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OD REDAKCJI

Żyjemy w niełatwych dla serca czasach. Pośpiech, 
który sobie narzucamy, by sprostać coraz to nowym 
wyzwaniom, niezdrowa dieta, uzależnienie od niko-
tyny i alkoholu, a także nieumiejętność radzenia so-
bie ze stresem – wszystko to nie może podobać się 
naszemu sercu. Dlatego my, lekarze, z niepokojem 
obserwujemy gwałtowny wzrost częstości występo-
wania chorób układu krążenia, które zajmują pierw-
sze miejsce na liście przyczyn zgonów. O tym, że ła-
twiej zapobiegać chorobom, niż je leczyć w zaawan-
sowanym stadium, wiedzieliśmy już od wieków. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez profilaktyki 
nie uda się opanować epidemii chorób układu krąże-
nia, a trudno nie nazwać epidemią 
sytuacji, kiedy z przyczyn sercowo-
-naczyniowych umiera co drugi 
człowiek w naszym kraju. 

Dlatego cieszę się, że 4 marca 
2005 r. w Krakowie udało się powo-
łać do życia Polskie Forum Profilak-
tyki Chorób Układu Krążenia 
(PFP). Będąc Przewodniczącym 
Komisji Promocji Zdrowia Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego, 
czułem się zobowiązany do podjęcia 
starań na rzecz lepszej kondycji 
polskich serc. Jak żyć, by ich lekko-
myślnie nie krzywdzić? Na to pyta-
nie będziemy starali się odpowiadać 
w każdym kolejnym numerze Fo-
rum Profilaktyki, pisma o charakte-
rze edukacyjnym, który powołaliśmy po to, by szerzej 
realizować założenia powstałego w Krakowie Forum. 
Do lektury zapraszamy nie tylko lekarzy; współczesna 
medycyna, a zwłaszcza zyskująca coraz większe zna-
czenie profilaktyka to dziedzina, która – z defini-
cji – nie może być wiedzą tajemną, zarezerwo-
waną dla zamkniętego grona osób. Zmiana stylu 
życia na prozdrowotny powiedzie się przecież tylko 
wówczas, jeśli sami zainteresowani będą wiedzieli, jak 
zabrać się do dzieła. Sądzę, że nie jest przesadą twier-
dzenie, iż w wielu przewlekłych schorzeniach długość 
i jakość życia jest również pochodną stopnia wyeduko-
wania pacjentów. 

Niełatwo poruszać się w gąszczu najrozmaitszych 
(często wątpliwych) rad, zaleceń i modnych rewelacji 
na tematy zdrowotne, którymi codziennie atakują 
nas media. Niechaj o zdrowiu wypowiadają się spe-
cjaliści! Dlatego w skład Kolegium Redakcyjnego 

Forum Profilaktyki wchodzą reprezentanci Towa-
rzystw Naukowych będących członkami Polskiego 
Forum Profilaktyki. Mamy nadzieję, że w najbliż-
szym czasie zespół ten rozszerzy się o dalszych 
przedstawicieli środowisk naukowych związanych 
z szeroko rozumianą prewencją i epidemiologią 
w medycynie. Prezentowane przez nas rady i zalece-
nia zawsze będą się opierać na poważnych badaniach 
naukowych. Chcemy, by najnowsze europejskie wy-
tyczne dotyczące profilaktyki chorób układu krąże-
nia zostały zaadaptowane w Polsce.

My, kardiolodzy, musimy działać wspólnie z repre-
zentantami innych gałęzi medycyny. Chorób serca 
nie można dzisiaj analizować oddzielnie, w oderwa-
niu od schorzeń na pozór niezwiązanych z układem 

krążenia. „Serce przecież umiera 
jako ostatnie”. Od naszego ogól-
nego zdrowia, od przebiegu in-
nych chorób i od profilaktyki wła-
śnie zależy, jak długo bić będzie 
nasze serce. Dlatego Polskie To-
warzystwo Kardiologiczne zapro-
siło do współpracy w ramach Pol-
skiego Forum Profilaktyki sześć 
innych polskich towarzystw me-
dycznych. Są to: Towarzystwo In-
ternistów Polskich, Polskie Towa-
rzystwo Diabetologiczne, Polskie 
Towarzystwo Nadciśnienia Tętni-
czego, Polskie Towarzystwo Ba-
dań nad Miażdżycą, Polskie To-
warzystwo Pediatryczne oraz Pol-
skie Towarzystwo Neurologiczne. 
Niebawem dołączy do nas – mam 

nadzieję – Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Stanowi-
sko koordynatora PFP na 2005 rok objął prof. dr 
hab. n. med. Adam Torbicki – Prezes Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego, zaś honorowym 
członkiem został prof. dr hab. n. med. Michał Ten-
dera – Prezes Europejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego. 

W pierwszym numerze przedstawiamy Państwu 
między innymi: najważniejsze założenia programu 
pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu krą-
żenia oraz propozycję reaktywowania ustawy anty-
nikotynowej. 

Serdecznie witam i zapraszam do współpracy 
wszystkich tych, których wiedza i doświadczenie 
mogą uratować wiele polskich serc. 

dr hab. n. med. Piotr Podolec
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Dlaczego Polskie 
Towarzystwo 
Kardiologiczne 
weszło w skład 
Polskiego Forum 
Profilaktyki?

Prof. dr hab. n. med. 
Adam Torbicki, Prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (PTK)

Ściślej – dlaczego PTK zainicjowa-
ło powstanie Forum? Z inicjatywą 
wystąpił doc. Piotr Podolec, Prze-
wodniczący nowo utworzonej Ko-
misji Prewencji PTK. Powołaliśmy 
ją, ponieważ pierwszym statuto-
wym celem PTK jest zwalczanie 
i profilaktyka chorób układu krą-
żenia. Chociaż większość z ponad 
3,5 tysiąc a naszych członków 
zrzeszonych w 17 oddziałach i 12 
sekcjach na co dzień zajmuje się 
kardiologią naprawczą, nie ma 
żadnej wątpliwości, że dla zdrowia 
społecznego równie ważna jest 
prewencja. Dlatego ostatnio tak 
wiele uwagi poświęcamy temu za-
gadnieniu. W stosunkowo krótkim 
czasie PTK rozwinęło bardzo róż-
norodną działalność. Zdobyliśmy 
doświadczenia i kontakty, który-
mi chętnie będziemy się dzielić 
z innymi organizacjami, których 

Czytaj dalej – s. 7

Czas profilaktyki
Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Andrzejem Rynkiewiczem, Przewodniczącym Europejskiej Grupy 
Roboczej ds. Epidemiologii i Prewencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kiedy prewencja chorób 
układu krążenia stała się jed-
nym z priorytetowych zadań 
Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego? 

Celem Europejskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego (European 
Society of Cardiology) jest zmniej-
szenie zagrożenia chorobami układu 
krążenia i – co za tym idzie – popra-
wa jakości życia mieszkańców Euro-
py. Wprawdzie ESC zajmuje się 
przede wszystkim medycyną na-
prawczą, jednak ostatnio jednym 
z najpoważniejszych wyzwań stała 
się prewencja. Wiemy już, że opano-
wanie epidemii chorób układu krą-
żenia (zwłaszcza choroby wieńcowej) 

bez wdrażania profilaktyki nie jest 
możliwe. Dlatego od początku lat 90. 
minionego stulecia prewencja stała 
się jednym z naczelnych zadań To-
warzystwa. Dwa lata temu powstała 
koncepcja połączenia dwóch grup 
roboczych, które zajmują się podob-
nymi problemami: Grupy ds. Epide-
miologii i Prewencji (której prze-
wodniczę) oraz Grupy ds. Rehabili-
tacji i Wysiłku Fizycznego. Powstała 
nowa struktura – Europejskie Sto-
warzyszenie Prewencji Chorób Ser-
cowo-Naczyniowych i Rehabilitacji 
(EACPR). Zagadnienia związane 
z prewencją uzyskały dziś wyższą 
rangę – wprowadzenie prewencji 
stało się zadaniem priorytetowym.

Epidemia chorób układu krą-
żenia pojawiła się u nas znacz-
nie później niż w krajach wyso-
ko rozwiniętych. 

A więc jesteśmy w lepszej sytuacji. 
Możemy korzystać z obcych doświad-
czeń. Wiemy, jakie parametry powin-
niśmy śledzić, modyfikować; może-
my ponadto naśladować sprawdzone 
programy, jak choćby program doty-
czący Północnej Karelii w Finlandii. 
Po stwierdzeniu, że w pewnych re-
gionach Finlandii nagle zaczęła 
gwałtownie wzrastać częstość wystę-
powania zawałów serca i zgonów 
związanych z układem krążenia, za-
częto badać parametry czynników 

Czytaj dalej – s. 2

Polskie prawo 
w walce 
z nikotynizmem

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, 
Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński,  
Dr Grzegorz Kopeć, 
Renata Mikołajczyk (MP), 
Dr hab. n. med. Piotr Podolec

Palenie tytoniu stanowi od lat jed-
ną z najważniejszych przyczyn za-
grożenia zdrowia społeczeństwa 
polskiego. Obecnie w naszym kraju 
na choroby odtytoniowe umiera 
przedwcześnie około 43 tysiące 

Czytaj dalej – s. 2
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ryzyka: palenie tytoniu, stężenie cho-
lesterolu czy ciśnienie tętnicze. 
Wprowadzono bardzo intensywną 
profilaktykę na bardzo różnych po-
ziomach – poprzez edukację społecz-
ną, udział lekarzy rodzinnych, me-
dia. Udało się radykalnie zmniejszyć 
liczbę zgonów związanych z układem 
krążenia. Jak pokazał fiński projekt, 
jest to proces długotrwały, wymaga-
jący cierpliwości, stanowczości i du-
żej wiedzy. Ale – w konsekwencji 
– opłacalny. A więc profilaktyka! Tyle 
dziś nowych możliwości – choćby 
edukacja poprzez internet. 

A – tak na marginesie – jeśli cho-
dzi o historię idei profilaktyki w Eu-
ropie, to oprócz Fina Kalevi Pyörälä, 
jednego z twórców Grupy Roboczej 
Epidemiologii i Prewencji i współau-
tora programu przeprowadzonego 
w Północnej Karelii, bardzo znaczą-
cą postacią był badacz angielski, 
Jeffrey Rose z Londynu, który wpro-
wadził do kardiologii epidemiologię 
i podstawy prewencji. 

Jako Przewodniczący Grupy 
Roboczej ds. Epidemiologii i Pre-
wencji ESC jest Pan również 
członkiem Komitetu Europej-
skich Towarzystw ds. Prewencji 
Chorób Sercowo-Naczyniowych 
(JESCVPC). Co to za struktura?

Przypomina tę, która tworzy Pol-
skie Forum Profilaktyki. Grupuje 
reprezentantów ośmiu towarzystw 
europejskich, w tym Europejskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego, 
które jest liderem wspólnego komi-
tetu. Najwyższy czas, by również 
w Polsce przy jednym stole zgroma-
dzić reprezentantów towarzystw 
naukowych i dyskutować nad prio-
rytetami i celami prewencji chorób 
układu krążenia. Różne towarzy-
stwa w Europie opracowują własne 
rekomendacje, zalecenia, standardy 
postępowania w różnych sytuacjach 
chorobowych. Diabetolodzy pracują 
nad zaleceniami dotyczącymi lecze-
nia cukrzycy, a kardiolodzy formułu-
ją dość liczne zalecenia poświęcone 
wybranym zagadnieniom w zakre-
sie chorób sercowo-naczyniowych. 
W 1993 roku Europejskie Towarzy-
stwa: Kardiologiczne, Miażdżycowe 
i Nadciśnieniowe opracowały pierw-
sze wspólne standardy dotyczące 
prewencji; kolejne powstały w 1997 
roku, a ostatnie, znowelizowane 
w 2003 roku, zostały już podpisane 
przez łącznie osiem towarzystw eu-
ropejskich. Proponujemy, żeby po-
dobne zalecenia powstawały w Pol-
sce. W tym celu do PFP zaproszono 
towarzystwa medyczne, które mogą 
nawiązać ścisłą współpracę i bardzo 
aktywnie włączyć się w prewencję 
chorób układu krążenia. 

Należy dodać, że członkiem Komi-
tetu Towarzystw Europejskich ds. 
Prewencji Sercowo-Naczyniowej jest 
Towarzystwo Medycyny Behawio-
ralnej. Zmiana stylu życia na proz-

drowotny powinna się stać zadaniem 
także i dla psychologów. Na ogół 
wszyscy zdają sobie sprawę ze szko-
dliwości palenia papierosów czy 
uzależnienia od niezdrowej diety, nie 
wszyscy jednak umieją się od zgub-
nego nawyku oderwać. Nie wszyscy 
też potrafią skutecznie radzić sobie 
ze stresem, uważanym za istotny 
czynnik ryzyka chorób sercowo-na-
czyniowych. Bardzo przydatna może 
się również okazać psychologia kli-
niczna, zwłaszcza na etapie profilak-
tyki, ale także medycyny napraw-
czej. Pacjent po zawale serca, a także 
po innych ostrych incydentach kar-
diologicznych przeżywa niezwykle 
ciężki stres. Do przezwyciężenia go 
niezbędna jest pomoc psychologów. 
Lekarze zajmujący się medycyną 
naprawczą, interwencyjni kardiolo-
dzy, nie są w stanie samodzielnie so-
bie z tym poradzić.

W działania profilaktyczne 
włączą się specjaliści różnych 
dziedzin. Czy oznacza to po-
wrót do źródeł medycyny, któ-
ra traktowała człowieka jako 
integralną całość? 

