadzone indywidualnie lub grupowo.

o Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHCL), w polskiej

adaptacji Juczyńkiego, składa się z dwóch wersji (A i B), które traktowanę są jako

równoznaczne. Zańetają odpowiednio 18 określeń, przedstawionych w trzech wymiarach:

moje zdrowie za|eĘ ode mnie (W); moje zdrowie zaleĘ od wpływu innych, młłaszcza od

personelu medycznego (I); o zdrowiu decyduje przypadek lub inne czynniki zewnętrzne (P).

Wyniki oblicza się oddzielnie dla ttzęch wymiarów, przy cTym zakres w kazdym z ńch

wynosi od 6 do 36 punktów. Im więcej punktów, tym przekonanie o silniejsąrm \^Ń^vie

danego czynnika. Przyjmując medianę jako granicę podziału na wyniki niskie i wysokie

(poniżej wartości środkowej niskie, powyżej wysokie) dla kazdego z wymiarów (W, I, P)

wyodrębnia się 8 typów kontroli zdrowia.

o Indeks Kuppermana skonstruowany w 1959 roku obejmuje ocenę 11 objawów. W

zakresie tym ocenia się: uderzenia gorąca, wzmożoną potliwość, zabllrzeńa snu, nerwowość,

obnizenie nastroju, zawroĘ głowy, ogólne osłabienie, bóle stawów i głowy, kołatanie sercą

parestezje. Obecnośó kżdego z objawów punktuje się (mnomik od 0 punktów do 3

punktów), va|eżmiając liczbę przym:'crrtych punktów od stopnia nasilenia objawu (brak,

lekkie, średnie, ciężkie). Następnie ustaloną przez Kuppermana liczbę punktów przypisaną

objawowi mnoĘ sięprzezmnoznik. Po zsumowaniu otrzymany wynik jest obrazem nasilenia

objawów klimakterycznych, tzw. wskaźnik klimakterycmly. O zespole klimakterycznym

umiarkowanym świadczy 20 punktów i ponżej, o jego nasileniu średnio cięzkim 21-34

prrnkty, a o nasileniu ciężil<im 35 punktów i więcej.

o kwestionariusz Gaudenza porwala z dużrym prawdopodobieństwem określić typ

nietrzymania moczu. Każdy pacjent po wypełnieniu kwestionariusza i zsumowaniu punktów

otrzymuje od 0 do 26 punktów (wartość oznaczona cyfuą rcymską iAub arabską). Cyframi

rzymskimi są oznaczone pytania doĘcące objawów wysiłkowego nietrzymania moczu

(Stress-Score), natomiast cyframi arabskimi oznaczone są pytania doĘczące nietrzymania
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moczu zpań naglących (Urge-Score). Zakażde pytanie mozla otrrpać wartość od l do 3,

lłóra zaleĘ od siły pytania w stosunku do typu nietrzymania moczu. W kwestionariuszu

występują tŃłże pytania, które nie mająprzypisanych żadnych wańości - są to pytanią które

nie wpĘwająna określenie typu nietrzymania moczu. Jeśli pacjent otrzyma punktacje Stress-

Scorżl3 i Urge-Score<16 to z 87Yo prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, ze jest to

wysiłkowe nietrzymanie moczu. Gdy pacjent otrzyma punktacje Stress-Scoreś6 i Urge-

Scoreżl3 to z97o/o prawdopodobieństwęm mozemy stwierdziĆ, że jest to nietrzymanie moczu

zńązane z parciem naglącym.

. King's Health Questionnaire (KHQ) do oceny jakości zycia kobiet z ńetrzymaniem

moczu. Kwestionariusz jest narzędziem badawczym oceniającym wpływ objawów z dolnych

dróg moczowych (nietrąrmania moczu) na jakośó życia pacjentów. Jest to kwestionariusz

szczegółowy, za pomocą którego pacjentka sama dokonuje samooceny swoich objawów.

Zańeru on zestaw pytan podzielonych na trzy części. Pierwsza część kwestionariusza

zańęra 2 pytania doĘczące oceny ogólnej jakości zycia (GH) i jaki wpływ na nią ma

nietrzymanie moczu (II). W drugiej części znajduje się 17 pytń dotyczących ograniczenia

pełnionych ról (RL); ograniczeń fizycznych (PL)i społecznych (SL); relacji osobistych (PR);

emocji (E); zabvrzeń snu i energii zyciowej (S/E). W odniesieniu do siedemnasfu pytan

pacjentka ma do wyboru cńery warianty odpowiedzi, w czterech pytaniach możliwych jest

pięć wariantów. Ocenia się je po dokonaniu wyboru wariantu odpowiedzi przez badanego w

skali Liekerta od 1 do 4 pkt.bądź od 1 do 5 pkt. Trzecia część to subiektywna ocena wpływu

problemów doĘczących funkcjonowania pęcherza na osobę badaną. Pacjentka przy kńdym

pytaniu wybiera jedną odpowiedz. Duza Liczbapunktów uzyskanych z oceny za pomocą KHQ

świadczy o gorszej jakości Ęcia(Kelleher, Cardozo 1998).

o Female Sexual Function Index (FSFI) to krótki kwestionariusz shDący do oceny

fuŃcjonowania seksualnego kobiet (poĘdania seksualnego, orgazmu, sa§sfakcji seksualnej,

bólu) w badaniach klinicmych. Obejmuje 19 pytń, odnoszących się do aktywności

seksualnej w ciągu poprzedzających badanie 4 tygodni, i uwzględnia jej 6 domen: I

pożądanie, II pobudzenie, III lubrykacja, IV orgazm, V satysfakcjaoraz VI ból. Pacjentka

wybiera w kazdym pytaniu tylko jedną odpowiedź. Każdej odpowiedzi przyporządkowana

jest określonaliczbapuŃtów. Wyniki uzyskuje się osobno dla kazdej zwyżej wymienionych

domen poprzęz zsumowanie punktów z poszczęgólnych pytan i pomnożeniu przęz

odpowiedni współczynnik. Im vryższaliczbapunktów tym lepsze funkcjonowanie seksualne,

w domenie bólu im wyżsry wynik tym mniejsze odczuwanie bólu. Kolejnym etapem analiry
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jest globalna ocena skali, którą uzyskuje się dzięki zsumowaniu punktów ze wszystkich

domen (zakres od 2 do 36 punktów). Po zsumowaniu wyników z sześciu domen uzyskuje się

wynik ogólny. W poszczególnych domenach wynik ,,0" omtacza brak aktywności seksualnej

w przeciągu ostatniego miesiąca. Znamienne klinicznie dysfuŃcje seksualne rozpoznaje się

ptzy liczbie punktów równej 27,5 lń niższe|

Kńda kobieta otrąrmywała do przeczytańa i podpisania oświadczenie świadomej

zgody naudziń w badaniach. Badania właściwe poprzedzano badaniami pilotażowymi, które

miaĘ na celu sprawdzenie rzetelności i trafności kwestionariusza własnego autorstwa.

Dokonano też analizy piśmiennictwa odnośnie sytuacji demograficznej i stanu

endokrynnego starzejących się mężczyzn oraz ich relacji parfirerskich/małżeńskich.

Wykorzystanobazy bibliograficme: PubMed, Medline, Polska Bibliografia Lekarska.

Na prowadzenie badan uzyskano zgody Komisji BioeĘcznej Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie (Nr Y\E-0254ll57lż0l31' Nr l<E-0254ll79l20l3; Nr KE-

0254114812013; Nr Y.E-0254l223l2014) i były one zgodne z zńożeńarti Deklaracji

Helsińskiej.

Do grupy A zakwalifikowano 5 prac oryginalnych:

[A1] Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolską GraĄma Stadnicka, Bartłomiej Drop,

Marian Jędrych. The place of residence as a variable differentiating health behaviours and the

perception of health by women pastmenopause. Ann. Agnc. Environ. Med. 2019 (online).

DOI : hĘs : l l doi.otg/ 10.26444 l aaęm/ 102496.

Celem badan była ocena zachowń zdrowotnych charakteryzujących kobiety po

menopauzie oraz sprawdzenie co oznacza dla nich ,,być zdrowym", w zalężtości od ich

wieku i miejsca zamieszkania. Badaniami objęto l l8 kobiet w wieku 56+7,8 lat, które byłypo

menopauzie, z czego I02 zakwa\ifikowĄ się do analizy statystycznej. Wykorzystano

autorski kwestionariusz ankieĘ oraz trzy narzędzia standaryzowane: Inwentarz Zachowń

Zdrowotnych (IZZ) i Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ) oraz Indeks Kuppermana. Ponad

połowę (5ż.9%) badanych stanowiły mieszkanki wsi, a 47.1% miasta. Swoje zdrowie jako

dobre oceniło 56.9% ankietowanych,33.3Yo pisało, że jest ono dostateczne. Natomiast 3.9oń

badanych określiło je jako bardzo dobre, a tylko 5.9% jako złe. Ponad połowa (69.6%)

badanych zaanczyła. że wykonuje systematycznę badania prewencyjne, a co trzecia (30.4%)
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kobieta prryznała się, że tego nie robi. Wartość ogólnego wskaźnika zachowń zdrowotnych

w badanej grupie wynosiła średnio 80.1+12.7 punktów. Dominującym zachowaniem

zdrowotnym badanych były zachowania profilaktyczne. Średnia (3.4l+0.7) vłyrłżająca

wskaźnik zachowń zdrowotnych była niższa w odniesieniu do grupy normalizacyjnej

(stanowiącej odniesienie do interpretacji badan własnych). Kolejną pozycję zajęły

prawidłowe nawyki zywieniowe i pozytywne nastawienie psychiczre, gdzie średnia

(odpowiednio 3.33t0.6 oraz3.33!0.7)byłaniższańZw grupie normalizacyjnej.Na ostatnim

miejscu uplasowĄ się praktyki zdrowotne, również zńższą średnią (3.25+0.6) niZ w supie
porównawczej. Wyższy wsktźńk cechował mieszkanki miasta (M:82.4*l1.4) niż wsi

(77.6Ł13.6). Jakkolwiek nie stwierdzono istotnych statysĘcznie róźaió w wartości ogólnego

wskźnika zachowń zdrowotnych oraz wskaźników w poszczególnych kategoriach w

zaleźmości od miejsca zamieszkania ankietowanych (p>0.05). AŃietowani najvłyższą wagę

przypisali zdrowiu rozumianemu jako właściwośó, stan i cel. Natomiast na kolejnym miejscu

zna|azło się zdrowie postrzegane jako }vynik. Uwzględniając medianę (Me:56) wieku kobiet,

respondenci zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: poniżej 56 lat i powyżej 56 lat.

Młodsze respondentki (w wieku poniżej 56 lat) uzyskaĘ nieco Wższy ogólny wskźnik

zachowń zdrowotnych i nieco wyższe wyniki w zakresie prawidłowe nawyki żywieniowe i

zachowania profilaktyczne. Podczas, gdy starsze respondentki (w wieku 56 lat i powyżej)

uzyskaĘ nieco wyższe wyniki w wymiarach pozytywne nastawienie psychiczne i praktyki

zdrowotne. Jednak różrice nie były istotne statystycmie. Ponadto analizowano, cz!

zachowania zdrowotne kobiet były nóżńcowane w zależmości od wieku, w którym miaĘ

ostatnią miesiączkę. Respondentki podzielono na dwie grupy: poniżej 50 lat i powyzej 50 lat.

Kobiety, które zgłosiły swoją ostatnią miesiączkę przed 50 rokiem życią uzyskaĘ nieco

wższy ogólny wskaznik zachowń zdrowotnych niz te, które mia§ pózniej ostatnią

miesiączkę, w wieku powyżej 50 lat. Statystycznie istotną różnicę zaobserwowano w

kategorii praktyki zdrowotne(p<0.05). Kobiety, które zgłosiĘ swoją ostatnią miesiączkę

przed 50 rokiem złcią uzyskały wyższe wyniki w tym wymiarze zachowń zdrowotnych. Na

podstawie analizy wyników badan stwierdzono, że wyższy ogólny wskaznik zachowń

zdrowotnych, a także wskńnikJ dla poszczególnych kategorii były charakterystyczne dla

kobiet z miasta. Zwłaszczawyniki w wymiarze pozytywnego nastawienia psychicznego były

wyższe dla mieszkanek miast i ta róińca była statystycznię istotna. Jednak kobiety, które

zgłosiły swoją ostatnią miesiączkę przed 50 rokiem Ęcia, uzyskały wyższe lrryniki wskaźnika

w kategorii praktyki zdrowotne. Respondentki przypisały najwyższą wagę zdrowiu
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roanmianemu jako własność, stan i cel. Wiek badanych kobiet nie wpływał zrtacząco na ich

zachowania zdrowotne i postrzeganie ptzez nie zdrowia.

[A2] Anna B. Pilewska-Kozak, Beata B. Dobrowolska, Celina Łepecka-Klusek, Grażyna

Stadnicka, Lechosław Putowski, Justyna Malesa, AlvisaPalese. Health behaviour of

postmenopausal women after mastectomy - preliminary sfudy. J. Pre-Clin. Clin. Res. [online]

2018 vol. 12nr2 s.45-50.

Celem pracy było sprawdzenie, jakimi wskaźnikami zachowń zdrowotnych

charakteryzują się kobiety po mastektomii oraz cTym są one uwarunkowane. Badaniami

objęto 104 kobiety po menopauzie i po amputacji gruczołu piersiowego, z czego 95

ankietowanych zakwalifikowano do analizy statystycznej. Wykorzystano dwa narzędzia

badawcze: autorski kwestionariusz ankiety oraz standatyzowarry kwestionariusz Inwentarz

Zachowń Zdrowotnych (lZZ). Ankietowane były w wieku 57.4+ 8.6 lat. Większość (77.8%)

kobiet odpowiedziała, że badania kontrolne wykonuje zgodnie z za|ecenięm lekarzą

natomiast l1.6Yo, że jeden razw roku. Wśród badanych było l0 (10.6%) kobiet nieregulamie

wykonujących badania kontrolne. Zapytane o samoocenę zdrowia w większości (86.3%)

badane odpowiedziĄ, zejest ono dobre. Żadna nie oceniła zdrowia jako bardzo dobre, czy

też ńe. Ogólny wskaznik zachowń zdrowotnych w badanej grupie wynosił średnio

85.7tl2.7 punktów (5.8+1.7 stena). Dominującym zachowaniem zdrowotnym w badanej

grupie były praktyki zdrowotne. Średnia (3.75+1.59) wyrużająca wskaźnik zachowń

zdrowotlrych była wyższa ńż w grupie normalizacyjnej, stanowiącej odniesienie do

interpretacji badń własnych. W dalszej części były zachowania profilaktyczne, średnia

(3.66+0.69) również przev,ryżsryła gxupę porównawczą oraz nawyki żywieniowe (średnia

3.51+0.67) i pozytywne nastawienie psychiczne (3.5lż0.57). Kobiety zanężme (średnia

87.2*12.7) i wdowy (średnia 89.8+7.9) miaĘ Wższy ogólny wskaźlik zachowń

zdrowotnych, ńż panny (średnia 76.7Ł14.6) i rozwiędzione (średnia 83.6+12.5) (p<0.05).

Istotne statystycznie róznice były też w kategorii - zachowania profilaktyczne w zalężmości

od stanu cywilnego badanych (p:0.0l7). Kobiety zamężme (średnia 3.73Ł0.64) i wdowy

(średnia 3.84t0.5l) miĄ wższy wskźnik ńż ron^iedzionę (średnia 3.69*0.73) i panny

(średnia 3.13+0.84). Na podstawie przeprowadzonych bńń stwierdzono, że ogólny

wskźnik zachowń zdrowotnych kobiet pomenopauzalnych po masteklomii jest przeciętny i

istotnie zwiryany z ich stanem cywilnym. Dominującą kategorią zachowń zdrowotnych



Złł,.,alczNIx Nn 2
DR N. MED. ANNA BOGUSŁAWA PILEWSKA - KOZAK
AuroRpprnAT w JĘzyKu PoLsKIM Strona | 19

kobiet po mastektomii są praktyki zdrowotlre oraz zachowania profilakĘczne. Wyższym

wskźnikiem zachowń profrlaktycznych charakteryzują się kobiety zalnężme i wdowy, niz

pozostałe.

[A3] Anna B. Pilewska-Kozak, Beata B. Dobrowolska, Joanna TkaczŃ-Włach, GruĘna

Stadnicką Celina Łepecka-Klusek, Klaudia Pafucka, Magdalena Ziółkowska. Evaluation of

the healthbehaviors of women in multiple pregnancies - a preliminarystudy. Ginekol. Pol.

2018 vol. 89 nr 6 s.289-294.

Celem pracy było sprawdzenie, jakie wskźniki zachowń zdrowotnych cechowaĘ

kobiety w ciąży wielopłodowej. Badaniami objęto 35 kobiet w ciązy wielopłodowej.

Wykorzystano autorski kwestionariusz ankie§ i standaryzowany Inwentarz Zachowań

Zdrowotnych (IZZ). Prueana|izowano także dokumentację szpitalną pod kątem przeszłości

położniczej, powodu hospitalizacji i czasu trwania cięy. Badane były w wieku 30.1ż4.3 lat.

W momencie prowadzenia badń kobiety były średnio w 30.7t4.7 tygodniu cięy.Co trzecia

(2S.6%) badana była w drugiej ci&y, co cnłarta (25.7%) w trzeciej, a 45.7% kobiet w

pierwszej. Zdecydowana większość (9I.4%) kobiet odpowiedzińą że do poczęcia doszło w

sposób naturalny, a8.6%o kobiet było w ciąĘ po zapłodnieniu in vitro. Ponad połowa (62.9%)

kobiet twierdziła, że podczas obecnej ciąĘ (przed hospitalizacją) nie była aktywnaftzyczńe.

Ponad połowa (57.1%) ciężarnych podała, że nigdy nie paliła papierosów i nadal nie pali, a

17.1% ankietowanych przyznńo się, że przestńo palić po tozpozrtaniu ciqą. Z vłypońedzi

większości (85.7%) kobiet wynika, że ńę spoĄrwały kawy kofeinowej w okresie ciąiry,

natomiast 14.3% badanych piło ją raz dzięrririe. Wszystkie badane kobiety oświadczyły, że w

czasie ciązy nie spożywały alkoholu i nie zuirywĘ żadnych substancji narkotycznych.

Własne zdrowie jako dobre oceniło 57.I% cięźarnych, ajako dostateczne pozostałych42.9%.

Ogólny wskaźnik zachowń zdrowotnych był wysoki i wynosił średnio 93.9t10.8 punktów

(7 stena). Wskźniki zashowń zdrowotnych kobiet w ciąry wielopłodowej były wysokie w

zakresie wszystkich kategorii. Najwyższą wartośó wskaźnika (3.99+0.5) zaobserwowano w

odniesieniu do zachowń profilaktycznych. W następnej kolejności były prawidłowe nawyki

zywieniowe orźLz pozytywne nastawienie psychiczne (wskamiki odpowiednio 3.93t0.5 i

3.93t0.6). Na końcu znalaĄ się praktyki zdrowotne z wartością wskzrźnika 3.90+0.6. Na

podstawie przeprowadzonych badń stwierdzono, że ogólny wskźnik zachowań
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zdrowoilrych kobiet w ciąży wielopłodowej i wskazniki dla poszczególnych kategorii

zachowń były wysokie. Najwyźszy wskdźńk charakteryzował zachowania profilaktyczne.

[Aa] GraĄma Stadnicką Celina Łepecka-Klusek, Anna B. Pilewska-Kozak, Grzegorz Jakiel.

Psychosocial problems of womenwith stress urinary incontinence. Ann. Agnc.Environ. Med.

2015 vol. 22 nr 3 s. 499-503.

Celem pracy była ocena wpływu stopnia wysiłkowego nietrzymania moczu na jakośó

Ęcia kobiet. Badaniami objęto 275 kobiet w wieku od 35 do 60 lat. Wykorzystano

kwestionariusza własnego autorstwa oraz kwestionariuszy: Gaudenza, King's Health

Questionnaire (KHQ), Female Sexual Function Index (FSFD. Pierwszy stopień nietrzymania

moczu rozpomano u40.4Yo kobiet, drugi u 56.4Yo, atrzeci tylko u 3.2%. Percepcja własnego

stanu zdrowia określana była przez respondentki w skali od l do 4 (bańzo dobry, dobry,

przeciętny, zĘ). Blisko połowa (42.6%) zńch oceniła go jako dobry, 34,6Yojako przeciętny,

ż1.5% jako bardzo dobry, a 1.5%o jako zĘ.Gros (93.5%) badanych stwierdziło, iż wnm

powoduje u nich pewien dyskomfort psychiczny, co przejawia się obnizonym nastrojem, a

niekiedy wTęcz przygnębieniem. Stopień odczuwanego dyskomfofił 2&.1%kobiet określiło

jako duży, 31.7%jako średnii9133.1%jako mały. Innych 6.5%o anktętowanych stwierdziło,

że choroba ma mikomy wpływ na ich stan emocjonalny lub w ogóle go nie ma. Nasilęnie

objawów choroby miało istotny *pływ na stopień odczuwania przez badane kobiety

dyskomfortu psychicznego, objawiającego się obniZeniem nastroju, przygnębieniem (p<0.01).