Można tak powiedzieć. My w Pol-
sce nadal entuzjastycznie tworzymy 
nowe specjalności (aktualnie – rzecz 
niebywała – jest ich około dziewięć-
dziesięciu!), nowe towarzystwa na-
ukowe czy nowe czasopisma me-
dyczne. Tymczasem w Europie już 
dawno pojawiła się tendencja, by 
liczbę specjalizacji zredukować do 
około trzydziestu. Oczywiście, po-
wstają nowe metody diagnostyczne, 
nowe sposoby leczenia, nowe choro-
by i związane z nimi nowe specjali-
zacje. Jednak mamy poczucie, że 
należy powrócić do źródeł; próbować 
wspólnie analizować problemy cho-
rego, które często są ze sobą powią-
zane. Czas życia się wydłużył, rów-
nież w Polsce. A im dłuższe życie, 
tym więcej schorzeń różnych ukła-
dów. Holistyczna medycyna wydaje 
się dziś niezbędna, ponieważ pacjent 
nie może odwiedzać piętnastu róż-
nych specjalistów. 

Musi dojść do większej integracji 
poszczególnych specjalności i do 
tego dążymy również i w Polsce. 
Niełatwe to zadanie (nawet w Euro-
pie), bo mamy do czynienia z indywi-
dualnymi dążeniami, ambicjami po-
szczególnych towarzystw nauko-
wych czy środowisk. Czasami trudno 
kolegów namówić do wspólnego dys-
kutowania czy opracowania jakiegoś 
dokumentu. Ale powoli to się udaje. 
Dlatego jestem bardzo zadowolony, 
że dr. hab. n. med. Piotrowi Podolco-
wi udało się spowodować, by takie 
wspólne forum powstało. To bardzo 
dobry krok i jesteśmy – dzięki temu 
– liderami również w Europie. 

To krok, na razie, formalny.
W najbliższym czasie czeka nas 

sporo pracy, by Forum zaczęło żyć 
swoim życiem. Nasze zadanie to 
rozwiązywanie problemów prewen-
cji wspólnie z innymi towarzystwa-
mi. Dla pacjenta będzie lepiej, jeżeli 
na to samo zagadnienie spojrzymy 
z różnych stron. Jednocześnie cho-
dzi nam o to, aby uniknąć zamiesza-
nia wśród pacjentów czy lekarzy ro-
dzinnych, którzy otrzymują różne 
zalecenia dotyczące tego samego 
problemu zdrowotnego. Weźmy na 
przykład nadciśnienie tętnicze. Ina-
czej na ten temat wypowiedzą się 
nefrolodzy, inaczej kardiolodzy, jesz-
cze inaczej diabetolodzy czy hiper-
tensjolodzy. Dla pacjenta najistot-
niejsze jest jednak to, by otrzymał 
zrozumiałe dla siebie i możliwe do 
wykonania zalecenia. Powinniśmy 
więc dążyć do ujednolicenia stano-

wisk w wielu sprawach i do opraco-
wywania wspólnych dokumentów.

Jednocześnie mamy okazję wyko-
rzystać wiedzę i doświadczenie kole-
gów – przedstawicieli różnych gałęzi 
medycyny. Pacjent z chorobą wień-
cową, po zawale czy zagrożony za-
wałem to często człowiek cierpiący 
jednocześnie na inne schorzenia, 
które mogą prowadzić i do miażdży-
cy, i do zawałów. Może on chorować 
na cukrzycę czy mieć nadciśnienie 
tętnicze, dawniej stanowiące dome-
nę zainteresowania hipertensjolo-
gów, czyli kolegów działających 
w PTNT (które zresztą pod koniec 
lat 80. wyłoniło się z PTK). Teraz 
próbujemy wrócić do wspólnego 
traktowania problemów kardiolo-
gicznych u chorych z nadciśnieniem. 
To samo dotyczy diabetologów, ne-
frologów, kolegów zajmujących się 
angiologią, miażdżycą itp. Zaintere-
sowanie profilaktyką chorób układu 
krążenia wśród niekardiologów jest 
dzisiaj ogromne. Powstają nawet 
nowe dyscypliny, jak diabetokardio-
logia czy (jak wolą kardiolodzy) 
– kardiodiabetologia. Albo – kardio-
nefrologia (lub nefrokardiologia, jak 
wolą nefrolodzy). Podobnie Towa-
rzystwo Przeciwmiażdżycowe, które 
tak aktywnie działało na forum pre-
wencyjnym, wdrażało standardy 
przeciwmiażdżycowych towarzystw 

europejskich i światowych, a nie 
było do tej pory formalnie włączone 
w działalność PTK. 

Może faktycznie taka postawa 
jest czymś w rodzaju powrotu do 
źródeł medycyny, która kiedyś 
traktowała człowieka jako całość?

Ciężko namawiać do zmiany 
stylu życia na prozdrowotny 
tam, gdzie jednocześnie prze-
znacza się ogromne pieniądze 
na subwencje dla producen-
tów tytoniu.

To bardzo poważny problem. Być 
może potrzebni są i politycy, którzy 
wykształcą pewien model konsump-
cji. Dyskusja o standardach żywie-
niowych w Unii Europejskiej jest 
bardzo trudna, chociażby ze wzglę-
du na politykę rolną wspomagającą 
sektor rolniczy. Trudno ograniczyć 
konsumpcję pewnego rodzaju żyw-
ności, a mało kto wie, że w Europie 
przeznacza się olbrzymie środki na 
subwencje dla producentów tytoniu. 
Z drugiej strony wydajemy wielkie 
sumy na prewencję, zapobieganie 
paleniu, leczenie konsekwencji pale-
nia itd. Wprowadzanie działań profi-
laktycznych jest więc niezwykle 
trudne. To problem społeczny, eko-
nomiczny i nawet podatkowy – pań-
stwo traci, jeśli spadają wpływy bu-
dżetowe z akcyzy związanej ze 
sprzedażą papierosów. Widzimy za-
tem, że pojawiają się nagle bardzo 
różne problemy, które nie są proste 
do rozwiązania dla lekarza. By prze-
ciwdziałać takim paradoksom, trze-
ba tworzyć silne struktury, właśnie 
takie jak Forum, które umożliwią 
podejmowanie omawianych zagad-
nień na forum publicznym.

rozmawiała Katarzyna Siwiec

Musi dojść do większej integracji 
poszczególnych specjalności i do tego dążymy 

również i w Polsce. Niełatwe to zadanie 
(nawet w Europie), bo mamy do czynienia 
z indywidualnymi dążeniami, ambicjami 

poszczególnych towarzystw naukowych czy 
środowisk. Czasami trudno kolegów 

namówić do wspólnego dyskutowania czy 
opracowania jakiegoś dokumentu. Ale powoli 

to się udaje. Dlatego jestem bardzo 
zadowolony, że dr. hab. n. med. Piotrowi 

Podolcowi udało się spowodować, by takie 
wspólne forum powstało. To bardzo dobry 

krok i jesteśmy – dzięki temu – liderami 
również w Europie. 

Czas profilaktyki
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osób rocznie – 38% mężczyzn i 13% 
kobiet (tab. 1). 

Podstawę ustalenia skutecznej 
polityki zdrowotnej w tym zakre-
sie stanowi przyjęta przez rząd RP 
„Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych” z 1995 
roku1 (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 
55) wraz z rządowym „Programem 
ograniczenia zdrowotnych na-
stępstw palenia tytoniu w Pol-
sce”2.

 
Ustawa ta: 

n zabrania palenia wyrobów ty-
toniowych poza wyraźnie wyod-
rębnionymi i odpowiednio przy-
stosowanymi miejscami w zakła-
dach opieki zdrowotnej, szkołach 
i innych placówkach oświatowo-
-wychowawczych, a także „w po-
mieszczeniach zakładów pracy 
oraz innych obiektów użyteczności 
publicznej”,

n zabrania sprzedaży wyrobów 
tytoniowych na terenie zakła-
dów opieki zdrowotnej, szkół 
i placówek oświatowo-wycho-
wawczych, obiektów sportowo-
-rekreacyjnych oraz w automa-
tach, a także osobom do 18. roku 
życia,

n zabrania reklamy i promocji 
wyrobów tytoniowych, re-
kwizytów tytoniowych i pro-
duktów imitujących wyroby 
lub rekwizyty tytoniowe oraz 
symboli związanych z używa-
niem tytoniu,

n zabrania sponsorowania 
przez firmy tytoniowe dzia-
łalności sportowej, kulturalnej, 

oświatowej, zdrowotnej i spo-
łeczno-politycznej,

n gwarantuje bezpłatne lecze-
nie uzależnienia od używania 
tytoniu w publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej,

n zobowiązuje Radę Ministrów do 
ustalenia programu polityki 
zdrowotnej, społecznej i eko-
nomicznej, zmierzającego do 
zmniejszenia używania wyrobów 
tytoniowych oraz do corocznych 
sprawozdań z realizacji tego pro-
gramu w terminie do 30 kwiet-
nia, przeznaczając na realizację 
programu z budżetu państwa 
0,5% wartości podatku akcyzo-
wego od wyrobów tytoniowych,

n nakłada na producentów papie-
rosów i innych wyrobów tyto-
niowych wymóg umieszczenia 
na opakowaniach ostrzeżeń 
przed szkodliwością palenia, 
a w przypadku papierosów 
także informacji o zawar-
tości substancji smolistych 
i nikotyny w jednym papie-
rosie. Treść, wzory i sposób 
umieszczania napisów o szkodli-
wości palenia w sposób szczegó-
łowy określa akt wykonawczy do 
ustawy. Obecnie obowiązuje roz-
porządzenie ministra zdrowia 
z 24 lutego 2004 roku „w spra-
wie badania zawartości niektó-
rych substancji w dymie papiero-
sowym oraz informacji i ostrze-
żeń zamieszczanych na opako-
waniach wyrobów tytoniowych”. 
To właśnie na mocy tego rozpo-
rządzenia na paczkach papiero-
sów i innych wyrobów tytonio-
wych po jednej stronie (na 30% 

Polskie prawo w walce 
z nikotynizmem

Cd. ze s. 1

Czytaj dalej – s. 8

Odsetek przedwczesnych zgonów (w wieku 35–69 lat) 
z wybranych przyczyn wynikających z palenia tytoniu 
(liczba zgonów wynikających z palenia tytoniu/liczba 
zgonów ogółem w tys.), Polska 2000

przyczyna zgonu mężczyźni kobiety

nowotwór złośliwy płuca 9,5/10
95%

1,7/2,4
71%

nowotwory złośliwe ogółem 15/27
55%

2,2/18
12%

choroby układu krążenia 13/35
37%

2,2/15
15%

choroby układu oddechowego 2,2/3,5
63%

0,5/1,5
33%

inne 6,2/30
21%

1,0/9,9
10%

łącznie wszystkie przyczyny zgonów 37/95
38%

5,9/44
13%

Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Rynkiewicz
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Wstęp

Celem prewencji chorób układu 
krążenia jest zmniejszenie często-
ści występowania pierwszych lub 
kolejnych epizodów, związanych 
z chorobą niedokrwienną serca, 
niedokrwiennym udarem mózgu 
oraz chorobą tętnic obwodowych, 
co w efekcie ma zapobiec inwalidz-
twu i przedwczesnym zgonom. Dla 
osiągnięcia tego celu szczególne 
znaczenie ma wprowadzanie zmian 
stylu życia, zwalczanie najważniej-
szych czynników ryzyka oraz – 
w uzasadnionych przypadkach – 
stosowanie metod farmakologicz-
nej prewencji. 

Konieczność niezwłocznego, sze-
rokiego wdrożenia prewencji cho-
rób układu krążenia w Polsce wy-
nika z kilku dobrze udokumento-
wanych przesłanek:
n Choroby układu krążenia są 

najczęstszą przyczyną zgonów, 
w tym w znacznej mierze zgo-
nów przedwczesnych. Ponadto 
często stają się przyczyną in-
walidztwa i źródłem dużej czę-
ści rosnących kosztów opieki 
zdrowotnej.

n Choroby te występują najczę-
ściej w związku z miażdżycą 
tętnic, która postępuje bezob-
jawowo przez wiele lat i na 
ogół w momencie wystąpienia 
objawów choroby jest już 
znacznie zaawansowana i nie-
odwracalna.

n Zgony z powodu chorób układu 
krążenia występują często na-
gle lub przed udzieleniem po-
mocy, a nawet wezwaniem 
efektywnej pomocy medycznej 
i z tego powodu wiele metod le-
czenia nie znajduje w ich przy-
padku w ogóle zastosowania.

n Wystąpienie pierwszych obja-
wów zawału serca lub udaru 
mózgu często nie skłania cho-
rych i ich otoczenia do dosta-
tecznie szybkiego wezwania 
pomocy medycznej. Opóźnie-
nie we wdrożeniu leczenia 
zmniejsza jego skuteczność, 
a niekiedy powoduje, że lecze-
nie nabiera wyłącznie charak-
teru paliatywnego.

n Występowanie chorób ukła-du 
krążenia jest w znacznym 
stopniu związane ze stylem 
życia i czynnikami fizjologicz-
nymi, które można modyfiko-
wać (palenie tytoniu, mała 
aktywność fizyczna, niewła-
ściwa dieta, nadciśnienie tęt-
nicze, dyslipidemie).

n Wykazano, że modyfikacja 
czynników ryzyka zmniejsza 
zachorowalność i śmiertelność 
z powodu chorób układu krąże-
nia, a skuteczność prewencji 

należy do najlepiej udowodnio-
nych i zbadanych prawd w me-
dycynie.

n Wykazano, że w krajach rozwi-
niętych zmniejszenie umieral-
ności z powodu choroby niedo-
krwiennej serca można w około 
70% wyjaśnić spadkiem zacho-
rowalności.