Do ograniczeńa kontaktów interpersonalnych, spowodowanych występowaniem objawów

nietrzymania moczu, przyznńo się 65.8% badanych. Stopień ograniczenia kontaktów

interpersonalnych był istotnie statystycznie związany ze stopniem wnm (p<0.01). Badane,

które miały II lub III stopień wnm przewżały w grupie osób znacznie ograniczających

kontakty społeczne. W okresie prowadzenia badń wszystkie kobiety były aktywne

zawodowo, przy czp l2.4% w niepełnym wymiarze godzin. W ocenie co drugiej (52.7%)

badanej występowanie objawów wnm utrudniało im pełnienie roli zawodowej. Występowanie

utrudnień w pełnieniu ról zawodolvych ptzez respondentki było istotnie mliryane (p<0.01) ze

stopniem zaawansowania objawów klinicznych nietrzymania moczu. Swoją aktywność

seksualną, w okresie prowadzeniabadń, potwierdziło 68.7% kobiet, a zaprzeczyła temu co

trzęcia (3I.3%) respondentka. Wśród 182 aktywnych seksualnie kobiet 86.8% przyznało się

do osiągania org€źmu podczas stosunku płciowego, w tym zawszę lub prawie zawsze blisko
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co piąta (l9.2%) badana; w więcej niżw połowie zbliżeń - 20.3%; w około połowie zbtriżefi -

23.6%; w mniej niż w połowie zbliżęń - 23.6%. Pozostałe kobieĘ (l3.2%) oświadczyły, iż

prawie nigdy lub nigdy nie mają orgźLzmu. Stopień wnm był istotnie złłiązany (p<0.05) z

deklarowaną częstością osiągania orgazmu podczas stosunku płciowego. Stwierdzono istotną

statystycmie za|eżmość pomiędzy stopniem wnm a deklarowaną ptzez respondentki

satysfakcją z Ęcia seksualnego (p<0.05). Większość (80.0%) pacjentek z III stopniem wnm,

które wypońedzińy się w tej kwestii, znalazła się w grupie osób rzadko lub nigdy nie

odczuwających orgazmu. W oparciu o przeprowadzone wyniki badan stwierdzono, ze

występowanie objawów nietrzymania moczu wpływa na jakość zycia kobiet, mlłaszczana ich

stan psychiczny i kontakty interpersonalne. Większość kobiet z objawami nietrzymania

moczu realizuje swoje potrzeby seksualne, chociaz wiele z nich odczuwa zmniejszoną

satysfakcj ę ze współĘcia płciowego.

[A5] Celina Łepecka-Klusek, Anna Pilewska-Kozak, Kinga Syty, Grzegorz Jakiel. Potrzeba

wsparcia psychicznego kobiet w okresie oczekiwania na operację ginekologiczną.

Prz. Menopav.2010 R. 9 nr 5 s. 309-314.

Celem pracy było ustalenie, czy istnieje i jaki jest rvlięek między wiekiem kobiet a

zapotrzebowaniem na wsparcie w okresie oczekiwania na planową operację ginekologiczną.

Badaniami objęto 272 kobiety, które zgłosiĘ się do szpitala w celu poddania się wcześniej

zaplanowanej operacji ginekologicznej. Zastosowany w badaniach kwestionariusz, opracowa-

ny dla celów tej pracy, kobiety otrzymywały w drugim dniu po zabiegu operacyjnym. Wiek

kobiet mieścił się w ptzedziale 18-60 lat. W wieku rczłodcrym była ponad połowa (67.3%)

kobiet, a pozostaĘch 32.7% było starszych. W ośrodku o najwyżsąrm (II| stopniu

referencyjności szpitala istotnie częściej (p=0.03) operowane były kobieĘ starsze niż

młodsze. Do poszukiwania dodatkowych informacji o chorobie i operacji (wsparcia

informacyjnego), tzn. szerszych niż udzielił badanym lekaru kierujący je do szpitalą

ptzyznńa się znakomita większość (91 .2oń) pacjeŃek. Za najcenniejsze źródło informacji w

tej kwestii 41.2o/o respondentek uznało pracowników medycznych;35,3Yo inne chore, które

ptzeĘły operację ginekologiczną; t6.2Yo badanych czasopisma kobiecę; a 7.3oń rodzinę i

przylaciół. Przyjęty w tym opracowaniu podział na wiek nie różnicował istotnie częstości

spotykanych wypowiedzi 1p=6.g9).W okresie oczekiwania na zabieg operacyjny kobietom

towarzyszyło wiele obaw i niepokojów - łącznie wymieniły ich 7t7. Wsparcia psychicznego
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od innych oczekiwała w okresie przedoperacyjnym większość (87.9%) kobiet, w tym od osób

im bliskich 61.8% i od pracowników słuzby zdrowia 26.1%. Osobami, na które respondentki

najczęściej wskazywały, były: mąż (partner), dzieci, rodzice, ptzyjaciele. Natomiast z

członków zespołu terapeutycznego równie często lekarz, jak i położna. W badanej grupie były

też takie kobieĘ (I2.1%), które stwietdziĘ, iZ dobrze radziły sobie same i nie potrzebowaĘ

wsparcia. Większość (78.3%) badanych oświadczyła, że w okresie oczekiwania na zabieg

operacyjny mogła liczyó na pomoc i wsparcie rcdziny, a pozostałe (21.7%) odpowiedzińy, że

nie mogĘ liczyó na wsparcie. Podział na wiek rómicował istotnie (p<0.05) wszystkie badane

cechy. W prrypadku wskazania osoby, od któĘ kobiety ptzede wszystkim oczekują wsparcia

oraz subiektywnej oceny możliwości jego uzyskania od rodziny, różnice okazĘ się wysoce

statyĘcznie znamienne - odpowiednio p<0.0000000l; p:0.0000009. Na podstawie

przeprowadzonych badń stwierdzono, ze kobie§ starsze (w wieku powyżej 49 |at) istotnie

częściej, niz młodsze (w wieku poniżej 49 lat) obawiają się wykrycia (bądź potrvierdzenia)

nowotworu złośliwego, oceniają czas oczękjwania na zabieg operacyjny jako odpowiedni i

oczekują wsparcia ptzede wszystkim od pracowników medycznych.

Do grupy B zakwalifikowano ż prace poglądowe i2 prace oryginalne:

[B1] Grzegorz Jakiel, Anna B. Pilewska-Kozak, Mirosław MelaniŃ, Ewa Tobor.Mężczyźni

kobiet menopauzalnych. Cz. l. Ocena demograficzna i stan endokrynny. Ptz. Menopauz.

2008 R. 7 nr 6 s. 323-331.

Przedmiotem analizy było zagadnienie, kto towarzyszy kobiecie w okresie

okołomenopauzalnym i jakie niesie to zę sobą konsekwencje? Czy może ona liczyó na

wystarczające wsparcie ? Czy też do biologicmych i psychicznych trudności towarzyszących

przekwitaniu musi dołączyć kolejną trudnośó - opiekę nad wymagającym partnerem? Zatem

zadano sobie pytanie ,jaki jest mężczyzna kobiety menopauzalnej"? Przeprowadzono

rozumowanie idenĘfikuj ące mężcrymę - partnera kobiety menopauzalnej. Okazało się, ze

nie jest możliwe jednoznaczne określenie jego sylwetki, ale mozemy próbować przyb|iĘć się

do jego typowej charakterystyki.

Podmiot rczułużń- mężczyzna kobiety menopauzalnej - jest nłykle w wieku 52 do

60 la! zwykle jest to jego pierwszy formalny mliązek, który trwa około 25 do 30 lat; jego

dzieciprzekroczyły 20-25 rokĘcia;jego oczekiwana dfugość życiawynosi w analizowanym
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momencie około 20lat i jest o około 10 lat krótsza, niż partnerki, ale jest to perspeklywa na

tyle długa, że ńe budzi wyramych implikacji w Ąciu codziennym. Zatęm zńożono, że jest to

mężczynta, który nie lubi sĘszeć o sobie określenia starszy, ale zgodnie z prawdą akceptuje

określenie ,,starzejący się męzczyzna". Spróbowano opisać problemy natury biologicznej,

psychologicznej i społecznej, na które moze natknąć się kobieta w takiej relacji i jakie mogą

one nieśó konsekwencje dla nich obojga. Jednym z elementów starzenia są zmiany zależme

lub mtiązane z ograniczeniem funkcji dokrewnej gonad i nadnerczy. Pojawia się szereg

typowych dolegliwości, dotykających mężczyzn w wieku średnim (zwykle S0łetrrich i

starszych). Wyglądają one następująco: obnizenie libido; spadek energii; zablsrzenia erekcji;

poobiednia senność; pogorszenie pamięci; utrata owłosienia łonowego; smutek i zrzędliwość;

zmniejszenie wytrzymałości; utrata zarostu; kłopoty w pracy. Ustalono, że ich podłozem

moze być obnizenie puli aktywnych androgenów. Poniewaz wiek wysĘpienia objawów był

zbLiżony do menopauzy u kobiet, wprowadzono pojęcie andropauzy, sugerujące

podobieństwo sytuacji obu płci. Termin ten od pocątku swojego istnienia budził

kontrowersje ze względu na zbyt proste nawiązanię do menopauzy. Z jednej strony

wskazywał na niezmiemie istotny problem - otóż biologia starzenia mężczyzny także jest

uzalężńona od hormonów gonadalnych. Kobieta ma swoją menopal}zę, więc i w zyciu

mężczyzny można wyznaczyć cezlJrę, kiedy poziom hormonów spadą wywołując szęreg

konsekwencji mentalnych i somatycnlych. Teza ta jest niezrvykle poprawrra polĘcznie i

efektowną ale nie do końca prawdziwa, o czrym było wiadomo niemal od pierwszego dnia po

wprowadzeniu tego terminu do obiegu naukowego i publicystycznego. Niemniej dla

popularyzacji problemu, jakim niewąĘliwie jest starzenie mężczyzny, skrót myślowy

nźrzwany ,,andropauzd' zasŁużył się ogromnie i trochę szkoda, że w imię czystości i

poprawności naukowej trzebabyło z niego zxezygnować. Zostń zastąpiony na^^rą PADAM,

w któĘ kluczową częścią wydawało się pierwsze słowo - ,,częściowa" niewydolność

androgenna starzejącego się mężczyzny (PADAM). Od kilku lat najczęściej używanym

terminem na określenie ciągle tego samego zjawiska jest late-onset hypogonadism -
najbardziej trafrrym tłumaczeniem na język polski wydaje się byó naz.lłła ,,późny

hypogonadyzm". Za charaklerystyczny zespół kliniczny uznano obecnośó następujących

objawów: obnizenia libido oraz jakości i częstości erekcji, szczególnie nocnych; zmian

nastroju z towarzyszącym spadkiem aktywności intelekfualnej, firnkcji poznawczych,

ońentacji przestrzennej, poczucie znęczeńĄ depresja i drźliwość; zaburzeh snu;

zmniejszeniabertŁaszczowej masy ciałaze spadkiem masy i siły mięśniowej; wzrost tłuszczu
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trzewnego; zmniejszenia owłosienia i zabllrzęfl skómych; zmniejszenia gęstości kości

powodującego osteopenię, osteoporozę i zwiększeńe ryzyka złarnń kości. Zespół ten różni

się zasadniczo od menopauzy w biologii kobiety. Podstawowe róźmięe to: menopauza jest

ptzlykc% ale fizjologiczną cechą biologii kobieĘ (oczywiście jej objawy mogą być róznie

nasilone i jest to osobniczo bardzo zmienne, ale zmienna jest jedynie reakcja na stan

hormonalny, a nie fakt wygaśnięcia produkcji estrogenów w jajnikach), męski late-onset

hypogonadism (LOH) jest chorobą polegającą na wyczerpaniu funkcji androgennej jądra i

zachodzi u niewielkiej części populacji. Zatem §rtułowy mężczyzna kobiety menopauzalnej

może, ale nie musi byó dotknięty późnymhypogonadynnem.

|B2] Clrzegorz Jakiel, Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Joanna Tkaczuk-

Włach, Kinga Syty. Mężczyźni kobiet menoparrzalnych. Cz. 2. Relacje partnerskie

i seksualne. Prz. Menopavz.2009 R. 8 nr 2 s.97-fiI.

W niniejszej części rcrważń na temat ,,mężcryzny kobiety menopauzalnej"

spróbowano określić wpływ zablxzeń endokrynnych, charakterystycznych dla mężczyzn i

,,andropanualnych" oraz objawów klinicznych na ich funkcjonowanie, a w konsekwencji na

relacje z partnerĘ. Wielu zĘchmężczynt może przejawiać symptomy obnizonego poziomu

androgenów, a pozostali zvłyczajne objawy procesu starzenia się. Nałozenie się objawów

niedomogi hormonalnej u kobieĘ i mężczyzny może prowadzió do określonych napięĆ w

Ęciurodzinnym i często dramatycznie niewłaściwe reakcje ze strony kobieĘ, która nie zdaje

sobie sprawy, że jej partner możę przechodzić męskie ,,klimakterium". Głównym powodem

kryzysu więzi małzeńskich kobiet w okresie przejścia menopauzalnego jest mniejsze

zainteręsowanie życiem płciowym przez kobiety oraz ptzeżrywańe ,,kryzysu wieku

średniego" przez mężr,. Kobieta w tym okresie wymaga szczegÓlnego wsparcia

psychologic7nego, które mogłaby uzyskać m. in. od męża/partrrcra zyciowego. Co jest

możliwe w sytuacji, gdy on sam ma dobre sźrmopoczucie, potrafi cieszyć się życiem,

przystosował się do zmian w organizmie zńązulych z procesem starzenia. A co zrobić, jeśli

partner wykazuje objawy niedomogi hormonalnej, jest roszczeniowy wobec swojej,

przeżrywającej trudności menopauzalne, partlrerki. Bądź też pojawiają się u niego objawy

zniechęcenia do Ęcią a nawet depresji. IJ mężczyzn w okresie andropauzy zaburzeńa

popędu płciowego oraz zmiarry organiczne są główną przycryną zaburzęń seksualnych,

pomimo niejednokrotnie silnej mofiacji orazprzymtolenia wynikającego ze sfery wartości.
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W okresie drugiej połowy życia mężcz,vzny niezbędne jest rozróżnienie pomiędzy popędem

seksualnym a obiektywnymi mozliwościami realizacji aktywności seksualnej, innej niż tylko

marzeńą sny i myśli o treści erotycznej. Różnica ta jest waruŃowana przęz częste

występowanię zablxzeń wzwodu, często o nasileniu eliminującym takżę możliwość

masturbacji. Pierwszym, powszechnie uznanym czynnikiem negatywnie wpływającym na

popęd seksualny, jest wiek. Starszy mężczyzna potrzebuje więcej czasu i bardziej

bezpośredniej stymulacji cńonka dla osiągnięcia pełnego wzwodu. Faza plateau jest

przedłużona, ze zmńejszeniem nagłości wysĘpienia orgazmu i wytrysku. Relacje seksualne

mogą być zńlrzone poprzęz cąmniki społeczne, analogiczne do opisywanych u kobiet w

okresie menopauzy. Zatem moźnta sądzió, że dla starzejącego się mężczyzny istotny jako

modyfikator popędu seksualnego nie jest fakt bycia w związku, ale byó moze jego jakość.

Wazne jest aby ,,andropauza" przestała byó tematem tabu w szeroko rozumianym

społeczeństwie. Kobiety, które poznają objawy niedoboru hormonalnego u mężczyzn,będą

potrafiĘ zrozumieć swoich partnerów. Być moze wtedy mężczyźni chętniej będą korzystali z

porad lekarskich, aby jakośó życia oboj ga była wysoka. Truęba aby oboje zaakceptowali

fizjologię procesu starueńai umieli być dla siebie nawzajem wsparciem.

[B3] Celina Łepecka-Klusek, Artur Wdowiak, Anna B. Pilewska-Kozak, Kinga Syty,

Gtzegorz Jakiel. The role of age, environmental and occupationalfactors on semendensity.

Ann. Agric. Environ. Med. 2011 Vol. 18 Nr ż s.437,440.

Badaniami objęto 224 mężczyzn, kórzy w związku z trudnościami w ronodzie.

Badania miĄ charakter prospektywny i przebiegały w trzech etapach - pierwszy z uĘciem

kwestionariusza własnej konstrukcji; drugi i ttzeci to badanie i ocena wartości nasienia

męskiego. W okresie diagnozowania niepłodności badanie nasienia męskiego wykonano u

kazdego mężczyzny minimum dwa razy, w miesięcznych odstępach czasu. Wiek mężczyzn

zamykń się w ptzedziale 22 do 49 lat. Badani byli przedstawicielami różnych zawodów.

Uwzględniając wszystkie wymienione ptzęz nich wykonywane zawody i charakterystykę

stanowiska pracy dokonano podziafu mężczyzrt na dwie grupy: (1) wykonujący zawód o

podwyższonym ryzyku pojawienia się zaburzeń płodności (61.6%); (2) wykonujący zawód,

który nie mliększaryzykapojawienia się zaburzeń płodności (38.4%).Na wsi zamieszkiwało

37.1% mężczynt, a w mieście 62.9Yo.Wiek badanych i grupa wykonywanego zawodu istotnię

różricowały podziń mężczymt w zależności od gęstości ich nasienia - analogicznie
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p<0.0000001; p:0.02. Stałe zatrudnienie posiadało 87.5% mężczyzn, a pozostali w liczbie

(l2.5%) utracili pracę i utrąrmywali się zzasiłktt dla bezrobotnych (lt.2%) lub byli na rencie

(1.3%). Oceniając zajmowane stanowisko pracy respondenci użyli dwóch określeń: dobre

(7I.0%) lub złe (29.0%). Ocena ta była istotnie zwięana (p:0.007) zpodziałemmężczyznna

grupy, w zależności od gęstości nasienia. Charakterynljąc rodzaj wykonywanej pracy 39.8%

mężczyzn oświadczyło, iż jest ona: szkodliwa dla zdrowia, uciązliwa lub szkodliwa i

uciążliwa. Szkodliwa dla zdrowia ze vmględu na stały kontakt ze środkami chemicznymi,

zapyleniem illub zadymieniem pomieszczeń, wysoką temperaturą polem elekĘcznym lub

elektromagnetycznym, promieniowaniem jonizującym, metalami ciężkimi, hałasem, wibracją

i/lub wilgocią. Uciązliwa natomiast z uwagi rc duĘ wysiłek flzyczny, narazenię na stres,

nienormowany czas pracy, pracę zmianową, na wysokości, w terenie i/lub na zrracz:rę

ograniczenie ruchu. Pozostali mężcryźń 60.2%) uznali, iZ wykonywanaprzęz nich praca nie

jest dla nich uciązliwa ani - w ich ocenie - szkodliwa dla zdrowia. Ocena pracy pod względem

jej ucipliwości i szkodliwości dla zdrowia oraz przyjęty podziń czasu pracy badanych w

tych warunkach nie różnicowaĘ istotnie podziafu mężczyzn na grupy, uwzględniające

gęstość ich nasienia (analogicznię p:0.6; p:0.64). Na podstawie badan stwierdzono, że

gęstośó nasienia męskiego jest istotnie rvliązana z ich wiekiem i wykonywanym zawodem, a

tŃlże z ogólną oceną zajmowanego stanowiska pracy. Warunki Ęcia oraz dostrzegane przęz

mężczyzn uciążliwości i szkodliwości pracy dla zdrowia, a takżę czas pracy w tych

warunkach nie mają istotnego ruliązku z gęstością ich nasienia.

[B4] Anna Pilewska-Kozak, Klaudia Pałucka, Celina Łepecka-Klusek, Lechosław Putowski.

Umiejscowienie kontroli zdrowia w grupie starzejących się męzczyzn - doniesienie wstępne.

Gerontol. Pol. 2016 t.24 nr 1 s. 45-50.

Celem pracy było sprawdzenie,jakie jest umiejscowienie konboli zdrowia w grupie

starzejących się męzczyzn,leczonych z powodu choroby przewlekłej. Badaniami objęto l19

mężczyzn, hospitalizowanych na oddziałach kardiologicznych, urologicznych i pacjentów

poradni przyszpitalnych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz własnej konstrŃcji

oraz Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrońa(MHLC). Dla celów tej pracy

dokonano podziału mężcryzn na dwie grupy wiekowe 45-50lat i 51-55 lat. Do regularnego

wykonywania badń profilaktycznych przyznńo się 62.ż0/o mężczyzn, a zaprzeczyło temu

37.8%. Ponad połowa badanych (54.6%) oceniła swój stan zdrowia jako dobry,33.6%o jako
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dostateczny, a 7.6Yo jako zŁv.Najwyższą średnią liczbę punktów zaobserwowano dla

wewnętrznej kontroli zdrowia, czyli d|a stwierdzenia, że w największym stopniu zalezy ono

od samych respondentów. Na kolejnym miejscu znalazł się wpływ innych. Zdrowie jako

wynik przypadku osiągnęło najńżsą liczbę punktów. Niskie umiejscowienie kontroli

zdrowia najczęściej spotykano, w badanej grupie mężczyzrt, w wymiarze wewnętrznym

(54.6%). W dalszej kolejności w wymiarze wpĘw innych (48.1%), a następnie przypadek

(47.1%). W przypadku wysokiego umiejscowienia było odwrotnie. Badani najczęściej

cechowali się typem nięnóżmicowanym silnym bądż ńezróżńcowanym słabym

(odpowiednio po 21.8%).W dalszej kolejności byli mężczyźń o typie powiększającym

wptyw przypadku (13.4%). Co dziesiąty (odpowiednio t0.1%i l0.9%) to respondenci o typie

pomniejszającym wpływ prąrpadku i silny-zewnętrzny. Typy silny-wewnętłzny

i pomniejszający wpływ innych cechowały odpowiednio po 6.7% ankietowanych,

a powiększający wpływ innych 8.4Yomężczyzn. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice

między wiekiem badanych a zewnętrznym umiejscowieniu kontroli, określanym jako

przypadek (p<0.05), prTy azym mężczyźń o wysokim umiejscońeniu kontroli to głównie

osoby z młodszej grupy wiekowej. Na podstawie analizy wyników badan stwierdzono, ze w

grupie starzejących się mężczyzn najczęściej występuje wewnętrzna kontrola zdrowta, przy

czymjej wymiar zaleĘ od ich wieku. Zaś dominującym typem umiejscowienia kontroli

zdrowia w tej grupie jest typ ńenóżńcowany silny i typ ńezróżnicowany słaby.

4.3.3 Omówienie iznaczeńę uzyskanych wyników

Człowiek jest uznawany współcześnie za jednosĘ autonomiczną która ma świadomośó

zdrowotną oraz mozliwość kreowania własnego zdrowia w aspekcie biologicznym,

psychologilznym, społecznym, a nawet duchowym. Wyrazem troski kobiet o własne zdrowie

jest, rńędzy innymi, korzystanie badan profilaktycznych [Skórzyńska i wsp., 2017l.