W 1994 roku pięć międzynarodo-
wych towarzystw naukowych sy-
gnowało uzgodnione stanowisko 
dotyczące zasad prewencji chorób 
układu krążenia. Postęp wiedzy 
oraz wyniki badań określających, 
w jakim stopniu zalecenia były 
wdrażane w życie, zdecydowały 
o wydaniu kolejnych wersji stanowi-
ska w latach 1998 i 20031-3. Ostat-

nia wersja stanowiska – sygnowana 
przez 8 międzynarodowych towa-
rzystw naukowych – została rów-
nież opublikowana w polskiej wer-
sji4. Politycy zainteresowani proble-
matyką zdrowotną, organizatorzy 
ochrony zdrowia oraz lekarze w Pol-
sce otrzymali cenny dokument, 
który na podstawie całej dostępnej 
wiedzy jednoznacznie wskazuje, że 
w zakresie środków, których sku-
teczność została udowodniona 
w prewencji chorób układu krąże-
nia, należy podjąć długofalowe 
i konsekwentne działania, które 
istotnie zmniejszą narażenie na mo-
dyfikowalne czynniki ryzyka i tym 
samym doprowadzą do istotnego 
zmniejszenia zachorowalności na 
choroby układu krążenia, rozwijają-
ce się na podłożu miażdżycy. W do-
kumencie jasno i precyzyjnie ujęto 
wszystkie dotyczące kardiologii pre-
wencyjnej zadania i cele, które stoją 
przed systemem opieki zdrowotnej. 
Jego autorzy traktują własne opra-
cowanie jako podstawę do tworzenia 
krajowych zaleceń, biorących pod 
uwagę szczególne uwarunkowania 
polityczne, ekonomiczne, społeczne 
i medyczne. Zachęcają przedstawi-
cieli różnych grup zawodowych 
w poszczególnych krajach Europy 
do podejmowania współpracy w celu 
wypracowania narodowych wersji 
wytycznych. 

Idea zapobiegania chorobom 
układu krążenia nie jest nowa. Od 
lat czterdziestych XX wieku wia-
domo, że istnieją modyfikowalne 
czynniki ryzyka chorób układu 
krążenia, a pierwsze badania kli-
niczne, które dowiodły skuteczno-
ści metod prewencji, datuje się na 
lata 60. i 70. XX wieku. W Polsce 

pierwszy eksperyment w ramach 
projektu Światowej Organizacji 
Zdrowia (Euro 8202) przeprowa-
dzono w latach 70.5 W ekspery-
mencie tym dowiedziono, że 
w grupach wysokiego ryzyka 
zmiany w stylu życia, które dopro-
wadzają do zmniejszenia stężenia 
cholesterolu, obniżenia ciśnienia 
tętniczego oraz zaprzestania pale-
nia tytoniu – powodują zmniejsze-
nie umieralności z powodu chorób 
układu krążenia. Następne lata 
nie przyniosły jednak znaczącego 
postępu. W ciągu dwóch dekad 
(lata 1970–1990) odnotowywano 
niemal stały wzrost umieralności 
z powodu choroby niedokrwiennej 
serca. Ten niekorzystny trend od-
wrócił się dopiero w 1992 roku6. 
W badaniach ob-
serwacyjnych, przeprowadzonych 
w ramach projektu POL-MONICA, 
wykazano, że spontaniczne zmia-
ny w narażeniu na czynniki ryzy-
ka były niewielkie, miały przeciw-
stawne kierunki i nie wyjaśniały 
w istotnym stopniu odwrócenia się 
trendu umieralności7. Odnotowa-
no natomiast korzystne sponta-
niczne zmiany w sposobie odży-
wiania się, które chociaż nie były 
na tyle silne, aby znacząco oddzia-
ływać na średnie stężenia lipidów 
we krwi, to jednak mogły wpłynąć 
niezależnie na umieralność8. Nie 
prowadzono badań, które wyjaśni-
łyby, jaki wpływ na trend umieral-
ności z powodu chorób układu 
krążenia miały zmiany czynników 
ryzyka w dalszych latach. W ostat-
nio przeprowadzonych badaniach 
stwierdza się jednak, że narażenie 
na czynniki ryzyka nadal jest wy-
sokie, a skuteczność leczenia nad-
ciśnienia tętniczego i hiperchole-
sterolemii jest niedostateczna. 
Wyjątek stanowi palenie tytoniu, 
którego częstość u mężczyzn 
zmniejszyła się znacznie, a u ko-
biet stwierdzono zahamowanie 
trendu wzrostowego9,10. 

Strategie prewencji

Prewencja chorób układu krąże-
nia wymaga równoległego wdroże-
nia dwóch strategii postępowania:
n strategii ogólnopopulacyjnej 

oraz

n strategii wysokiego ryzyka.

Strategia ogólnopopulacyj-
na polega na działaniach wpływa-
jących na uwarunkowania zdrowia 
w całej populacji. Należą do nich: 
promocja zdrowia, edukacja zdro-
wotna, prawodawstwo na rzecz 
zdrowia, budowanie odpowiedniej 
infrastruktury do uprawiania 
sportu itp. Działania typowe dla 
strategii ogólnopopulacyjnej są 

domeną zdrowia publicznego i po-
winny być podejmowane przez od-
powiednie jednostki administracji 
państwowej i inne instytucje uży-
teczności publicznej. Istotną rolę 
w edukacji zdrowotnej pełnią środ-
ki masowego przekazu. W ciągu 
ostatnich lat w Polsce podejmuje 
się wiele działań w zakresie ogól-
nopopulacyjnej strategii zapobie-
gania chorobom układu krążenia. 
Warto tutaj wymienić uchwalenie 
Ustawy antytytoniowej przez 
Sejm RP oraz regulacje prawne 
dotyczące podawania składu żyw-
ności na opakowaniach. Wspo-
mnieć należy o dystrybucji plaka-
tów, ulotek i innych materiałów 
edukacyjnych, włączeniu zagad-
nień związanych ze zdrowym sty-
lem życia do programów naucza-
nia w szkołach, corocznych obcho-
dach Światowego Dnia Serca, 
Programie 400 Miast i wielu in-
nych inicjatywach podejmowanych 
tak na szczeblu krajowym, jak i na 
poziomie społeczności lokalnych. 
W większości działania prowadzo-
ne w ramach strategii ogólnopopu-
lacyjnej wymagają jednak uzupeł-
nienia próbami racjonalnego roz-
wiązywania problemów na 
poziomie jednostki, czyli wdroże-
nia strategii wysokiego ryzyka.

Strategia wysokiego ryzyka 
polega na aktywnym wyszukiwa-
niu wszystkich zagrożonych osób 
i objęciu ich odpowiednią opieką. 
W prewencji chorób układu krąże-
nia strategia wysokiego ryzyka po-
zostaje zwykle domeną instytucji 
opieki zdrowotnej. Działania w za-
kresie strategii wysokiego ryzyka 
nie są żadną nowością dla świata 
medycznego w Polsce. Od dziesię-
cioleci w „nauczaniu” przed- i  po-
dyplomowym wskazuje się na ko-
nieczność leczenia nadciśnienia 
tętniczego i hipercholesterolemii 
czy podkreśla potrzebę zwalczania 
nałogu palenia papierosów. Zwal-
czanie tych czynników ryzyka 
znalazło się również wśród celów 
Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia, jednak w skali ogólnopol-
skiej dotychczasowe wyniki należy 
uznać za słabe. Zaledwie u 13% 
chorych na nadciśnienie tętnicze 
osiąga się cel leczenia, czyli obniże-
nie ciśnienia tętniczego do warto-
ści poniżej 140/90 mm Hg11. Szcze-
gólnie niepokojący jest niezadowa-
lający stopień wdrożenia metod 
wtórnej prewencji u chorych na 
chorobę niedokrwienną serca, 
wśród których u połowy stwierdza 
się podwyższone stężenie choleste-
rolu, u połowy podwyższone ciśnie-
nie tętnicze, a blisko 20% nadal 
pali papierosy. Znaczna część osób 

z chorobą niedokrwienną serca nie 
przyjmuje także leków zapobiega-
jących wystąpieniu następnego 
ostrego epizodu choroby12,13. Ten 
stan rzeczy wskazuje, że aby 
zwiększyć skuteczność zwalczania 
czynników ryzyka chorób układu 
krążenia, należy rozszerzyć pos-
tępowanie o nowe skuteczniejsze 
metody. 

Z niewielkim uproszczeniem 
można stwierdzić, że skutecz-
ność i korzyść ekonomiczna dzia-
łań prewencyjnych prowadzo-
nych w ramach strategii wyso-
kiego ryzyka jest tym większa, 
im wyższe jest ryzyko osób obję-
tych tymi działaniami. Z tego 
względu w uzgodnionym stano-

wisku 8 europejskich towarzystw 
naukowych3 określono następu-
jące priorytety dotyczące zapo-
biegania chorobom układu krą-
żenia w praktyce klinicznej:

1. Osoby z rozpoznaną chorobą 
niedokrwienną serca, chorobami 
tętnic obwodowych i chorobami 
tętnic mózgowych, rozwijającymi 
się na podłożu miażdżycy.

2. Osoby bez objawów, z dużym 
ryzykiem wystąpienia chorób ser-
cowo-naczyniowych, rozwijających 
się na podłożu miażdżycy, wynika-
jącym z obecności:
n licznych czynników ryzyka 

wskazujących, że obecnie (lub 
po oszacowaniu – dla wieku 60 
lat) 10-letnie ryzyko zgonu 
z powodu CVD (cardiovascular 
disease – chorób sercowo-na-
czyniowych) wynosi ≥5%,

n jednego bardzo silnego czynni-
ka ryzyka, jak: stężenie chole-
sterolu ≥8 mmol/l (320 mg/dl), 
stężenie cholesterolu LDL ≥6 
mmol/l (240 mg/dl), ciśnienie 
tętnicze ≥180/110 mm Hg,

n cukrzycy typu 2 lub cukrzycy 
typu 1 z mikroalbuminurią.

3. Osoby blisko spokrewnione z:
n chorym, u którego wcześnie 

wystąpiła choroba sercowo-na-
czyniowa rozwijająca się na 
podłożu miażdżycy,

n osobami bez objawów o szcze-
gólnie dużym ryzyku.

4. Inne osoby spotkane w ruty-
nowej praktyce klinicznej.

Już sam przegląd najwyższych 
priorytetów wskazuje, że w pol-
skim systemie opieki zdrowotnej 
zadania muszą być adresowane 
zarówno do jednostek medycyny 
pierwszego kontaktu, jak i placó-
wek specjalistycznych. 

Program edukacji 
i rehabilitacji 
kardiologicznej 
w prewencji wtórnej

Osoba z objawami choroby serco-
wo-naczyniowej, czyli choroby nie-
dokrwiennej serca, choroby naczy-
niowej mózgu lub choroby naczyń 
obwodowych jest z definicji osobą 
wysokiego ryzyka i jako taka powin-
na zostać objęta interwencją. Rozpo-
znanie choroby, poza podjęciem 
leczenia zgodnie z zasadami sztu-
ki lekarskiej, powinno się wiązać 
z możliwością przekazania pacjento-
wi informacji o jego chorobie i o moż-
liwościach zmniejszenia ryzyka wy-
stąpienia zgonu lub innych ostrych 
epizodów choroby, tj. głównie zawa-
łu serca i udaru mózgu. Wiedzę tę 
należy uzupełniać działaniami mo-
tywującymi do długofalowego pod-
porządkowania się zaleceniom le-
karskim i do dokonania odpowied-
nich zmian stylu życia, a także 
poddania się kontroli skuteczności 
podjętych działań. Zakres koniecz-
nej wiedzy jest spory i przyswojenie 
go wymaga pewnego wysiłku. Po-
nadto przekazanie pacjentowi infor-
macji nie wyczerpuje problemu, 
gdyż właściwym celem programu 
prewencji nie jest wiedza sama w so-
bie, ale wprowadzona dzięki niej 
zmiana stylu życia. Przekazanie 
i utrwalenie odpowiedniego pozio-
mu wiedzy jest zatem koniecznym 
warunkiem wstępnym, ale wymaga 
uzupełnienia o wiele innych działań, 
jak: demonstracje, próby samodziel-
nego wykonania zalecanych czynno-
ści, dyskusja umożliwiająca kontrolę 
właściwego rozumienia problemów, 
zapewnienie wsparcia społecznego, 
kontrola reakcji organizmu, ocena 

Andrzej Pająk*, Adam Windak**

Zdążyć przed 
epizodem
Program pierwotnej i wtórnej prewencji chorób 
układu krążenia w praktyce klinicznej

Wykazano, że w krajach 
rozwiniętych zmniejszenie 

umieralności z powodu choroby 
niedokrwiennej serca można 

w około 70% wyjaśnić spadkiem 
zachorowalności.

Zaledwie u 13% chorych na 
nadciśnienie tętnicze osiąga się 

cel leczenia, czyli obniżenie 
ciśnienia tętniczego do wartości 

poniżej 140/90 mm Hg.
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własnych doświadczeń i możliwość 
konfrontacji z osiągnięciami innych, 
kontrola skuteczności zastosowa-
nych metod itd. 