Uzyskane renltaty :vqykarlaĘ, że ponad połowa (69.6%) ankietowanych korzystała z bńń
profilaktycznych. Samobadanie piersi co miesiąc praktykowało 10.8% badanych, od czasu do

czasu 60j% osób, jakkolwiek było teZ takich 28.4% respondentek, które nie badaĘ pierci. Z

wyników badń Słopieckiej [Słopiecka,2009l przeprowadzonych wśród 2l0 kobiet w wieku

od 18 do 73 lat wynika, ze ponad połowa (59.0%) kobiet uczęszczŃa na badania

profilaktyczne larządu rodnego rzadziej, ńż raz na dwa |atabądż nie uczestniczyła w nich

wcale. Pozostałe (41.0%) respondentki z$aszaĘ się na badania systematyczńe, czyli
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przynajmniej ruzna}lata. Cąmnikami warunkującymi zdrowie człowieka w kżdym wieku

są m.in. zachowania zdrowotne. Analizując zachowania zdrowotne kobiet po menopauzie

zaobserwowano, ze ogólny wskaźrik zachowń zdrowotnych tych kobiet był przeciętny, co

korespondowało z wynikami normalizacyjnymi Juczyńskiego. Jakkolwiek średnia

charakteryzująca wskaźnik w niniejszych badaniach była niższaniż u twórcy kwestionariusza.

Autor z.auwaĘł,że kobieĘ w okresie po menopauzie podejmują więcej zachowań korzystnie

wpływających na zdrowie, niż osoby młodsze. Wyjątek (natzeczmłodszych) mogą stanowiÓ,

jego zdaniem, osoby dotknięte niektórymi chorobami przewlekłymi [Juczynski, 2009]. W

ostatnich latach obserwuje się dość stałą tendencję do popralvy zachowń zdrowotnych w

starszych grupach wiekowych. Według niektórych autorów seniorzy wykazują nawet lvyniki

ponadprzeciętne fZadwoma-Cieślak&Ogińska-Bulik, 2013]. Inaczej jest w opracowaniu

Kurowskiej i Kierzenkowskiej |2014l, gdzie kobiety po 60. roku życia charakteryzowaĘ się

gorszymi rezultatami w tym zakresie. Prezentowane rcnńtaty pokazĘ, ze wśród kobiet Po

menopauzie najsilniej ła7f,laczone byĘ zachowania profilaktyczne. Na drugim miejscu

uplasowały się prawidłowe nawyki zywieniowe i pozytywne nastawienie psychicme.

Jakkolwiek obserwowano dość niskie właściwości psychometryczne tych czynników w

odniesięniu do wyników, które prezentował w swoich badaniach Juczyński [Juczyński, 2009].

Doniesienia z piśmiennictwa wskazuj ąna znaczenie przestrzegania zasad zdrowego Zywienia

na profilaktykę chorób typowych dla okresu pomenopatrzalnego (zespołu metabolicznego,

choroby niedokrwiennej sercą cukrzycy, nowotworów złośliwych, osteoporozy i zabarzń

depresyjnych) [Alkhatib&Klonizatis,2014; Ensan i wsp.,2018]. Szczegółowych nawYków

zywieniowych w tej grupie kobiet nie badano. Oceniając kategońę poąrtywne nastawienie

psychiczne brano pod uwagę m.in. unikanie sytuacji przygnębiających, zbY silnych emocji i

napięó oraz życie towarzyskie. Dośó niskię właściwości psychomeĘczne tego czynnika

można vnaó zańekorzystne dla zdrowia psychicznego kobiet po menopauzie. W tej gruPie

wiekowej bowiem wzrasta częstośó występowania róźmych zablxzeń psychicznych, w tym

przede wszystkim depresyjnołękowych tMaki i wsp., 2018; Ostrowska i wsP., 2015l.

Kobiety te odczuwają więcej (w porównaniu z młodszymi) negatywnych emocji, tj. niePokój,

smutek i wyczerpanie [Bień i wsp., 20t7]. Zatęm unikanie stresorów w życiu codziennym

możemieó beryośredni wpływ naptzyv\Iracanie i utrzymywanie ich równowagi emocjonalnej

[Wieder-Huszla i wsp. ,20147. Na ostatlrim miejscu znalazĘ się praktyki zdrowofite, których

siła oddziaływania w badanej grupie osiągnęła wynik niższy, niZ w badaniach Juczyńskiego

(Juczynski, 2009). Wśród nich oceniano m.in. czas przęznaczany na odpoczynek, unikanie
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przepracowania i nadmiernego wysiłku ftzycznego, kontrolę ciężaru ciała i ograniczanie

palenia tytoniu. W tej kategorii zna|az}y się różne aktywności zdrowotne, przy czym

najwięcej uwagi poświęcono wypoczyŃowi fizycznemu. Zadowa|ającym jest fakt, że

aktywność ftzycnlą w czasie wolnym od pracy, deklarowała ponad połowa kobiet (59.8%).

Podobne wyniki uzyskali inni autorzy, gdzie odsetek ten wynosił 48Yo, a tylko 1.8% badanych

przyntavlało się do intensywnego i regulamego wysiłku ftzycntego. Nalezy jednak

podkreślić, że mńa aktywność ruchowa w tym okresie Ęcia może ńry,ać się z

występowaniem określonych problemów zdrowotnych fCwirlej-Sozńska i wsp., 2015].

Ponadto niedogodności, zvtiązane z odczuwaniem objawów wypadowych, nie zachęcają ich

do aktywności ftzycznej [Bień i wsp., 2017l. Uwzględniając jako zmienną różnicującą grupę

miejsce zamieszkanianależy podkreślić, ze mieszkanki wsi miaĘ mniejszy ogólny wskźnik

zachowń zdrowotnych ńz zamieszkujące w mieście. Jakkolwiek nie było to istotne

statystycznie. Jego wartość uplasowała się na granicy między niski a przecięfiry, co może

wskazywać na nieco mniejszą troskę o własne zdrowie w tej grupie kobiet. Należy podkreślić,

żezlpełńe inny rozkład wyników odnośnię ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotrrych i dla

wszystkich kategorii zachowń u kobiet po menopauzie prezentował w swoich badaniach

Juczyński [Juczyński, 2009], a takżę inni altorry [Weber-Rajek i wsp., 20161.

Niezaprzeczally jest jednak fakt, że zarówno prezentowane wyniki własne, jak i innych

autorów, świadczą o niedostatecznej dbałości kobiet o własne zdrowie. Wyniki przecięfire,

w zakresie podejmowanych zachowań złliryartych ze zdrońem, nie mozna uznaó za

zadowa|ające, zuwagi na większą podatność kobiet w tym okresie na różme zablnzeńa

psychofizyczne [Ensan i wsp.,2018; Goyal i wsp., 20l7l.

Samoocena zdrowia jest coraz częściej stosowaną metodą badan epidemiologiczrrych,

wykorzystywaną w celu oceny stanu zdrowia populacji fDziankowska-Zaborczczyk i wsp.,

2014]. W badaniach własnych subiektywna ocęna własnego zdrowia okazńa się przeciętną

gdyż ponad połowa (56.9%) kobiet oceniła je jako dobre a co trzecia (33.3%) jako

dostateczne. Należy podkreślić, że wśród mieszkanek wsi ptzewńały kobiety, które oceniły

własne zdrowie jako bardzo dobre i dobre (64.S%). Podjęto próbę określenia, co dla kobiet w

okręsie po menopauzie oznaczńo pojęcie,,byó zdrowym". Ankietowane rozumiĄ je głównie

jako stan organizmu i cel zyciowy. Ponadto postrzegały zdrowie jako właściwość. W

badaniach innych autorów Paniszewska i wsp., 2016; M}ynarska i wsp., 20157,

ptzeprowadzonych w grupie osób w wieku senioralnym, stwierdzono, że było ono rozumiane

głównie jako właściwośó. Wyniki badń Delugi i wsp.[2016f pokazaĘ, ze zdrowie rozumiane
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jako właściwość osiągnęło najwyższe wyniki tŃłże wśród osób młodszych. Badania

Nowickiego i wsp. |20177, którymi objęli 150 osób w wieku od22 do 62lat, o średniej wieku

40,7 lat, wykazńy, ze respondenci najwięcej uwagi prąrpisują zdrowiu pojmowanemu jako

stan oraz wynik i właściwości, natomiast dalsze miejsce zajmowało zdrowie pojmowane jako

cel. W mateńale własnym definiowanie zdrowia zalężne było od miejsca zamieszkania

badanych. Okazało się, że kobieĘ mieszkające na wsi częściej rozumiaĘ je w sposób

instrumentalny, wybierając twierdzenia odpowiadające pojmowaniu go jako właściwości

organizmu. Z kolei te, które mieszkaĘ w mieście vłyżej oceniały twierdzenią opisujące

zdrowie jako proces.

Światowa OrganizacjaZdrońa(WHo) sformułowała holistyczne i pozytywne pojęcie

zdrowia, rozumianego jako dobrostan biologiczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak

choroby czy niepełnej sprawności. Dlatego niekiedy zastępuje się pojęcie zdrowia

stwierdzeniem dobrostan, które wskazuje na zdolność człowieka do funkcjonowania w

środowisku i umiejętność adaptacji do syttlacji stresowych, zarówno pozytywnych, jak i

negaĘwnych fDomaradzkt, 2013; Gruszczyńska i wsp., 2013; Ślusarska i wsp., 2013]. Bez

wątpienia pozostaje fakt, że zdiagnozowanie raka piersi i proces jego leczenia jest sytuacją

stresującą dla kobiety. Prezentowane rezultaty pokazĘ, ze najwięcej kobiet po menopauzie i

masteklomii utożsamiało zdrowie z dobrym samopoczuciem, a dla co trzeciej wykładnikiem

zdrońa był brak zdiagnozowanej choroby. W mniejszości natomiast były te kobiety, które

pojmowały zdrowie jako sprawnośó ftzyczną i psychiczną. Doniesienia z piśmiennictwa

[Ślusarska i wsp., Z}l3;Nowicki i wsp., 2017; Nowicki i wsp., 2018] wskazują, żę zdrowię

jest postrzegane przez ludzi jako największa wartośó w ich zyciu. Sąd zaskakujące jest, że

wśród kobiet po mastektomii tylko nieliczre (l2,4%) były takiego zdania.

Prezentowane rezultaty pokazaĘ, że ogólny wskźnik zachowań zdrowotnych (HBI)

wśród kobiet po mastektomii był przeciętny. Koresponduje to z wynikami Pacian i wsp.

[2013], przeprowadzonymi wśród 104 Polek po radykalnej mastektomii oraz Kurowskiej i

wsp. [2013f, przeprowadzonymi wśród 98 kobiet po mastektomii. Kachaniuk i wsp. [2013]

natomiast przeprowadzili swoje badarria zudzińem grupy kontrolnej - przebńali2I2kobiet

po mastektomii i 354 zdrowe. Autorzy ci dostrzegli, że ogólne nasilenie zachowń

zdrowotnych w obu grupach było przeciętne, jakkolwiek w grupie kobiet po operacji, z

powodu raka piersi, było nieco wyższe niZ u zdrowych. Osoby po rozpoznaniu raka piersi, w

trakcie terapii, atakże w okresie remisji choroby, kładą większy nacisk na poprawę swojego

s§lu życia. Starają się unikać zachowń niekorzystnie wpływających na zdrowie, a chętnie
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wdrńają zachowania prozdrowotne. Uzyskane rcz.JltĄty pokazaĘ, że dominującym

zachowaniem zdrowotnym w badanej grupie byĘ praktyki zdrowotne (średnia wyrażająca

ogólny wskaźnik dla tej kategońi wynosiła 3,75) oraz zachowania profilaktyczre (średnia dla

tej kategorii wynosiła 3,66). W badaniach innych autorów [Pacian i wsp., zDl3|uzyskano

najwyższą średnią punktów dla kategorii zachowania profilaktyczne (3,72). Na kolejnym

miejscu uplasowały się (z taką samą średnią - po 3,53) pozytywne nastawienie psychiczne i

praktyki zdrowotne. Z tego wyniką że średnia dla praktyk zdrowotnych była niższa niZ w

prezentowanym materiale. Zaobserwowano także róźnicę w kategorii prawidłowe nawyki

żywieniowe pomiędzy wynikami własnymi a doniesieniami innych autorów. Prezentowane

wyniki badń własnych pokazńy, że kobiety starały się dbać o prawidłowy sposób

odĄmriania _ średnia dla tej kategorii wyniosła 3,51. W doniesieniach innych autorów

[Kachaniuk i wsp., 20131średnia była nieco wyższa (3,55), a jeszcze innych [Pacian i wsp.