Programy rehabilitacji mają swo-
je stałe miejsce w opiece kardiolo-
gicznej. Tradycyjnie są jednak ad-
resowane do chorych po zawale 
serca i ograniczają się do nadzoro-
wanych sesji ćwiczeń fizycznych, 
które mają im pozwolić na powrót 
do normalnych czynności w pracy 
i w życiu prywatnym. Ostatnio cele 
programu rehabilitacji uległy jed-
nak rozszerzeniu, stopniowo prze-
kształcając go w bardziej uogólnio-
ną interwencję dotyczącą stylu ży-
cia, obejmując między innymi: 
zaprzestanie palenia tytoniu, mo-
dyfikację diety, zwiększenie aktyw-
ności fizycznej, kontrolę ciśnienia 
tętniczego, hiperlipidemii i cukrzy-
cy, poznanie sposobów radzenia so-
bie ze stresem oraz stosowanie le-
ków profilaktycznych. Taką ewolu-
cję rehabilitacji kardiologicznej 
przewidują zalecenia Europejskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego 
i Światowej Organizacji Zdro-
wia14,15. Jest rzeczą oczywistą, że 
osiągnięcie wszystkich wymienio-
nych wyżej celów nie jest możliwe 
w czasie jednego spotkania lub na-
wet kilku krótkich rozmów w trak-
cie kolejnych wizyt lekarskich. 
Konieczne jest więc stworzenie 
specjalnego programu edukacji i re-
habilitacji kardiologicznej, który 
uzupełni rutynową opiekę specjali-
styczną i na który złoży się cykl 
spotkań edukacyjnych oraz nadzo-
rowanych zajęć z rehabilitacji ru-
chowej. Głównym celem programu 
jest wsparcie pacjenta we wprowa-
dzeniu takich zmian w stylu życia, 
które maksymalnie ograniczą ryzy-
ko zgonu lub zawału serca czy uda-
ru mózgu. Podjęcie wszystkich za-
dań przekracza możliwości jednego 
specjalisty. Rozwiązaniem skutecz-
nym może się okazać praca zespo-
łowa z udziałem fizjoterapeuty oraz 
dietetyka. Wydaje się także, że za-
dania lekarza, a zwłaszcza specjali-
sty, w całym programie szkolenia 
w znacznym stopniu można ogra-
niczyć i wiele z nich można przeka-
zać przeszkolonym do tego celu 
pielęgniarkom. Do takich zadań 
należą: koordynacja programu 
i znaczna część zajęć edukacyjnych, 
a także standardowy program kon-
troli. Lekarza nie uda się jednak 
wyręczyć w najistotniejszym zada-
niu – to on musi podjąć decyzję 
i skierować pacjenta do udziału 
w programie oraz przekonać go 

o bezpośrednich korzyściach 
z uczestnictwa. Ten zakres zadań 
nie wymaga jednak czasu przekra-
czającego czas rutynowych wizyt. 
Zadaniem lekarzy pozostanie także 
ostateczna ocena skuteczności pro-
gramu. Ewentualne miejsce pro-
gramu edukacji i rehabilitacji kar-
diologicznej w systemie opieki kar-
diologicznej obrazuje rycina 1. Do 
uczestnictwa w programie powinni 
kierować swoich pacjentów lekarze 
zatrudnieni w poradniach kardio-
logicznych (lub równoważnych) 
oraz na oddziałach kardiologicz-
nych (lub równoważnych). W pier-
wszym rzędzie do uczestnictwa 
w programach powinni być kiero-
wani chorzy po przebytym zawale 
serca, z nowo rozpoznaną stabilną 
dławicą piersiową, chorzy po pierw-
szej hospitalizacji z powodu choro-
by niedokrwiennej serca (stabilna 
lub niestabilna dławica piersiowa) 
oraz chorzy po przebytych pro-

cedurach rewaskularyzacyjnych. 
Czas skierowania powinien być do-
brany indywidualnie według wska-
zań lekarskich, jednak należy pa-
miętać, że udział w programie cho-
ry powinien rozpocząć możliwie 
krótko po przebytym epizodzie 
choroby. Polskie środowisko lekar-
skie ma stosunkowo niewielkie do-
świadczenie w prowadzeniu kom-
pleksowych programów prewencji. 
Jedną z nowych inicjatyw jest pol-
ska część programu Europejskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego 
„EuroAction”, w którym opraco-
wano cykl 8 sesji edukacyjno-reha-
bilitacyjnych, obejmujących nadzo-
rowane ćwiczenia fizyczne, umożli-
wiające określenie właściwego 
poziomu aktywności fizycznej, i na-
ukę ćwiczeń możliwych do samo-
dzielnej kontynuacji16. Po ćwicze-
niach odbywały się zajęcia semina-
ryjne, które umożliwiały zdobycie 
podstawowej wiedzy dotyczącej 
choroby, diety, radzenia sobie ze 
stresem, przyjmowania leków, kon-
troli ciśnienia tętniczego, kontroli 
lipemii, zaprzestania palenia tyto-

niu. Zajęcia – koordynowane przez 
przeszkolonego magistra pielę-
gniarstwa – prowadzili również 
dietetyk i fizjoterapeuta. Jednora-
zowo w zajęciach uczestniczyło nie 
więcej niż 10 osób. Zespół prowa-
dzący program pozostawał w sta-
łym kontakcie z lekarzami, którzy 
opiekowali się chorymi zakwalifi-
kowanymi do programu. Lekarze, 
choć nie prowadzili szkoleń i ćwi-
czeń fizycznych, odgrywali niezwy-
kle istotną rolę w rekrutacji pacjen-
tów do programu. Otrzymywali 
ponadto informacje dotyczące efek-
tów programu, zwłaszcza w zakre-
sie kontroli ciśnienia tętniczego czy 
hiperlipidemii, i na bieżąco mogli 
dokonywać potrzebnych zmian 
w swoich zaleceniach. Program 
EuroAction dostarczył kilku waż-
nych doświadczeń. Możliwe okaza-
ło się wdrożenie i systematyczne 
prowadzenie programu edukacji 
i rehabilitacji kardiologicznej przez 
zespoły składające się z pielęgniar-
ki, dietetyka i fizjoterapeuty. Orga-
nizacja programu wymagała jednak 
specjalnego przeszkolenia, a zdoby-
wane z czasem doświadczenia wła-
sne zespołu pozwoliły na uzyskanie 
większej sprawności i efektywno-
ści. Początkowa nieufność chorych 
w stosunku do zespołu niezłożone-
go z lekarzy przestała być proble-
mem w miarę jasnego i konse-
kwentnego wyrażania przez nich 
aprobaty i aktywnego wsparcia. 
Brak bezpośredniego udziału leka-
rzy w programie edukacji i rehabi-
litacji kardiologicznej nie zmniej-
szył w żadnym stopniu ich autory-
tetu, a pozostawił im więcej czasu 
na ściśle zawodowe czynności. 
Przyswojenie podstawowej wiedzy 
o swojej chorobie i o metodach 
zmniejszenia ryzyka następnego 
ostrego epizodu umożliwiło pacjen-
tom lepszy kontakt z lekarzem 
i bardziej konsekwentne stosowa-
nie się do jego zaleceń. Standardo-
wy program badań kontrolnych, 
którego wyniki były na bieżąco 
przekazywane lekarzom, mógł 
wpłynąć również na poprawę jako-
ści zaleceń lekarskich. Z kolei ze-
spół prowadzący program edukacji 
i rehabilitacji kardiologicznej mógł 
modyfikować swoje czynności 
zgodnie z indywidualnymi wska-
zówkami lekarskimi dotyczącymi 
poszczególnych chorych. W progra-
mie chorzy cenili sobie wszystkie 
formy bezpośredniego kontaktu, 
natomiast w znacznie mniejszym 
stopniu skłonni byli do wnikliwej 
analizy dystrybuowanych materia-
łów drukowanych. W programie 
EuroAction wypróbowano także 
metody włączania do programu re-
habilitacji partnerów życiowych 
chorych na chorobę niedokrwienną 
serca oraz identyfikacji krewnych 
pierwszego stopnia u osób, u któ-
rych wystąpiła tzw. wczesna postać 
choroby niedokrwiennej serca, tj. 
u mężczyzn poniżej 55. roku życia 
i u kobiet poniżej 65. roku życia.

Pierwsze doświadczenia zdobyte 
podczas prowadzenia programu 
EuroAction wskazują na modelowe 
rozwiązania kompleksowego pro-
gramu edukacji i rehabilitacji kar-
diologicznej. Należy jednak pamię-
tać, że chorzy wymagający udziału 
w programach prewencji wtórnej 
są pacjentami również innych jed-
nostek specjalistycznych, w tym 
zwłaszcza neurologicznych i zajmu-
jących się schorzeniami naczyń ob-
wodowych. Pacjenci tych jednostek 
wymagają najczęściej innych sche-
matów rehabilitacji oraz edukacji 
obejmującej specyfikę ich schorzeń. 
Znaczna część programu edukacyj-
nego w ich przypadku jest jednak 
zbieżna z programem edukacji i re-
habilitacji kardiologicznej. Z do-

świadczeń kardiologicznych progra-
mów wtórnej prewencji mogą rów-
nież w znacznym stopniu skorzystać 
prowadzący edukację w poradniach 
diabetologicznych, gdyż jak wiado-
mo chorzy na cukrzycę mają wyso-
kie ryzyko powikłań sercowo-naczy-
niowych. Z kolei program edukacji 
i rehabilitacji kardiologicznej może 
w większym stopniu skorzystać 
z metod stosowanych w poradniach 
diabetologicznych w zakresie opieki 
nad chorymi na cukrzycę z powikła-
niami kardiologicznymi. Zobrazo-
wana na rycinie 1 „instytucjonaliza-
cja” programu wtórnej prewencji 
odnosi się zatem nie tylko do oddzia-
łów i poradni kardiologicznych, ale 
do wszystkich specjalistycznych po-
radni i oddziałów szpitalnych, w któ-
rych leczy się schorzenia związane 
z podwyższonym ryzykiem wystą-
pienia zawału serca, udaru mózgu 
lub też nagłego zgonu sercowego. 

Program edukacji 
kardiologicznej 
w prewencji 
pierwotnej

Realizacja zadań w zakresie stra-
tegii wysokiego ryzyka w prewencji 
pierwotnej wymaga nieco innych 
rozwiązań niż opisany powyżej pro-
gram edukacji i rehabilitacji kardio-
logicznej. W odróżnieniu od osób 
z chorobą naczyniowo-sercową lub 
cukrzycą, które z powodu dolegliwo-
ści same zgłaszają się do lekarza, 
osoby bez objawów obarczone wyso-
kim ryzykiem należy najpierw zi-
dentyfikować. Zgodnie z obowiązu-
jącymi obecnie standardami, gdy 
zapewnione są właściwe środki, 
zwykłe procedury medyczne pozwa-
lają na identyfikację i niezwłoczne 
objęcie leczeniem osób ze stężeniem 
cholesterolu całkowitego ≥8 mmol/l 
(320 mg/dl) lub ze stężeniem chole-
sterolu LDL ≥6 mmol/l (240 mg/dl) 
lub z ciśnieniem tętniczym ≥180/110 
mm Hg lub z cukrzycą typu 1 lub 2 
z mikroalbuminurią. W celu doko-
nania właściwej oceny całkowitego 
ryzyka sercowo-naczyniowego, któ-
ra warunkuje decyzje dotyczące dal-
szego postępowania u pozostałych 
osób, konieczne jest uwzględnienie 
stopnia narażenia na każdy czynnik 
ryzyka. Należy także uwzględnić 
zależność pomiędzy czynnikami ry-
zyka potencjalnie podlegającymi 
modyfikacji i indywidualnym profi-
lem ryzyka, którego nie można zmo-
dyfikować. Całkowite ryzyko można 
odczytać ze schematów opracowa-
nych i rozpowszechnianych przez 
Europejskie Towarzystwo Kardiolo-

giczne. Można również skorzystać 
z dostępnego w Internecie programu 
SCORECARD (dostępna jest rów-
nież wersja polskojęzyczna), który 
pozwala również na przewidywanie, 
w jakim stopniu całkowite ryzyko 
zmniejszy się po osiągnięciu celu le-
czenia. Obie metody – od dawna 
szeroko propagowane na Świecie – 
nie znalazły dotychczas szerszego 
zastosowania w opiece medycznej 
w Polsce. Na przeszkodzie stoi cza-
sochłonność i to nie tyle dotycząca 
samej procedury oceny ryzyka, ile 
konieczności wyjaśnienia wyniku 
i potrzeby podjęcia zmiany stylu ży-
cia. Zgodnie z przyjętymi zasadami 
ocena ryzyka jest jednak konieczna 
do podejmowaniu indywidualnych 
decyzji dotyczących wdrożenia dzia-
łań prewencyjnych. Może się to wią-
zać z zastosowaniem większych 
ograniczeń dietetycznych, indywi-
dualizacji programu treningu fizycz-
nego czy też rozpoczęcia leczenia 
farmakologicznego lub jego zmiany. 
Poza opisanymi powyżej przypadka-
mi znacznych narażeń, decyzji ta-
kich nie powinno się podejmować na 
podstawie oceny jednego czynnika 
ryzyka czy też jednej, arbitralnie 
przyjętej wartości „odcięcia” na 
krzywej rozkładu całkowitego ryzy-
ka CVD.

Podobnie jak w przypadku pre-
wencji wtórnej, możliwe rozwiąza-
nie stanowi zorganizowanie zespo-
łów odpowiedzialnych za działania 
w ramach prewencji pierwotnej 
(ocena ryzyka i program szkoleń) 
usytuowanych w systemie podsta-
wowej opieki zdrowotnej (ryc. 2). 
Szczególną rolę mogłyby na przy-
kład odegrać pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinne. Wyjściowa ocena 
ryzyka niekoniecznie wymaga skie-
rowania lekarskiego. Może poprosić 
o nią sam zainteresowany, odpo-
wiednio poinformowany i zmoty-
wowany poprzez edukacyjno-pro-
mocyjne programy ogólnopopula-
cyjne. Możność poddania się ocenie 
ryzyka na własne życzenie jest bar-
dzo dobrym środkiem stymulują-
cym działania w ramach prewencji 
pierwotnej. Należy tylko zadbać, 
aby częstość oceny „na własne ży-
czenie” była zgodna z obowiązują-
cymi rekomendacjami. Skierowanie 
na konieczne do takiej oceny bada-
nia stężenia cholesterolu i glukozy 
we krwi może wystawić lekarz ro-
dzinny lub odpowiednio przeszko-
lona pielęgniarka. Konsekwencją 
oceny ryzyka będzie wyłonienie 
grupy osób o podwyższonym ryzy-
ku, które powinny zostać objęte 
opieką. Na tym etapie o wyniku 
oceny ryzyka musi być powiado-
miony lekarz prowadzący, który 
podejmie decyzję o skierowaniu pa-

Fakt, że można jakiejś chorobie 
zapobiec, ma bardzo istotne 
znaczenie dla pojedynczego 
pacjenta; decyduje przecież 

o długości i jakości jego życia. 
Natomiast dla nas wszystkich

 jako społeczeństwa ma to 
ogromne znaczenie ekonomiczne. 
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Ryc. 1. Program edukacji i rehabilitacji kardiologicznej w opiece specjalistycznej. Ryc. 2. Prewencja pierwotna w podstawowej opiece zdrowotnej.
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cjenta do udziału w programie edu-
kacyjnym, realizowanym w struk-
turze podstawowej opieki zdro-
wotnej lub w przypadku osób 
szczególnie zagrożonych w wyspe-
cjalizowanej jednostce. Informacja 
o wysokości ryzyka może wpłynąć 
również na zlecenie nowego lecze-
nia lub modyfikację dotychczaso-
wego.

Podobnie jak w przypadku pre-
wencji wtórnej, cenne są doświad-
czenia w zakresie prewencji pierwot-
nej prowadzonej według ostatnich 
rekomendacji w ramach polskiej 
części programu EuroAction. W pro-
gramie tym zespół złożony z dwóch 
pielęgniarek przeprowadza identyfi-
kację pacjentów wysokiego ryzyka, 
organizuje trzy sesje edukacyjne, 
obejmujące zagadnienia związane 
z dietą, aktywnością fizyczną, lecze-
niem nadciśnienia i hipercholestero-
lemii, prowadzi grupy wsparcia dla 
zrywających z nałogiem palenia oraz 
indywidualne konsultacje. Zespół 
pozostaje w ścisłym kontakcie z le-
karzami, u których zarejestrowane 
są osoby biorące udział w programie. 
Do udziału w programie zapraszani 
są również partnerzy życiowi osób 
wysokiego ryzyka. Program cieszy 
się dużą popularnością i uczestniczy 
w nim blisko 80% zakwalifikowa-
nych osób. 

Podsumowanie

Przedstawione propozycje progra-
mów prewencji stanowią próbę roz-
wiązania problemu małej skutecz-
ności strategii wysokiego ryzyka 
i tym samym próbę podniesienia 
standardów postępowania w pol-
skiej kardiologii prewencyjnej. Nale-
ży jednak zauważyć, że istnieją 

również inne sposoby oddziaływa-
nia, zwłaszcza w zakresie identyfi-
kacji osób obarczonych wysokim ry-
zykiem. Między innymi podejmowa-
ne są próby oparcia działań 
prewencyjnych na badaniach prze-
krojowych (przesiewowych), któ-
rych organizacja jest niezależna od 
istniejącego systemu opieki zdro-
wotnej. Nie ma obecnie danych, 
które pozwoliłyby na porównanie 
skuteczności obu metod prewencji, 
a tym bardziej ich ekonomicznej 
efektywności. W Polsce 12 milionów 
dorosłych osób ma nadciśnienie tęt-
nicze, 40% mężczyzn i 30% kobiet 
w średnim wieku pali papierosy, 
a u 60% stwierdza się hipercholeste-
rolemię. Wydaje się zatem, że orga-

nizacja nowego systemu, który do-
prowadziłby do identyfikacji wszyst-
kich osób obarczonych wysokim 
ryzykiem, nie ma racjonalnych pod-
staw ekonomiczno-organizacyjnych. 
Ponadto konsekwencją wykrycia 
osoby o wysokim ryzyku w czasie 
jednorazowego badania jest koniecz-
ność skierowania jej do instytucji, 
w której zostanie objęta odpowied-
nią opieką. Takimi instytucjami są 
w Polsce tylko jednostki istniejącego 
systemu opieki zdrowotnej, z który-
mi osoby o wysokim ryzyku są zwią-
zane na co dzień i które mogą podjąć 
trud wielokrotnych wizyt i edukacji 
umożliwiającej zmianę stylu życia. 
Warunek konieczny stanowi zapew-
nienie odpowiednich środków 

wszystkim jednostkom, które przyj-
mą odpowiedzialność za realizację 
prewencji w ramach strategii duże-
go ryzyka, o wysokości określonej na 
podstawie racjonalnego rachunku 
ekonomicznego stosownie do wiel-
kości zadań. Rola populacyjnych ba-
dań przekrojowych w osiąganiu ce-
lów naukowych i w określaniu sku-
teczności programów prewencji na 
poziomie populacyjnym pozostaje 
niezmiennie istotna. Jednak wydaje 
się, że tak w wykrywaniu jednostek 
zagrożonych, jak i w modyfikacji ich 
stylu życia takie badania mogą mieć 
co najwyżej rolę pomocniczą. Głów-
ny ciężar zadań związanych z iden-
tyfikacją osób zagrożonych powi-
nien spoczywać na jednostkach 
opieki zdrowotnej, z którymi więk-
szość zagrożonych utrzymuje natu-
ralny kontakt. Modelowe rozwiąza-
nia zaproponowane w programie 
EuroAction mogą zostać szerzej za-
adaptowane w warunkach polskich, 
aczkolwiek mogą się różnie spraw-
dzać w lokalnych społecznościach. 
Należy jednak przewidywać, że do-
świadczenia zespołów prowadzących 
programy pierwotnej i wtórnej pre-
wencji w wielu wypadkach mogą 
doprowadzić do istotnych ulepszeń 
po uwzględnieniu specyfiki lokal-
nych potrzeb. 

Piśmiennictwo 
dostępne u autorów

* Prof. dr hab. n. med. Andrzej 
Pająk jest kierownikiem Zakładu Epide-
miologii Klinicznej i Badań Populacyj-
nych Instytutu Zdrowia Publicznego 
Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.

 Od marca 2005 roku przewodniczy 
Sekcji Epidemiologii i Prewencji Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego. Jest 
również Członkiem Rady Redakcyjnej 
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia, nominowanym z ra-
mienia Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego.

** Dr n. med. Adam Windak jest 
kierownikiem Pracowni Medycyny Ro-
dzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych 
i Gerontologii Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od marca 2001 roku jest prezesem Za-
rządu Głównego Kolegium Lekarzy Ro-
dzinnych w Polsce. Od marca 2005 roku 
pełni funkcję Eksperta Rady Redakcyjnej 
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia.

Prof. dr hab. n. med. 
Jacek Musiał, 
Prezes Elekt Towarzystwa 
Internistów Polskich (TIP)

Już od wielu lat my, lekarze, 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
łatwiej chorobom zapobiegać niż 
później je leczyć. Łatwiej i taniej. 
Fakt, że można jakiejś chorobie 
zapobiec lub jej wystąpienie opóź-
nić, ma bardzo istotne znaczenie 
dla pojedynczego pacjenta; decy-
duje przecież o długości i jakości 
jego życia. Natomiast dla nas 
wszystkich jako społeczeństwa ma 
to ogromne znaczenie ekonomicz-
ne. Dlaczego Towarzystwo Inter-
nistów Polskich przystąpiło do Fo-
rum? To zrozumiałe: przecież 
wszystkie niezabiegowe dziedziny 
medycyny, jak choćby kardiologia, 
diabetologia, czy nefrologia, wyro-
sły z interny, są jej częścią. Ze zro-
zumiałych względów pewne duże 
działy chorób wewnętrznych wy-
odrębniły się, kardiologia chyba 
najwcześniej. Zatem trudno, żeby 
internistów nie było wśród tych, 
którzy popierają powołanie Forum 
Profilaktyki. Inicjatywy szczegóło-
we, dotyczące poszczególnych cho-
rób będą – rzecz jasna – wypływać 
od różnych specjalistów. W przy-
padku cukrzycy rolę tę podejmą 
endokrynolodzy i diabetolodzy, 
w przypadku chorób nerek prym 
będą wiedli nefrolodzy, a w choro-
bach układu krążenia, miażdżycy, 
chorobie wieńcowej, nadciśnieniu 
tętniczym – kardiolodzy. Ponieważ 
choroby układu krążenia są naj-
powszechniejszymi schorzeniami 
w naszym społeczeństwie, właśnie 
kardiolodzy podjęli tę ideę. Bardzo 
słusznie.

Warto jeszcze podkreślić, że za-
pobieganie wszelakim schorze-
niom wymaga rekomendacji ze 
strony wszystkich towarzystw na-
ukowych i zawodowych w danym 
kraju. W gazetach, radiu i telewi-
zji stale słyszymy o pomysłach, jak 
zapobiec tej czy innej chorobie, 
czy jak ją leczyć. Niestety, szereg 
tych pomysłów to pomysły abso-

lutnie chybione, jak choćby ten, że 
należy się objadać smalcem i słoni-
ną, by zapobiec miażdżycy tętnic. 
W związku z tym uważam, że do 
naszych obowiązków należy dopil-
nowanie, aby poważne polskie to-
warzystwa naukowe rekomendo-
wały takie sposoby postępowa-
nia, których skuteczność została 
sprawdzona. Potrzeba profilakty-
ki i potrzeba mówienia o niej ist-
nieje zarówno w środowisku leka-
rzy, jak i pacjentów. Istnieje rów-
nież potrzeba odwoływania się do 
pewnych wiarygodnych wzorców 
postępowania. Należy więc powie-
dzieć, że właśnie teraz, zgodnie 
z naszą najlepszą wiedzą, zgodnie 
z tym, co udowodniono w bada-
niach naukowych mających odpo-
wiednią rangę, możemy zalecić 
takie czy inne postępowanie. Dla-
tego uważam, że powołanie Pol-
skiego Forum Profilaktyki to bar-
dzo cenna inicjatywa. 

Czy w naszym społeczeństwie 
i wśród naszych decydentów panu-
je przekonanie, że taniej zapobie-
gać chorobom niż je leczyć? Powie-
działbym, że to wiedza dość pod-
stawowa w dzisiejszych czasach, 
zwłaszcza jeśli chodzi o osoby zaj-
mujące się administracją ochrony 
zdrowia. Szkoda tylko, że od wie-
dzy do działania droga bywa cza-
sem dość daleka. 

Prof. dr hab. n. med. 
Jacek Sieradzki – Prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego (PTD)

Czy każdy chory na cukrzy-
cę powinien się spodziewać 
powikłań ze strony układu 
sercowo-naczyniowego? 

Obecnie cukrzyca należy do naj-
poważniejszych czynników ryzyka 
chorób układu krążenia. Statysty-
ki nieubłaganie dowodzą, że zapa-
dalność na wyżej wymienione 
schorzenia, a także śmiertelność 
z ich powodu jest trzykrotnie 

Dlaczego 
powstało 
Forum?

zajrzyj na stronę internetową PFP
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W związku z planowanym wpro-
wadzeniem zagadnień z zakresu 
profilaktyki chorób układu krążenia 
do programu specjalizacji wszyst-
kich dziedzin medycyny na łamach 
Forum Profilaktyki znajdą Państwo 
przykładowe pytania dotyczące pod-
stawowej wiedzy z tego zakresu. 

Pytania są i będą przygotowane 
na podstawie artykułów zamiesz-
czonych w Forum Profilaktyki.

Każde pytanie ma tylko jedną 
prawidłową odpowiedź.

1. Prawidłową kontrolę ciśnie-
nia tętniczego stwierdza się u na-
stępującego odsetka Polaków cho-
rujących na nadciśnienie tętnicze:

a) 5–10%
b) 10–15%
c) 25–30%
d) 50–55%

2. Czy to prawda, że wśród osób 
z chorobą niedokrwienną serca aż 
10% kontynuuje palenie tytoniu? 

a) tak, z czego 40% stanowią 
kobiety

b) nie, odsetek ten jest jeszcze 
większy

c) nie, w ostatnich latach odse-
tek ten zmniejszył się dwu-
krotnie 

3. Częstość występowania hiper-
cholesterolemii wśród dorosłych 
Polaków szacuje się na około:

a) 20%
b) 40%
c) 60%
d) 80%

4. Zgodnie z wytycznymi Euro-
pejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego do grupy dużego ryzyka 
zgonu z powodu chorób układu 
krążenia należy zaliczyć:

a) osoby, u których rozpoznano 
chorobę niedokrwienną ser-
ca, chorobę tętnic obwodo-
wych lub chorobę tętnic 
mózgowych, rozwijającą się 
na podłożu miażdżycy

b) osoby bezobjawowe z licznymi 
czynnikami ryzyka, w przy-
padku których ryzyko wyli-
czone na podstawie karty ry-
zyka SCORE wynosi ≥5%

c) osoby, u których rozpoznano 
jeden bardzo silnie wyrażo-
ny czynnik ryzyka, np. stę-
żenie cholesterolu całkowi-
tego ≥8 mmol/l (320 mg/dl)

d) wszystkie wyżej wymienio-
ne grupy 

5. Tak zwaną wczesną postać 
choroby niedokrwiennej serca 
rozpoznać można u mężczyzn 
w wieku:

a) tylko <40. roku życia
b) tylko <45. roku życia
c) tylko <50. roku życia
d) tylko <55. roku życia 

Prawidłowe odpowiedzi na stro-
nie www.pfp.edu.pl i w następnym 
numerze Forum Profilaktyki.