2013] ńższa (3,01). Ponadto niektórzy badacze dostrzegli, ze kobieĘ po mastektomii

charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami nasileńa zachowń zdrowotnych dla kategońi

zachowania profilaktyczne (3,62), praktyki zdrowotne (3,6l), pozytywne nastawienie

psychiczne (3,60) [Kachaniuk i wsp., 20131. W badaniach własnych stwierdzono ńższy niZ u

cytowanych autorów wskźnik zachowń zdrowotnych dla kategońi pozytyvrne nastawienie

psychiczne. Średnia wynosiła 5,5l, a więc była zbLiżona do tej, którą obserwowano w

odniesieniu do prawidłowych nawyków żywieniowych.

Stwierdzenie raka piersi i leczenie chirurgiczne jest dla kobiet przeĘciem

traumatycznym [Yaw i wsp., 2011]. Ogińska-Bulik i Zadworna-Cieślak [2014] w swoich

badaniach poszŃiwały za\eźntości między przeĘciarrti traumatycznymi a zachowaniami

zdrowotnymi. Badaczę ci stwierdzili, żę osoby, które doznaĘ traumy charakteryzowaĘ się

wyższymiwska:źnikami zachowń zdrowotlrych, głównie profilaktycznych. Niniejsze badania

nie potwierdziĘ tego rwiązku. OkazaŁo się bowiem, że ogólny wskaźnik nasilenia zachowń

zdrowotnych w tej grupie (zgodnie z piśmiennictwem domającej traumy) był przeciętny. Na

pierwszy plan wysuwały się praktyki zdrowotne i zachowania profilak§czne.

Prezęntowane wyniki badń sugerują potrzebę wdrażania programów promujących

zdrowie i profilaktycznych wśród kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Wa;ne jest, aby

kobiety były świadome, żejakość ich Ęcia w piątej i kolejnych dekadach Ęcia zależy od

indywidualnej troski o własne zdrowie. Warto więc w badaniach naukowych podejmowaó

problematykę szeroko pojętej dbałości o zdrowie kobiet, wartościowania zdrowia oraz

pozrrawanie ich zachowań zdrowotnych na kazdym zetapów życia.



ZłrĄczNIr Nn 2
Dn N. Irłpn. Auwł BocusrłwA PILEwSKA - Kozłx
Auroneprnłr w Jęzvru Pol-sKIM Strona | 32

Współcześnie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych podejmują w swoich

badaniach problematykę zachowań zdrowotnych człowieka w róźnych etapach jego Ęcia.
Szczególnym okresem, który rzutuje na rozwój i zdrowie człowieka jest jego Ęcie
wewnątrzrnacicnrc. Zwtacanie przez przysńą matkę uwagi na korzystne dla zdrowia jej i jej

dziecka zachowania zdrowotne umożliwia prawidłowy przebieg ciąĘ i rozwój płodu

[Olander i wsp., 2018; Rapoń, 20I7l. Badanie wielu autorów wskazują nazitązekpomiędzy

Ęlem Ęcia kobiet w czasie ciąĘ a stanem zdrowia noworodka. Regularna aktywność

ftrycznaw ciĘyjest kluczowym elemęntem dobrego sźrmopoczucia kobiety. Wpływa m. in.

na utrzymanie sprawności ruchowej, eliminację lub zmniejszenie odczuwania dolegliwości

bólowych kręgosfupa i zapobieganiu nadmiememu przyrostowi masy ciała. Jest ona wskazana

przede wszystkim w ciq4 fizjologicznej. Ciąża wielopłodowa, wiążąca się często z

występowaniem powikłń połozniczychmoże stanowić realne przeciwwskazanie do wysiłku

ftzycznego [Gdńska i wsp., 20161. W badaniach własnych ponad połowa (62.9%) kobięt

twierdziłą że podczas obecnej ciąży (przed hospitalizacją) nie była aktywna fizyczrie.

Palenie Ęrtoniu w ciąĘ jest duĄrm problemem zdrowia publicznego. Tlenek węgla i

nikotyną przenikając do krwi płodu, mogą pnyczyńć się do niedotlęnienia

wewnątrzmacicznego, niskiej punktacji w skali Apgar po urodzeniu oraz wyższego

prawdopodobieństwo wysĘpienia zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej w okresie

niemowlęcym [Grzesik-Gąsior i wsp., 2017l. Niektórzy altotzy podają iż w ciąży pali

papierosy 20-40% kobiet [Popken-Haładus i wsp., 20131. W badaniach własnych ponad

połowa (57.1%) badanych podała, że ńgdy nie paliła papierosów i nadal nie pali, a l7.1%o

kobiet przyznaŁo się, że przestało palić po rozpontańu ciąĘ. Pofiywnie na\eży ocenić

również fakł, że naprzestrzeni kilku lat niezrraczrie obniżrył się odsetek palących ciężamych.

Skala problemu jest jednak dość trudna do realnej oceny ze względu na duZą rozpiętość

szacunkową która posfugują się autorzy. Ponadto jest zapewne grupa ciężarnych, które nie

przyznają się do palenią zę względu na zbyt silną presję, którą wywiera na nie

społeczeństwo. Kawa natomiast jest powszechnie spożywana w czasie ciryy.Podczas gdy

niektóre z jej składników, takich jak kofeiną mają silne działanie farmakologicnrc,

jakkolwiek jej wpływ na nienarodzone dzięcko pozostaje nadal niejasny. Niektóre doniesienia

wskazują ze spożywanie dużej ilości kofeiny wiayże się z częstszym występowaniem

poronień, porodów przedwczesnych i ograniczeniem wzrosfu płodu. Kofeina bowiem

przenika do łożyska, przedosĘąc się do krwiobiegu płodu, a jej stężenie pozostaje takie same

jak w krwiobiegu matki [Domingues e Paula i wsp., 20l7].WciĘ jednak brakuje
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jednoznaczrych ustaleń co do ograniczenia stosowania kofeiny w okresie ciązy [Van der

Hoeven i wsp., 2017]. Światowa OrgańzacjaZdrońarekomenduje przyjmowanie kofeiny w

ilościach nie przekraczających 300 mg, co odpowiada nie więcej niż 3 filiżaŃom kawy

dziennie [Chen i wsp., 2016]. W prezentowanych badaniach z wypowiedzi większości

(85.7%) kobiet wynika, iz ńe spożywĄ kałvy kofeinowej w okresie civy.Alkohol i

substancje psychoaktywne są używkami należącymi do tzw. teratogenów

neurobehawioranych. Alkohol juz po kilkudziesięciu minutach od spozycia przenika do

krwiobiegu płodu, osiągając stężenie zbliżone do stężenia we krwi matki. Nie ustalono do tej

pory bezpiecmej dawki alkoholu, jaką potencjalnie można przyjąć w trakcie civy.Dlatego

przyjmuje się, ze kużda nawet najmniejsza jego ilość moze byó szkodliwa [Grzesik-Gąsior,

20l7l. Pomimo destrukcyjnego wpływu alkoholu na rozwój płodu, jego spozywanie w ciĘy
jest wciąz obserwowane. Według niektórych autorów około 18% kobiet kontynuuje picie

napojów alkoholowych w okresie ciązy [Baranowska, 2016]. W badaniach własnych

wszystkie cięźarne oświadczyły, że w okresie ciąĘ ńe spoĄnvały alkoholu. W tej grupie

ciężarnych rzadszę stosowanie uĘwek możę być wynikiem zwiększonej troski o

wprowadzanie zachowń prozdrowotnych, ze względu m ciĘę wysokiego ryzykąjaką jest

wielopłodowość. W ciąĘ wzrasta zapotrzebowanie naposzczególne składniki odZywcze. Do

wżniejszych z nich nalezy kwas foliowy [Grzelak i wsp., 2016]. Jego przyjmowanie

zmńejsza ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, patologii położńczych oraz rozwoju chorób

przewlekĘch w dorosłości [Makowska-Donajska i wsp., 20l7l. W badaniach własnych

wszystkie kobiety przyjmowĄ kwas foliowy w rekomendowanej dawce 0,4 mg, w okresie

przynajmniej trzech miesięcy przed ciĘą i do 12 tygodnia ciąą, a następnie przyjmowały

preparaty wielowitaminowe. Niniejsze rczu\taty pokazaĘ, że ogólny wskźnik zachowń

zdrowofirych badanych ciężamych był wysoki. Ponadto w badanej grupie ciężamych

zaobserwowano wysokie wskaźniki zachowń zdrowotnych dla poszczególnych kategorii

(wszystkie powyżej 3.90). Juczynski [Juczyński, 20091w badaniach prowadzonych wśród 61

kobiet w ciąĘ powikłanej, stwierdził przeciębry ogólny indeks zachowń zdrowotnych,

jakkolwiek :vqlższy niż u zdrowych kobiet. Ten sam autor zaobserwował wysokie wskźniki

w zakresie kategorii zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne i praktyki

zdrowofire, w porównaniu do kobiet nie będących w ciązy. Najniżsąrm wska:źnikiem w jego

badaniach charakteryzowały się prawidłowe nawyki ży.rvieniowe. Boguszewski i wsp.

[Boguszewski i wsp., 2018], prowadząc badania wśród zdrowych kobiet w okresie ciryy,

stwierdzili przeciętny ogólny wskźnik zachowń zdrowotrych. Wyniki ich badń pkazały,
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żę na pierwszym miejscu byŁy pozytywne nastawienie psychiczne i praktyki zdrowotne,

następnie prawidłowe nawyki żywieniowe i zachowania profilaktyczne. NaleĘ zaznaczyć, że

były one vłyższe, niz w grupie kontrolnej. Rezultaty badan własnych pokazaĘ, ze kobiety w

ciązy wielopłodowej zlłracają szczegóIną uwagę na swój styl zycią jako główny czynnik

warunkujący zdrowie. Rozumieją, ze jest to okres szczególnej troski o własne zdrowie, a tym

samym o zdrowie dzieci. Wdrazanie zachowń prozdrowotnych w okresie

przedkoncepcyjnym i prenatalnym stanowi gwarancję poprawy nie tylko samopoczucia

ciężarnej,j ak również stanu połozniczego.