Pytania z zakresu epidemiologii i profilaktyki chorób układu krążenia dla lekarzy 
wszystkich dziedzin przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych

W Polsce 12 milionów dorosłych 
osób ma nadciśnienie tętnicze, 

40% mężczyzn i 30% kobiet 
w średnim wieku pali papierosy, 

a u 60% stwierdza się 
hipercholesterolemię.
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większa u chorych na cukrzycę niż 
w pozostałej populacji. W praktyce 
lekarza ogólnego problematyka 
cukrzycowa obejmuje około 20% 
zagadnień. Ale wagę problemu 
dojrzymy lepiej, jeżeli pomnożymy 
te 20% przez trzykrotnie większą 
wśród chorych na cukrzycę czę-
stość występowania chorób układu 
krążenia. Czy wszystkich chorych 
czeka podobny los? Nie dramaty-
zujmy. Dobre wyrównanie cukrzy-
cy, a także jej odpowiednia profi-
laktyka stanowią jeden z czoło-
wych aspektów profilaktyki 
chorób układu krążenia. Oto głów-
ny powód, dla którego nasze towa-
rzystwo aktywnie włączyło się do 
tworzenia Polskiego Forum Profi-
laktyki Chorób Układu Krążenia. 

Czy można mówić o profi-
laktyce cukrzycy w Polsce? 
Czy Narodowy Fundusz Zdro-
wia rozumie, czym jest profi-
laktyka w odniesieniu do tej 
choroby?

Profilaktyki cukrzycy typu 1 na 
razie nie ma. Eksperymentalne 
próby zapobiegania tej chorobie 
zakończyły się niepowodzeniem. 
Dla nas, lekarzy diabetologów 
i w ogóle ludzi nauki jest to ciągle 
jeszcze wyzwanie. Można nato-
miast (poprzez zmianę stylu życia, 
a również i farmakoterapię) zapo-
biegać rozwojowi cukrzycy typu 2, 
co udowodniły liczne badania, m.in. 
amerykańskie, fińskie, a nawet 
chińskie. Aby zapobiegać, trzeba 
wyszukiwać osoby z grupy ryzyka, 
a więc innymi słowy czynnie poszu-
kiwać chorych na cukrzycę. Nieła-
twe to zadanie, trzeba bowiem wy-
chwytywać takie osoby, które we 
własnym mniemaniu są zdrowe. 
Nie istnieje jednak w Polsce jaki-
kolwiek program finansowany 
przez NFZ, którego celem byłoby 
wcześniejsze wykrywanie, a nawet 
i profilaktyka cukrzycy. Myślę, że 
jego stworzenie wykracza poza 
działalność Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego. To zadanie dla 
decydentów. 

A jak jest w innych krajach 
Europy?

Jedyny narodowy program za-
pobiegania cukrzycy ogłosili Fino-
wie. Jest przewidziany na lata 
2003–2010. Do podobnego projek-
tu poważnie przygotowują się 
Niemcy. Przeprowadzone przez 
Finów badania wykazały, że pro-
zdrowotny styl życia (redukcja 
masy ciała, zdrowa dieta, właści-
wie dawkowany wysiłek fizyczny) 
może być skuteczny w ciągu 5 lat 
u 58% osób, które są zagrożone 
cukrzycą. Czy chodzi o odsunięcie 
w czasie powikłań, które niesie 
z sobą ta choroba, czy też o całko-
wite pozbycie się zagrożenia – tego 
jeszcze nie wiadomo. Wyniki ba-
dań poznamy w 2010 roku.

Profilaktyka cukrzycy to zadanie 
bardzo trudne i – moim zdaniem 
– wprowadzenie programu profi-
laktyki narodowej w Polsce to spra-
wa dość odległa. Finowie wprowa-
dzili specjalną edukację dietetycz-
ną, zajęcia fizykoterapeutyczne, 
czyli zaangażowali dietetyków, spe-
cjalistów rehabilitacji ruchowej, 
aerobiku itp. Wszystko to sporo 
kosztuje. My powinniśmy prowa-
dzić profilaktykę za pośrednictwem 
mediów, w ramach działalności le-
karza rodzinnego, poprzez akcje 
społeczne. Potrzeba na to – rzecz 
jasna – czasu i pieniędzy. Takich 
przedsięwzięć u nas wciąż brakuje 
(poza sporadycznymi akcjami firm 
farmaceutycznych, które realizują 
szereg pomysłów, za co spotyka je 
zarzut autopromocji). 

Kto w największym stopniu 
narażony jest na rozwój cu-
krzycy?

Mamy ściśle ustaloną listę. Są 
to: osoby pochodzące z rodzin, 
w których występuje ta choroba, 
pacjenci z chorobami układu krą-
żenia (ponieważ – jak mówiłem 
– wśród tych chorych cukrzycę 
spotyka się częściej), osoby otyłe, 
z zaburzeniami lipidowymi oraz 
kobiety, które urodziły duże (po-
wyżej 4 kg) dzieci. Przekroczenie 
45. roku życia również powinno 
być wskazaniem do kontroli stęże-
nia cukru we krwi. PTD wydało 
odpowiednie zalecenia, adresowa-
ne m.in. do lekarzy rodzinnych. 
Poszukiwanie chorych na cukrzy-
cę (w odróżnieniu od profilaktyki 
tej choroby) jest stosunkowo ła-
twym zadaniem, bo przecież rzecz 
polega na prostym pomiarze. 
Oczywiście, masowość tego zjawi-
ska wiąże się z kosztami i narzuca 
pewne konieczności organizacyj-
ne. Prowadziliśmy swego czasu 
badania dotyczące częstości wystę-
powania nieznanej cukrzycy u pa-
cjentów zgłaszających się do leka-
rza rodzinnego z jakiegokolwiek 
powodu. Lekarz zbadał pierwszych 
100 pacjentów i okazało się, że 
u 8% z nich wykryto zaburze-
nia gospodarki węglowodanowej, 
o których chorzy nie wiedzieli. 
A więc to lekarz rodzinny powi-
nien zlecić badanie cukru i – co za 
tym idzie – poświęcić pacjentowi 
trochę więcej czasu. Kontrakty 
NFZ takiej ewentualności, nieste-
ty, nie przewidują. 

Ależ to się opłaci, leczenie 
powikłań cukrzycy jest drogie!

W szerokim, społecznym wymia-
rze opłaci się na pewno. Ale korzy-
ści z tego, że pacjenci, u których 
wcześniej wykryto cukrzycę, będą 
dobrze leczeni i unikną – być może 
– powikłań, ujawnią się dopiero po 
latach. Decydenci nie są tym zainte-
resowani. Wolą doraźne, spektaku-
larne akcje, a nie długotrwały efekt. 
Dlatego w takich przypadkach po-
trzebne są programy narodowe.

Polskie Towarzystwo Diabeto-
logiczne stworzono również po 
to, by edukować pacjentów. 

Statutowym celem Towarzystwa 
jest dbałość o rozwój polskiej dia-
betologii, jesteśmy towarzystwem 
o charakterze naukowym i profe-
sjonalnym. Drugi cel towarzystwa 
to dbałość o edukację i postęp w ja-
kości leczenia. Organizujemy co 
dwa lata zjazdy, które gromadzą 
2500 uczestników. Wzbudzają za-
interesowanie nie tylko diabetolo-
gów, ale również lekarzy rodzin-
nych, kardiologów, ginekologów 
oraz lekarzy szeregu innych spe-
cjalności. Towarzystwo ma 12 od-
działów wojewódzkich; działa 
5 sekcji: diabetologii dziecięcej, 
diabetologiczno-położnicza, gene-
tyczna, diabetologii społecznej 
oraz sekcja kardiodiabetologiczna. 
Powołujemy specjalne grupy robo-
cze, jak choćby grupę do spraw 
stopy cukrzycowej czy grupę opra-
cowującą specjalne zalecenia, któ-
re wydajemy co roku. Redagujemy 
ponadto aż trzy czasopisma diabe-
tologiczne. Tak, edukacja społecz-
na jest niezwykle ważna w przy-
padku cukrzycy. Zróbmy teraz coś 
dla profilaktyki. 

Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Januszewicz, 
Prezes Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego (PTNT)

Istnieje kilka powodów, dla któ-
rych tak ważne jest zaproszenie 
Polskiego Towarzystwa Nadciś-
nienia Tętniczego (PTNT) do Fo-
rum Profilaktyki. Przede wszyst-

kim Forum Profilaktyki sku-
pia najwybitniejszych ekspertów 
z wielu dziedzin – m.in. kardiolo-
gii, diabetologii, hipertensjologii, 
nefrologii czy neurologii. Daje ono 
również możność połączenia dzia-
łań Towarzystw, które weszły 
w skład Forum – przyczynia się to 
do żywej wymiany poglądów, 
a także do ujednolicenia zasad po-
stępowania w wielu wspomnia-
nych powyżej dziedzinach. Fakt 
ten nabiera szczególnego znacze-
nia w odniesieniu do nadciśnienia 
tętniczego, które jako choroba 
bardzo często współistnieje z inny-
mi chorobami układu sercowo-na-
czyniowego czy zaburzeniami me-
tabolicznymi. Konieczne jest za-
tem wspólne – właśnie na łamach 
Forum – przedyskutowanie zasad 
postępowania z chorym na nadciś-
nienie tętnicze pod kątem chorób 
współistniejących. 

Ponadto nadciśnienie tętnicze 
jest chorobą, w której zasadniczą 
rolę odgrywa profilaktyka – zgod-
nie z badaniami NATPOL III 
w naszym kraju żyje ponad 8 mi-
lionów dorosłych Polaków z tzw. 
wysokim prawidłowym ciśnieniem 
tętniczym. Jest to populacja szcze-
gólnie zagrożona rozwojem nadciś-
nienia tętniczego, w przypadku 
której profilaktyka i wdrażanie 
zasad modyfikacji stylu życia mają 
zasadnicze znaczenie dla zapobie-
gania rozwojowitej choroby. Jest to 
jeden z głównych celów działalno-
ści Polskiego Towarzystwa Nadci-
śnienia Tętniczego w nadchodzą-
cych latach. 

Prof. dr hab. n. farm.
Marek Naruszewicz, 
Prezes Polskiego 
Towarzystwa Badań 
nad Miażdżycą (PTBnM)

Polskie Towarzystwo Badań nad 
Miażdżycą z siedzibą w Szczecinie 
powstało w 1992 roku, od 1993 
roku jest członkiem stowarzyszo-
nym International Atherosclerosis 
Society (IAS).

Członkami Towarzystwa są za-
równo przedstawiciele nauk pod-
stawowych i klinicznych, jak i le-
karze pierwszego kontaktu oraz 
pracownicy laboratoriów diagno-

stycznych. Obecnie PTBnM liczy 
około 200 aktywnych członków.

PTBnM wydaje kwartalnik 
„Czynniki Ryzyka”, osiągający śred-
ni nakład około 2000 rozprowadza-
nych bezpłatnie egzemplarzy. 

Podstawowym zadaniem statu-
towym PTBnM jest stymulowanie 
rozwoju badań nad patogenezą 
miażdżycy w Polsce oraz popula-
ryzacja profilaktyki i leczenia 
chorób układu krążenia. Swoje 
obowiązki statutowe Towarzystwo 
realizuje poprzez organizowanie 
konferencji naukowych, także 
międzynarodowych (dotychczas 
odbyło się 11 Zjazdów Naukowych 
PTBnM, w tym 3 międzynarodo-
we), a także poprzez szkolenia le-
karzy na kursach z akredytacją 
naukową IAS. PTBnM prowadzi 
również badania naukowe, sku-
piając się głównie na środkach 
niefarmakologicznych.

Do największych osiągnięć 
PTBnM należy zaliczyć prowadze-
nie 1-tygodniowych kursów, na 
których przeszkolono w zakresie 
profilaktyki chorób układu krąże-
nia ponad 1200 lekarzy, zainicjo-
wanie prac nad Polskim Consen-
susem Tłuszczowym, w którym 
zaleca się ograniczenie spożywa-
nia nasyconych kwasów tłuszczo-
wych w polskiej diecie, oraz opu-
blikowanie Złotej Karty Prawidło-
wego Żywienia, którą podpisało 
siedem Towarzystw Lekarskich.

W ciągu ponad 12 lat naszej 
działalności dzięki finansowemu 
wsparciu Towarzystwa na między-
narodowe zjazdy wyjechało ponad 
200 polskich naukowców. Prowa-
dziliśmy również wiele akcji me-
dialnych dotyczących profilaktyki 
miażdżycy w prasie, radiu i telewi-
zji. Ostatnio zalecenia żywienio-
we prezentowaliśmy w tygodniku 
„Polityka”.

Przystąpiliśmy z entuzjazmem 
do Polskiego Forum Profilaktyki, 
gdyż uważamy, że należy dążyć do 
zwiększenia wiarygodności w na-
kłanianiu polskiego społeczeństwa 
do zmiany sposobu życia, co po-
winno zaowocować obniżeniem 
ryzyka wystąpienia chorób układu 
krążenia. W tym celu powinniśmy 
połączyć działania wszystkich fa-
chowych sił medycznych w Polsce. 
Trzeba bowiem naszym rodakom 
przekazywać uzgodnione wcze-
śniej wspólne stanowisko, które 
w sposób klarowny wyjaśni, dla-
czego należy w codziennym żywie-
niu zmniejszać spożycie nasyco-
nych tłuszczów zwierzęcych i soli 
kuchennej czy też kiedy i dlaczego 
trzeba mierzyć ciśnienie tętnicze 
i oznaczać stężenie cholesterolu 
we krwi. Powinniśmy również in-
formować społeczeństwo o prawi-
dłowych wartościach parametrów 
fizycznych i  biochemicznych, któ-
re mogą warunkować bezpieczeń-
stwo zdrowotne. Nie ulega więc 
wątpliwości, że skuteczność tych 
zadań zwiększy wspólne działanie 
medycznych towarzystw nauko-
wych działających w Polsce.

Zdecydowanie zwiększą się rów-
nież nasze oddziaływania na usta-
wodawców (Sejm i Rząd). 

Dla naszego Towarzystwa naj-
ważniejsze jest uzyskanie przez 
Forum wsparcia dla idei wczesne-
go rozpoznawania zagrożenia 
miażdżycą u dzieci i młodzieży. 
Wtedy bowiem możemy w sposób 
niefarmakologiczny wpłynąć na 
losy zdrowotne młodych osób. 
Chodzi o to, żeby nie dopuścić do 
uszkodzeń śródbłonka naczynio-
wego u osób w młodym wieku, co 
doprowadza do zmian, które po 40. 
roku życia można usunąć już tylko 
za pomocą metod kardiologii inwa-
zyjnej.

Należy więc koniecznie wprowa-
dzać standardy profilaktyki kar-
diologicznej dla młodego pokolenia 
Polaków.

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Stańczyk, 
Sekretarz Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego (PTP)

Polskie Towarzystwo Pediatrycz-
ne (PTP) jest stowarzyszeniem 
zrzeszającym lekarzy pediatrów, 
czyli specjalistów sprawujących 
opiekę nad populacją dzieci i mło-
dzieży do 18. roku życia. W charak-
ter pracy i zadania lekarzy pedia-
trów wpisana jest profilaktyka. To 
pediatra jest odpowiedzialny za re-
alizację programu szczepień profi-
laktycznych zapobiegających cho-
robom zakaźnym, prowadzenie bi-
lansów zdrowia i wynikających 
z nich zaleceń profilaktycznych, to 
wreszcie pediatra w rozmowach 
z rodzicami i małym pacjentem 
przekazuje wiedzę na temat korzy-
ści, jakie wynikają z działań profi-
laktycznych. A te korzyści są tym 
większe, im wcześniej zostaną pod-
jęte odpowiednie działania, co 
w konsekwencji może mieć ogrom-
ne znaczenie dla stanu zdrowia po-
pulacji osób dorosłych. Okresem, 
w którym te działania winny być 
najbardziej propagowane, jest bez 
wątpienia wiek rozwojowy. Dlatego 
idea powstania Polskiego Forum 
Profilaktyki uzyskała pełne popar-
cie środowiska pediatrów, konse-
kwencją czego była deklaracja 
przystąpienia Polskiego Towarzy-
stwa Pediatrycznego do Polskiego 
Forum Profilaktyki.

Założeniem Polskiego Forum 
Profilaktyki jest opracowywanie 
w gronie wybitnych specjalistów 
zaleceń dla pacjentów, czyli rów-
nież dla dzieci i ich rodziców, 
dotyczących zachowań prozdro-
wotnych. Szeroko propagowane 
postępowania profilaktyczne ma-
jące zapobiegać tym schorzeniom, 
które są obecnie największym 
problemem w Polsce, powinno 
w dalszej perspektywie przynieść 
poprawę sytuacji. Ta szeroka in-
formacja winna dotrzeć do dzieci 
począwszy od przedszkolaków, na 
licealistach kończąc. Przekazy-
wanie informacji i wdrażanie 
pewnych nawyków jest możliwe 
już w wieku wczesnodziecięcym, 
forma przekazu musi być jednak 
zrozumiała i akceptowana przez 
dziecko. Nabyte w tym okresie 
nawyki prozdrowotne mały pa-
cjent najczęściej zachowuje przez 
całe życie. 

Tego typu działania propagują 
wszyscy pediatrzy zrzeszeni w Pol-
skim Towarzystwie Pediatrycz-
nym, które liczy około 5000 człon-
ków.

Celem Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego jest:
n upowszechnianie wiedzy me-

dycznej ze szczególnym uwzględ-
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nieniem medycyny wieku rozwo-
jowego, współudział w tworzeniu 
programów w celu zapewnienia 
możliwie najlepszej opieki zdro-
wotnej oraz ochrony interesów 
dzieci i młodzieży,

n podnoszenie poziomu nauko-
wego i kwalifikacji zawodo-
wych lekarzy pediatrów,

n propagowanie zasad deontolo-
gii i etyki zawodowej oraz dba-
łość o ich przestrzeganie,

n reprezentowanie interesów 
ogółu polskich lekarzy pedia-
trów,

n nawiązywanie i podtrzymywa-
nie międzynarodowej współ-
pracy w dziedzinie medycyny 
wieku rozwojowego.

Polskie Towarzystwo Pedia-
tryczne realizuje swoje cele po-
przez:
n organizowanie zjazdów, sym-

pozjów, konferencji i posiedzeń 
naukowych oraz prowadzenie 
systematycznej działalności 
szkoleniowej,

n prowadzenie działalności wy-
dawniczej,

n współpracę z właściwymi wła-
dzami, instytucjami i gremiami 
w rozwiązywaniu problemów 
medycyny wieku rozwojowego 
oraz lekarzy pediatrów,

n prezentowanie stanowisk i wy-
dawanie oświadczeń w spra-
wach istotnych dla ochrony 
zdrowia dzieci i młodzieży oraz 
interesów lekarzy pediatrów,

n organizowanie konkursów na 
prace naukowe oraz przyzna-
wanie nagród za działalność 
organizacyjną na rzecz Towa-
rzystwa lub medycyny wieku 
rozwojowego,

n promowanie osiągnięć nauko-
wych oraz najlepszych rozwią-
zań organizacyjnych w zakre-
sie ochrony zdrowia dziecka,

n delegowanie członków Towa-
rzystwa na międzynarodowe 
kongresy, zjazdy i sympozja.

Prof. dr hab. n. med. 
Grzegorz Opala, 
Prezes Elekt Polskiego 
Towarzystwa 
Neurologicznego (PTN)

Neurologia z kardiologią idą 
w parze. Czy to jest właśnie 
powód przystąpienia repre-
zentowanego przez Pana To-
warzystwa do Polskiego Fo-
rum Profilaktyki Chorób 
Układu Krążenia? 

Działań w zakresie profilaktyki 
nie można zawęzić do jednej spe-
cjalności. Choroby układu nerwo-
wego zależą od wielu czynników 
(również zewnętrznych), a zapo-
bieganie im stanowi bardzo istot-

ny element obrony przed inwalidz-
twem. Jeśli chodzi o układ krąże-
nia, istnieje – jak wiemy – ścisła 
relacja pomiędzy procesami, które 
dotyczą chorób naczyń, serca 
i mózgu. Stąd też działania tera-
peutyczne w okresie, kiedy choro-
ba jest w pełni rozwinięta, najczę-
ściej są mało skuteczne. Leczenie 
daje wówczas niewielkie efekty, 
a wymaga ogromnych nakładów 
i kosztów. 

Szansą jest profilaktyka!
Właśnie. Działania prozdrowotne 

mogą się okazać w przypadku wie-
lu chorób układu nerwowego, 
a w szczególności tych, które rozwi-
jają się na podłożu zaburzeń krąże-
nia mózgowego, bardzo ważne. Nie 
trzeba dodawać, że z pewnością 
przyniosą wymierne korzyści.

Inny aspekt stanowi niewesoły 
fakt, że w Polsce chory, który tra-
fia na oddział neurologiczny, czy 
też u którego rozwijają się choroby 
naczyniowe układu nerwowego, 
częściej niż w innych krajach cier-
pi na kilka innych chorób. Tym 
bardziej należy dążyć do tego, by 
podejście do profilaktyki miało 
charakter interdyscyplinarny. Dla-
tego właśnie współpraca w ramach 
Polskiego Forum Profilaktyki in-
teresuje nas szczególnie. 

W jakim stopniu można za-
pobiegać schorzeniom neuro-
logicznym?

Dobry przykład zależności po-
między wczesną profilaktyką cho-
rób układu krążenia a chorobami 
naczyniowymi układu nerwowego 
stanowi udar mózgu. Udało się 
zmniejszyć zapadalność oraz 
– przede wszystkim – śmiertel-
ność z powodu udaru mózgu wszę-
dzie tam, gdzie jednym z głównych 
kierunków wczesnego wykrywa-
nia chorób układu krążenia jest 
profilaktyka nadciśnienia tętni-
czego. Przeprowadzone w wielu 
państwach badania epidemiolo-
giczne unaoczniły, że w ciągu 
ostatnich lat w USA i w pań-
stwach zachodnich uzyskano spa-
dek zapadalności na te choroby 
i śmiertelności z ich przyczyn, na-
tomiast w krajach dawnego bloku 
komunistycznego zaobserwowano 
stały wzrost liczby zachorowań 
i zwiększoną śmiertelność. Nie-
stety, ta niekorzystna tendencja 
utrzymuje się w Polsce. Dlatego 
zwłaszcza profilaktyka powinna 
nas interesować. Tu nie chodzi 
przecież tylko o hipotezy czy przy-
puszczenia; korzystajmy z do-
świadczeń tych, którzy wcześniej 
doszli do ważnych wniosków. 

Dlaczego obywatele krajów 
byłego bloku komunistyczne-
go częściej doświadczają in-
cydentów sercowo-naczynio-
wych? Dlaczego częściej stają 
się ofiarami udarów?

Ponieważ, jak mawia prof. Wi-
told Zatoński, demokracja general-
nie jest zdrowsza. To chyba zrozu-
miałe, że człowiek wolny, który ma 
swobodę podejmowania decyzji, 
odczuwa większy komfort psy-
chiczny niż ten, który żyje w wa-
runkach totalitarnych. W definicji 
zdrowia WHO mówi się o dobro-
stanie fizycznym, psychicznym 
i społecznym. Prócz bezpieczeń-
stwa społecznego liczy się na pew-
no poziom opieki, poziom życia, 
sposób odżywiania. Tymczasem 
w systemie totalitarnym takie 
czynniki jak nadużywanie alkoho-
lu, nieodpowiednia dieta czy nad-
mierna liczba wypalanych papiero-
sów traktowano jak coś w rodzaju 
rekompensaty za brak bezpieczeń-
stwa społecznego. Zdrowie nie sta-
nowiło istotnej wartości. 

W jaki sposób, uwzględniając 
działania profilaktyczne, moż-

na zmniejszyć śmiertelność 
w wyniku udarów mózgu?

Śmiertelność zależy od kilku 
czynników, m.in. od organizacji 
udzielania szybkiej pomocy po wy-
stąpieniu udaru. Aby pomoc była 
skuteczna, muszą zostać spełnione 
trzy warunki: dobry poziom świa-
domości społecznej, dobrze zorga-
nizowany system transportu i do-
brze zorganizowany system lecze-
nia w wyspecjalizowanych do tego 
celu ośrodkach (pododdziałach 
udarowych). Warto podkreślić, że 
w Polsce udar mózgu jest pierwszą 
przyczyną inwalidztwa w popula-
cji po czterdziestym roku życia. 
Tak więc w tym aspekcie zapobie-
ganie, czy nawet przesuwanie 
granicy wiekowej to zadanie profi-
laktyki. 

Ale przecież trzeba na coś 
umrzeć!

Oczywiście. Ale przesunięcie 
granicy wiekowej oznacza również 
zmniejszenie kosztów ponoszo-
nych przez społeczeństwo; należy 
też pamiętać o komforcie życia bez 
niepełnosprawności. 

Do tej pory w Polskim Towarzy-
stwie Neurologicznym nie wypra-
cowaliśmy dobrej komunikacji 
społecznej. Koncentrowaliśmy się 
bardziej na własnym środowisku. 
Myślę, że czas na to, by nawiązać 
– również poprzez Polskie Forum 
Profilaktyki – społeczny dialog. 
W wielu bowiem przypadkach 
szansa terapeutyczna, szansa na 
uratowanie zdrowia lub życia zale-
ży od samego pacjenta, od jego 
świadomości i wiedzy.

Dr n. med. Adam Windak, 
Prezes Kolegium Lekarzy 
Rodzinnych w Polsce

Dlaczego lekarze rodzinni 
powinni się przyłączyć do Pol-
skiego Forum Profilaktyki?