Problem nietrąrmania moczu zaliczarty jest przez Światową Organizację Zdrowia do

podstawowych, jest opisywany coraz częściej i rorwńany jako zadanie profilaktycnrc i

terapeutyczne [Borello - France i wsp., 2006; Broś - Konopielko i wsp., 2007]. U tych kobiet

obniza się komfort Ęcia, zmniejsza poczucie własnej wartości, atrakcyjności i seksualności,

przycryńa się do izoIacji towarzyskiej, zawodowej i społecznej. Występowanie tej

dolegliwości wpływa na zdrowie kobiet we wszystkich jego wymiarach. KobieĘ często

Ńrywają objawy. Towarzyszy im przekonanie o nieodwracalnych cechach dysfunkcji [Lee i

wsp., 2008]. Prezentowanę rezultaty pokazŃ, że nietrzymanie moczu ma niewątpliwy

wpływ na poczucie ogólnej jakości Ęcia,jak i jakości Ęcia seksualnego. Seksualność jest

integralną częścią osobowości człowieka. Jakość tej sfery życia nabiera szczególnego

znaczeńa w kontekście oceny zdrowia seksualnego, łryzącego biologiczne, emocjonalne,

intelektualne i społeczne aspeĘ życia [Haźimowatidis & Hażichristou,2007]. W

prezentowanym materiale stopień wnm istotrie różnicował częstość występowania zaburzeń

orgrżmu oraz ogólną ocenę satysfakcji kobiet z Ęcia seksualnego. Bez znaczeńa natomiast

był on w kwestii poządanią podniecenia oraz pojawiania się zabtltzeń seksualnych

młiązarlych z bólem, co nie ntalazło potwierdzenia w doĘpnym piśmiennictwie [Dalpiaz i

wsp. 2008]. Prezentowane rezultaty pokazĘ, że wnm ma negatywny wpływ na Ęcie
towarzyskię otaz psychologicnle iekonomicme aspęĘ jakości życia kobiet. Pomimo

wzrastającej rangi tego problemu pozostaje on nadal niedowartościowany i często traktowany

wyłączrie w kategoriach dyskomfortu,młiązanego ze sferą higieny osobistej.

Kolejnym czynnikiem warunkującym zdrowie człowieka jest otrzymywane wsparcie

lub jego brak. Wsparcie społeczre, które jest dostosowane do potrzeb i oczekiwań człowieka,

z pozostawieniem miejsca na jego własną autonomię i rozwijanie własnych kompetencji

ułatwia proces ńaptacji do trudnej Ęciowo sytuacji [Ogińska-Bulik, 2015]. Dlatego też

waźnym zagadnieniem wydaje się analiza 
^ĄĄązJr:u 

między zapotrzebowaniem na wsparcie
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kobiet oczekujących na opęrację. Dużę nnczenie w okresie przedoperacyjnym przypisuje się

sprawnej komunikacji między chorą a pracownikami medycznymi. Dowiedziono,iż przepĘw

informacji o skutecmości podjętego leczenia nviększa u kobiet poczucie kontroli nad

własnym zdrowiem, motywuje do przyjęcia akĘwnej postawy w walce z chorobą oruz

sprzyja poszŃiwaniu skutecmych zachowń zaradczych [Michałowska-Wieczorek i wsp.,

2006]. Prezentowane wyniki badń własnych potwierdzają te doniesienia z piśmiennictwa.

Gros badanych (9I,2Yo) starało się wzbogacić swoją wiedzę o chorobie i operucji, a za

najcenniejszę źródło informacji w tej kwestii uznało pracowników medyczrych (41,2%) lń
inne chore (35,3%). Tak częste wskazanie na inne chore kobiety może świadczyć o potrzebie

o,doboru" pacjentek w salach szpitalnych, co w naszych warunkach nie zawsze jest mozliwe.

Możliwe jest natomiast inicjowanie i wspieranię dzińartia grup samopomocy, chociaz te nie

znalaĄ jeszcze uznania w polskim systemie ochrony zdrowia. Ograniczenia osobowe,

czasowe i przestrzenne w naszych szpitalach zmuszają niekiedy do poszŃiwania nowych

metod edukacji chorych (np. prezentacje multimedialne zapisane na nośniku cyfrowym),

które zmniejszyłyby bezpośrednie zaatgażowanie personelu [Pierściński i wsp., 2007]. W

zadnym wypadku nie może to zastępować roznowy z chorą, gdyż standardem w opiece jest

bezpośredni kontakt osoby leczonej z|eczącą [Ghulam i wsp., 2006]. Szczególnie ważne jest

to w odniesieniu do kobiet starszych, dla których korzystanie ze zdobyczy techniki może byĆ

trudne i mało zrozsxrliaŁe. Znaczenie rodziny we wsparciu kobiet w okresie

okołooperacyjnymjest bezsporne. Dlatego niepokojącejest, że ń co piąta badana ptzyznńa

się, iż w okresie oczekiwania na operację nie mogła Liczyć na pomoc i wsparcie rodziny.

Wprawdzie w tej grupie istotnie częściej (p<0,05) spotykano kobieĘ starsze niz młodsze,Iecz

większość zńch pozostawała w związku partnerskim i miała dzięci. Nie wiadomo zatem,

dIaczego nie doświadczyły wsparcia bliskich. EĘczrry i prawny obowiązek informowania

kobiety o jej chorobie i możliwych do zastosowania u niej procedur medycznych uwidacznia

pewien problem, który dotyczy granicy przekazywarrych informacji. Z jednej strony pomlala

on uzyskać świadomą zgodę pacjentki na proponowane jej leczenie, az drugiej niesie ńebęz-

pieczeństwo nasilenia się leku i niepokoju.Trzębapw tym pamiętaó, iż chora ma prawo, na

swoje wyrźne Ęczeńe, nie być informowaną o szczegółach stanu własnego zdrowia. To

prawo do niewiedzy jest instrumentem pozwalającym jej uniknąć niechcianych informacji

[Łepecka - Klusek i wsp., 2009]. W związku z tym konieczne jest ustalenie standardów

postępowania oraz doskonalenie umiejętności personelu medycznego w zakresie rozpo-

znawańa czynników modyfikujących emocje chorych w okresie okołooperacyjnym.
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Wciąż pojawiają się doniesienia wskazujące na obniZanię się płodności par

małzeńskich/parfrrerskich, co sugeruje potrzebę większej troski o zdrowie reprodukcyjne.

Niepłodność dotyka około l5Yo pat wieku reprodukcyjnego, a blisko połowa z ńch zitązam

jest z niepłodnością męską [De Geyter i wsp., 2018; Melendezi wsp., 2018]. W badaniach

własnych oceniano czynniki wpływające na pogilszającą się jakość nasienia męskiego.

Dotychczas pozrrano kilkadziesiąt fizykochemicmych czynników, które mogą upośledzać

męską płodność. Lista ta wciĘ nie jest zamknięta, poniewaz stale zmienia się rynek pracy,

powstają nowe zawody, awraz z nimi nowe zagrożenia. Wykryty związekmiędzy wiekiem

badanych mężczyzn a gęstością ich nasienia jest dość oczywisty (wraz z wiekiem obniZa się

płodnośó) i potwierdzający spostrzeżenia innych autorów [Andersson i wsp., 2008;

Radwan,2005; Schmid i wsp., 2007]. Podziału mężczyzn, w zależności od wykonywanego

zawodu, dokonano w oparciu o doniesienia z piśmiennictwa, których autorzy bezpośrednio

lub pośrednio wskazuj ą na zslłiązek między określoną profesją a zabutzęniami płodności

[Cherry, 2008; Sheiner, 2003: Radwan, 2005]. Takiego jednak podziału, jak w niniejszym

opracowaniu, w dostępnej literaturze nie znaleziono. Niemniej warto zauwaĘć, iz uzyskane

rczultaty korespondują w pewnym sensie, ze spostrzezeniami innych badaczy. Z ptzeglądu

piśmiennictwa bowiem wyniką iż zawody, których wykonywanie ńąże się z częstym

kontaktem z metalami ciężkimi (ołów, magnez),peĘcydami, rozpuszczalnikami oraz innymi

zńązkami o działaniu estrogennym mogą przyczyniać się do obnizenia płodności mężczyzny

[De Fleurian, 2009 ; Jlng, 2007 ; Multigner, 2007 ; Nńą 2a07 | Zmńejszać prodŃcj ę spenny,

zwiększać liczbę wadliwych plemników i zmni€lszać produkcję androgenu. Podobnie jest w

sytuacji natużenia na działanie promieniowania jonizującego, 94 wysokiej temperatury

[Kumar, 2004; Sheiner i wsp. 2003 ]. Prawidłowy proces spermatogenezy przebiega w

temperaturze o 3-4oC ńzszej niż ciepłota cińą akużdy wzrost temperatury o lt powoduje

spadek plemników o około 14%. Na takie ryzyko narażeni są mężcryźń ptacujący w

warunkach podwyższonej temperatury, ilp. piekarze, spawacze, hutnicy, kucharze,

pracownicy przemysfu ceramicznego [Sheiner i wsp., 2003]. Na szczególną uwagę zasfuguje

grupa rolników, których praca wiąze się z duĘm wysiłkiem ftzycznym, nienormowanym

czasem pracy, narażęniem na zmienne warunki atmosferyczne i agrochemikalia

[Romanowska-Słomka i wsp., 2006]. Największe zagrożenie dla płodności mężcryzn ze

środowiska wiejskiego stanowią ksenohormony [Stefankiewicz i wsp. 2006l. Są to substancje,

które poprzez podobną budowę chemiczną do hormonów naśladują ich dzińanie lub są im

przeciwstawne. Do najlepiej poznanych naheżą pestycydy, a efektem szkodliwego ich
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działańa jest zaburzenie wszystkich parametrów nasienia. Do organiznu przedostają się

poprzęz układ oddechowy, pokarmowy i skórę. Poglądy autorów odnośnie negatywnego

wpływu wykonywania zawodu kierowcy na płodność mężczyzny są podzielone. Nieklórzy

twierdzą, że tak, zvłłaszcza jeśli kierują dużymi pojazdami, w tym także rolniczymi [Radwan,

2005]. Inni uwazają, że Ęlko w niewielkim stopniu zagrńa płodności [Olivai wsp., 2001].

Przedstawiciele tego zawodu stanowili w badanej grupie dość znaczący odsetek, chociaż nie

na tyle dutry, by móc w tej kwestii wnioskowaó. Analiza zebtanęgo materiału skłania też do

pewnej refleksji - cz! wszyscy badani byli świadomi występowania czynników szkodliwych

dla zdrowia w miejscu ich pracy? Wydaje się, ze nie. Do takiego wnioskowania upoważniają

zgoła odmienne oceny wykonywanej pracy ptzez przedstawicieli tych samych zawodów, np.

przez spawaczy, rolników, elektryków, elektroników czł lakierników samochodowych. Stąd

w poszŃiwaniu przyczyn niepłodności męskiej na\eży zawsze dokonywać szczegółowej

ana|izy i oceny środowiska pracy, a nie tylko pytać o wykonywany zawód czy lvyĘpowanie

w pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Lepiej zakładać, iż ńe wszyscy mężczyźń

potrafiąto ocenió. Udowodniono przecież, że ekspozycjanadzińanie określonych czynników

fizycznych i/lub chemicznych w miejscu pracy może nieó duże znaczenie, jeśli nie być

bezpośrednią przyczyną niepowodzenia w ronodzie [Radwan, 2005]. Stres od lat trznawany

jest zawaimy czynnik waruŃujący zdrowie człowieką w tym także zdrowie reprodukcyjne.

Jego wpływ na płodność mężczynt nie został jednak do§chczas dokładnie poznany

[Nargund, 2015]. Ponadto wiadomo, że stres towarzyszący leczeniu niepłodności jest

istofirym czynnikiem ryTyka obniżenia jakości nasienia. Istnieją też doniesienia o możliwym,

negatywnym wpływie stresu psychologicznego na gęstośó nasienia [Nargund, 2015; Janevici

wsp., 2014;]. Stres psychologiczny może też wpĘwać na spermatogęnęzę, głównie w wyniku

zmiennego wydzielania testosteronu fNargund, 2015]. Janecvic i wsp. |2014] w badaniu

przeptowadzonym w Kaliforni wśród l97 mężczyzn w latach 2005-2008 stwierdzili, że

mężczyźni,klórry doświadczyli dwóch lub więcej stresujących wydarzeń zyciowych w ciągu

ostatniego roku, mieli ńższy odsetek ruchliwych plemników i niższy odsetek morfologicznie

prawidłowych plemników, ale o podobnym ich gęstości. Natomiast stres rvłiązany z

wykonywaniem pracy nie był istotnie nviązany z parumetrami nasienia. W badaniach

własnych nie oceniano,\ecz pytano o uciążliwości w środowisku pracy. Nie poszukiwano też

za|ężmości między stresem a parametrami nasienia.

Dokonana w pracach [B1] i [B2] ana|iza bibliograficzna (opisana powyżej), doĘcząca

kondycji biologicznej mężczyzn ,,andropauzalnych" oraz ich relacji partnerskich
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i małzeńskich, skłoniła mnie do poszukiwń ich przekonń odnośnie umiejscowienia kontroli

zdrowia. W ostatnich latach obserwuje się nasilenie skutków nieprawidłowego stylu życia

zarówno wśród kobiet, jak i męZczyzn. Analintjąc polskie czasopisma kobiece Zięrkjęwicz

L20l2] doszła do wniosku, iZ aktywnośó w zakresie zdrowia mężcryzn naleĘ przede

wszystkim do ich partnerek. Zgodńe ze społecznie fuŃcjonującymi stereoĘpami oczekuje

się, iż to właśnie one zajmą się profilakĘką chorób, dbałością o higienę osobistą,

regularnością zg]aszania się na badania lekarskie i zażrywańa leków oraz współpracy z

lekarzem leczącym mężczyznę. Kobiety bowiem, według Buurma i wsp. [2007], częściej

dostosowują się do zaleceń lekarskich oraz charakteryzują się większą podatnością na

farmakoterapię. Współczesna kultura zatem sprzyja utrąrmywaniu bierności mężczyzn w

zachowaniach prozdrowotnych. Przyjmowanie biernej postawy wobec własnego zdrowia jest

szczególnie niebezpieczne w okresie starzenia się mężczyzny. Wzrasta wówczas ryzyko

pojawienia się chorób nowotworolvych i innych, mających wńyw na jakośó i dfugość Ęcia.
Z Raportu Siemensa wynika, że stan zdrowia polskich mężczyzn jest niezadowalający

[Cianciarą 20I2l. Unikają wizyt u tekarza, a chorobę traktują jako osobisĘ klęskę oraz

ząrożenie dobrego poczucia własnej wartości i męskiej tozsamości. To w dużej mierze

sprawia, że przedstawiciele tej płci często są oskarzani o niedostatek troski o własne zdrowie.

Okres starzenia się mężczyzny jest czasem, w którym wzrasta ryzyko występowania wielu

chorób, a skutki nieprawidłowych nawyków zdrowotnych mogą je jeszcze pogłębiać. Jakość

Ęcia w tym czasie możę ulegaó zmiańą z powodu pojawiających się objawów zarówno

fizjologicznych, jak i tych, przemańających za patologicznym procesem starzenia się

[Zierkiewicz, 20I2l. Przyjmując, że zachowania zdrowotne ludzi determinują pomyślne

starzenie się, słuszne wydaje się podjęcie działń edukacyjnych wśród młodszych mężczyzn,

a nie dopiero wtedy, gdy doshzegają u siebie symptomy starzenia się. Styl zycia w

pómiejszym wieku zńeĘ w duzej mierze od wcześniej przyjętej postawy wobec własnego

zdrowia oraz niektórych nawyków i upodobń, w tym sposobu odĄnviania, aktywności

ruchowej, umiejętnościami radzeńa sobie w sytuacjach trudnych, czy rez1lgnacji z uzywek.

Stąd dla zachowania na dfugo dobĄ kondycji ftzycznej i dobrostanu psychicznego warto

motywować młodych ludzi do regularnego kontrolowania zdrowia, przestrzegania diety i

zachowania akĘwnościfizycznej [Głowacka i wsp., 201l]. W okresie starzenia się większośó

mężczazn dostrzega u siebie objawy (których wcześniej nie było) oraz uświadamia sobie

starzenie się ich organizmu. Wzrasta też ryzyko pojawienia się chorób przewleĘch, a co za

tym idzie zachodzi potzeba zwiększenia troski o własne zdrowie. Z analizy zebranego
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materiału wyniką iż badanych mężczyzn cęchuje wewnętrzna kontrola zdrowia, co w

kontekście ich aktualnej sytuacji zdrowotnej ttzęba vznać za bardzo korzystne. Zwalczenie

choroby i powrót do zdrowia upatrują oni przede wszystkim w sobie i swoim postępowaniu.

Wedfug Helmer i wsp. |2012] osoby takie czują się odpowiedzialne zastanwłasnego zdrowia

oraz podejmują konkretne dzińańą aby je poprawić. |naczej jest w przypadku kontroli

zewnętrznej - przekonanie ludzi o osobistym wpływie na zdrowie jest znikome, a zachowania

prozdrowotne podejmowane rzadko [Cotter i wsp., 2010]. Rodzaj lokalizacji kontroli zdrowia

jest szczególnie ważny u osób starszych. Według Milte i wsp. [2015] kontrola wewnętrma

korzystnie wpływa na utrzymanie wysokiej jakości ichĘcia i funkcji ftzycznych. Wiąże się

też z więksąrm przestrzeganiem zalęceń lekarskich, w tym odnośnie regularnego

wykonywania badń profilaktycmych [Kurowska i Siekierską 2013]. Prezentowane badania

potwierdzają niektóre te rwiązki - ponad połowa (54.6%) przewlekle chorych mężcryzn

ocenia swoje zdrowie jako dobre, a 62.20ń regularnie korzysta z zalecanych im badń. Warto

pny tym zauwaĘć, iż interpretacja niektórych zachowń zdrowotnych człowieka może byó

nieco inna. Według Juczyńskiego [Juczyński, 20a9l poddawanie się systematycmlp

badaniom lekarskim jest przejawem zewnętrmej kontroli zdrowia. Natomiast przestrzeganie

za|eceń dietetycznych i innych, codziennych praktyk zdrowotnych, kontroli wewnętrznej. W

prezentowanym materiale dostrzeżono, że wśród badanych o wysokim, zewnętrmym

umiejscowieniu kontroli (iako przypadku), dominowali mężczyźń z młodszej grupy

wiekowej. Analiza zebranego materiału pokazńą iż co piąty mężczyzna prezentował typ

umiejscowienia kontroli zdrowia ńęzróżmicowany silny lub niezróźrricowany słaby. Z tego

wvniką iżlokaliizacja kontroli nie była w badanej grupie jednoznaczna. Kurowska i BysĘk

[2013] stwierdziĘ, że vfiaz z wiekiem i występowaniem chorób przewlekłych wzrasta

zapoftzebowanie na wsparcie zę strony osób trzecich - rodziny, ntajomych, personelu

medycznego. Zevłnętrzne poczucie kontroli moze świńczyć o prawidłowym fuŃcjonowaniu

człowieka w danej społeczności. Może też byó pomocne w prze^łłyciężnniu trudności,

zńązartych z odczu,waniem stresu w podejmowaniu decyzji w konkretnych sytuacjach

życiowych, w tym także związanych ze zdrońęm [Fiszer i wsp., 20l3l.

ProblemaĘka publikacji, wchodzących w skład prezentowanego osiągnięcia

naukowego, dobrze koresponduj e z jedną ze składowych zdrowia, jaką jest zdrowie

prokreacyjne. Termin ten został po raz pierwszy zaproponowany podczas prac nad

dokumentem odnośnię rcalizacji celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowianalata2016-2020.

Jego definicja wywodzi się z ogólnej definicji zdrowią zaproponowanej przez WHO. Jest
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jednak bardziej szozęgółowa i zorientowana na brak choroby i zabtnzeń fuŃcjonowania

układu rozrodczego i prokreacji u obu płci oraz we wszystkich fazach ich Zycia. Ukazuje

zakres zagadnień, do których odnosi się, tj. do okresu pokwitania i przekwitanią płodności i

niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąźry, porodu i połogu oraz chorób

nowotworo}vych narządów płciowych i piersi. Podkreśla też znaczenie troski o zdrowie

prokreacyjne, określając je jako warunkujące stan zdrowia społeczeństwa, dobre zdrowie

dalszych pokoleń oraz dzińańa wspomagające poprawę wskźników demograficznych.

Zdrońe, jako stan pełnego dobrostanu biologicznego, psychologiczlego i

społecznego, determinowane jest rózrymi czynnikami, zarówno zależmymi od człowieka, jak

i zewnętrznymi wpływami środowiska przyrodniczego i społecznego, w tym warunkami Ęcia
i pracy. Jednak główną rolę przypisuje się zachowaniom zdrowotnym jako składowym Ęlu
Ęcia, który w najwięksąm stopniu warunkuje stan zdrowia. Przeprowadzone badania wśród

kobiet i mężczyzn w grupach nóżmicowanych pod względem wieku i stanu zdrowia

pokazaĘ, że ogólny wskaźnik zachowń zdrowotnych w sytuacji większości badanych był

przeciętlry. Ponadto okazńo się, że ważmym czynnikiem warunkującym zdrowie jest

uzyskiwanie wsparcia lub jego brak, a także odczuwanie dyskomfortu w sytuacji pojawienia

się pewnych zabwzęń, np. trudności z trzymaniem moczu. Na dobrostan człowieka wpływa

także stopieńzaangużowania w troskę o własne zdrowie i postrzeganie zdrowia jako wartości,

od któĄ zńeży jakośó jego Ęcia.
Prezentowane renlltaĘ, podobnie jak wytycme Narodowego Programu Zdrońa,

moĘwują do dalszych dociekń w zakresie uwarunkowń zdrowia mężczyzn i kobiet, w tym

zdrowia prokreacyjnego. Posiadają walor nie tylko poznawcry,Iecz także praktyczny. Mogą

stanowió mateńał porównawczy dla innych badaczy, ułatwiający im weryfikację przyjętych

hipotez. Sugerują prowadzenie badń populacyjnych, które miałyby na celu ukazanie deficytu

w zakresię sprzyjających zdrowiu zachowń, warunków Ęcia, nauczania i pracy oraz

zagrożeń w środowisku przyrodniczym. Wskazują na konieczrość doskonalenia,

opracowywania nowych iwdrażańa programów edukacji zdrowotnej, które kierowane są do

dzieci, młodzieĘ oraz osób dorosĘch w różnym wieku. Jest to o tyle ważne, iż prawidłowo

rozumiana promocja zdrowia wymaga spójności ptzekanl i dobrych wzorców.
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