Założenia programowe i cele Fo-
rum są niezwykle istotne z punktu 
widzenia zdrowia publicznego ca-
łej populacji. Dotyczą profilaktyki 
zwłaszcza chorób układu krążenia, 
które w naszym społeczeństwie 
nadal stanowią główną przyczynę 
zgonów. Ich rozpowszechnienie 
jest ogromne; pacjentów, których 
dotknęła ta grupa schorzeń, są 
w Polsce miliony. Jeśli zamierza-
my być skuteczni w zwalczaniu 
tak poważnego problemu – a ko-
niecznie trzeba podejmować w tym 
kierunku wysiłki – trudno sobie 
wyobrazić, by można było pominąć 
lekarzy rodzinnych i lekarzy 
pierwszego kontaktu. Ich udział 
stanowi bowiem warunek po-
wszechności oddziaływania. Rela-
cja lekarz rodzinny–pacjent jest 
przecież bardzo bliska. Szczególna 
rola lekarza rodzinnego polega 
również na tym, że ma kontakt nie 
tylko z pacjentem chorującym, ale 
także z pacjentem zdrowym. Ta-
kiej możliwości nie ma żaden inny 
specjalista; u kardiochirurga prze-
cież nie szukają pomocy ludzie 

całkiem zdrowi. Taka sytuacja 
daje lekarzom rodzinnym szcze-
gólną możliwość oddziaływania, 
zwłaszcza na polu profilaktyki. 

Jaka jest rola lekarzy ro-
dzinnych w prewencji chorób 
układu krążenia?

Powinna niezwłocznie zostać 
sprecyzowana. Przed Forum stoi 
zatem ważne zadanie. Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce chce 
się włączyć w działania na rzecz 
profilaktyki, przedtem jednak na-
leży jak najlepiej i najbardziej real-
nie sformułować zadania, które 
lekarze rodzinni powinni podej-
mować w odniesieniu do pacjen-
tów najbardziej zagrożonych cho-
robami układu krążenia. Pierwsza 
sprawa to oczywiście identyfikacja 
osób z grupy wysokiego ryzyka. By 
móc ją skutecznie przeprowadzić, 
trzeba pacjenta poznać, wykonać 
pewne dodatkowe badania, zebrać 
wywiad, przeprowadzić badanie 
fizykalne. To wszystko lekarze 
powinni systematycznie wykony-
wać. Drugi element to oczywiście 

edukacja zdrowotna. W zakresie 
profilaktyki bowiem najwięcej za-
leży od samych pacjentów; to prze-
cież oni sami muszą zmienić swój 
styl życia. Nie będą popełniali błę-
dów, jeśli lekarz pierwszego kon-
taktu czy też ktoś z jego zespołu 
(ogromne wyzwanie przed pielę-
gniarkami rodzinnymi!) udzieli im 
instruktażu, dostarczy odpowied-
nich wyjaśnień, materiałów edu-
kacyjnych itp. To wszystko lekarz 
rodzinny może i powinien zrobić.

Rozmawiała Katarzyna Siwiec

***
Zgodnie z planem Kolegium Le-

karzy Rodzinnych w Polsce for-
malnie przystąpi do Polskiego Fo-
rum Profilaktyki 24 września 
w Katowicach. Aktualnie Kole-
gium uczestniczy w pracach Fo-
rum i bierze udział w różnego ro-
dzaju spotkaniach. 

działalność zmierza do poprawy 
zdrowia społecznego w zakresie 
chorób serca i naczyń. Dotyczy to 
przede wszystkim naszych pol-
skich obchodów Światowego Dnia 
Serca, stawianych innym krajom 
za przykład przez World Heart 
Federation, Kampanii Edukacji 
Medialnej „Pomóż Sercu”, reali-
zowanej wspólnie z Instytutem 
Kardiologii w Warszawie i finan-
sowanej z funduszu POLKARD 
(którą przyjęto z ogromnym zain-
teresowaniem podczas niedawnej 
sesji Komisji Europejskiej w Luk-
semburgu), wreszcie przesiewo-
wych badań POLSCREEN, zmie-
rzających do oceny najważniej-
szych czynników ryzyka u 1 mln 
Polaków, finansowanych przez 
firmę POLPHARMA. 

Już na przykładzie tych trzech 
programów widać, iż dążymy do 
współpracy, ponieważ w niej widzi-
my gwarancję działania na szero-
ką skalę, co jest niezbędne w stra-
tegiach populacyjnych. Natural-
nym krokiem jest więc szukanie 
sprzymierzeńców wśród innych 
Towarzystw Naukowych promują-
cych zdrowy styl życia

Jakie są cele Forum? 
Przede wszystkim koordynacja 

działań, z zachowaniem jednak 
tożsamości poszczególnych Towa-
rzystw uczestników Forum. Na 
przykład, jeśli organizujemy Świa-
towy Dzień Serca czy realizujemy 
edukacyjny program telewizyjny, 
z przyjemnością skorzystamy z po-
mocy ekspertów diabetologów lub 
hipertensjologów. Z drugiej strony 
chętnie weźmiemy udział w dzia-
łaniach proponowanych przez 
inne Towarzystwa lub chociażby 
w promocji tych działań. Ważne, 
żeby stworzyć wspólny kalendarz 
aktywności i określić priorytety. 
W tym drugim powinno pomóc 
przyjęcie wspólnego dokumentu, 

rodzaju Polskich Wytycznych Pre-
wencji, pozwalającego na uzgod-
nienie rzeczywiście wspólnego 
stanowiska. Najgorsze jest bowiem 
przekazywanie przez rozmaite 
grona ekspertów różniących się od 
siebie zaleceń. Przykład takich 
nieporozumień stanowi chociażby 
sprawa wpływu diety czy otyłości 
na nasze zdrowie. W przyszłości, 
mam nadzieję, Polskie Forum Pro-
filaktyki zwiększy swój skład i roz-
szerzy zainteresowania poza układ 
krążenia, i oprócz organizacji im-
prez czy programów stanie się 
pierwszoplanowym partnerem 
merytorycznym parlamentu, Mi-
nisterstwa Zdrowia i ubezpieczy-
cieli w kreowaniu polityki zdro-
wotnej państwa

Jakie korzyści dla pacjentów 
wiążą się z założeniem Forum ?

Największe korzyści, mam na-
dzieję, odniosą nie pacjenci, ale 
osoby zdrowe, które przed chorobą 
chcemy uchronić. A zgodnie z aktu-
alną wiedzą modyfikacja czynni-
ków ryzyka jest bardzo silnym na-
rzędziem leżącym w naszym zasię-
gu. Chcemy przede wszystkim 
pracować nad nawykami w rodzi-
nie, zwracać się do kobiet, które 
mają ogromny wpływ na zachowa-
nie członków rodziny i to od naj-
młodszych lat. To one decydują, co 
ich najbliżsi jedzą, czy nie są prze-
karmiani, ile używają soli, czy ak-
tywnie wypoczywają, jaki jest ich 
stosunek do palenia papierosów. 
Wskaźniki epidemiologiczne w Pol-
sce – gdzie z powodu chorób układu 
krążenia umiera ponad dwukrot-
nie więcej osób w wieku porówny-
walnym z obywatelami Unii Euro-
pejskiej – pokazują, ile mamy jesz-
cze do zrobienia.

Rozmawiała Katarzyna Siwiec

ROZMOWA DNIA

Dlaczego Polskie 
Towarzystwo 
Kardiologiczne 
weszło w skład Polskiego 
Forum Profilaktyki?
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Celem powstania Polskiego Fo-
rum Profilaktyki Chorób Układu 
Krążenia (w dalszej części nazywa-
nego Polskie Forum Profilaktyki 
– PFP) jest nawiązanie współpracy 
pomiędzy Towarzystwami Nauko-
wymi, które zajmują się prewencją 
chorób układu krążenia oraz wspól-
ne poszukiwanie nowych Partnerów 
i form działania w tym zakresie.

Najważniejsze kierunki dzia-
łania Polskiego Forum Profilak-
tyki:
n wymiana informacji oraz ujed-

nolicenie wytycznych profilak-
tyki w Polsce,

n dostosowanie zasad profilakty-
ki europejskiej do warunków 
i specyfiki naszego kraju,

n opracowanie wspólnego syste-
mu promocji i informacji o epi-
demiologii i zasadach prewen-
cji chorób układu krążenia,

n koordynacja działań w zakresie 
prewencji i edukacji w skali kraju, 

n przygotowanie i wprowadzenie 
programu nauczania w szko-
łach podstawowych, gimna-
zjach, liceach i innych szkołach 
ponadpodstawowych o epide-
miologii i prewencji chorób 
układu krążenia.

Deklarację Partnerską moż-
na pobrać ze strony interneto-
wej: www.pfp.edu.pl

6.1. Partner PFP ma prawo do:
 6.1.1. używania tytułu Partnera 

Polskiego Forum Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia

 6.1.2. zgłaszania uwag dotyczą-
cych „Wytycznych Polskiego Fo-

rum Profilaktyki Chorób Układu 
Krążenia”

 6.1.3. podejmowania inicjatyw 
dotyczących propagowania profi-
laktyki chorób układu krążenia 
zgodnie z Regulaminem PFP

 6.1.4. otrzymywania informacji 
o planowanych działaniach PFP.

Członkowie PFP oraz Partnerzy 
PFP, po przyjęciu wspólnego pro-
gramu: „Wytyczne Polskiego Fo-
rum Profilaktyki Chorób Układu 
Krążenia”, zobowiązują się do pro-
pagowania tych zasad.

Decyzje i uchwały PFP, w tym: 
wybory Przewodniczącego i Sekre-
tarza Rady Redakcyjnej PFP, 
przyjęcie nowych Członków i Part-
nerów PFP oraz zmiany w regula-
minie są przyjmowane większością 
głosów przy minimum 50% fre-
kwencji Członków PFP. W przy-
padku równej liczby głosów o przy-
jęciu lub nieprzyjęciu uchwały de-
cyduje Koordynator PFP.

Rozwiązanie PFP może nastąpić 
na wniosek 6 Członków PFP i uzy-
skaniu większości głosów przy mi-
nimum 75% frekwencji. W przy-
padku równej liczby głosów o przy-
jęciu lub nieprzyjęciu uchwały 
decyduje Koordynator PFP.

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM POLSKIEGO 
FORUM PROFILAKTYKI CHORÓB 
UKŁADU KRĄŻENIA?

Partnerem PFP może zostać: 
Towarzystwo Naukowe, Instytucja 
lub osoba prywatna zajmujące się 

epidemiologią i profilaktyką 
chorób układu krążenia oraz 
propagowaniem ich zasad 

w społeczeństwie.

powierzchni) widnieje ogólne 
hasło – „Palenie zabija” lub „Pa-
lenie poważnie szkodzi Tobie 
i osobom w Twoim otoczeniu” – 
a po drugiej stronie (40% po-
wierzchni) jedno z następujących 
ostrzeżeń dodatkowych: 

– „Palacze tytoniu umierają 
młodziej”, 

– „Palenie tytoniu zamyka na-
czynia krwionośne i jest przy-
czyną zawałów serca i udarów 
mózgu”, 

– „Palenie tytoniu powoduje 
śmiertelnego raka płuc”, 

– „Palenie tytoniu w czasie 
ciąży szkodzi Twojemu 
dziecku”, 

– „Chrońcie dzieci – nie zmu-
szajcie ich do wdychania 
dymu tytoniowego”, 

– „Twój lekarz lub farmaceuta 
pomoże Ci rzucić palenie”, 

– „Palenie tytoniu silnie uza-
leżnia – nie zaczynaj palić”, 

– „Zaprzestanie palenia zmniej-
sza ryzyko groźnych chorób 
serca i płuc”, 

– „Palenie tytoniu może spo-
wodować powolną i bolesną 
śmierć”,

– „Dzwoniąc pod numer tele-
fonu 0801108108, uzyskasz 
pomoc w rzuceniu palenia”, 

– „Palenie tytoniu może zmniej-
szyć przepływ krwi i powodo-
wać impotencję”, 

– „Palenie tytoniu przyspiesza 
starzenie się skóry”, 

– „Palenie tytoniu może 
uszkodzić nasienie i zmniej-
szać płodność”, 

– „Dym tytoniowy zawiera 
benzen, nitrozoaminy, for-
maldehyd i cyjanowodór”. 

Dzięki optymalnej realizacji po-
stanowień omawianej ustawy 
w drugiej połowie lat 90. udało się 
ograniczyć epidemię raka płuca 
w Polsce.  

Niestety, w ostatnich latach nastą-
piło drastyczne zmniejszenie finan-

sowania programu, co doprowadziło 
do scentralizowania, ograniczenia, 
a nawet zaniechania szeregu prowa-
dzonych wcześniej skutecznych 
działań w tym zakresie. Dotyczy to 
zwłaszcza działań profilaktycznych 
i interwencyjnych adresowanych do 
dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, 
społeczności lokalnych oraz najbied-
niejszych warstw społeczeństwa. 
Zmniejszono również liczbę i zakres 
projektów badawczych mających na 
celu monitorowanie rozpowszech-
nienia i mechanizmów palenia tyto-
niu w społeczeństwie polskim, jego 
skutków zdrowotnych oraz efektyw-
ności programu rządowego. Dopro-
wadziło to do zahamowania wielu 
obserwowanych wcześniej, pozytyw-
nych zmian w postawach wobec pa-
lenia tytoniu w Polsce. W populacji 
mężczyzn nastąpiło zmniejszenie 
tempa spadku częstości palenia tyto-
niu u osób powyżej 30. roku życia. 
W najmłodszej wiekowo grupie do-
rosłych kobiet (20–29 lat), u których 
w latach 80. i 90. częstość palenia 
gwałtownie spadła (z 45% do 23%), 
trend spadkowy został całkowi-
cie zahamowany. Jeśli niekorzystne 
zmiany w postawach polskich pala-
czy będą się pogłębiać, to może dojść 
do zahamowania spadku umieralno-
ści na raka płuca u mężczyzn i po-
nownego wzrostu umieralności u mło-
dych kobiet. 

Bardzo aktywnie na rzecz walki 
z tytoniem działa Komisja Euro-
pejska. Unijny komisarz ds. zdro-
wia i ochrony konsumentów Mar-
kos Kyprianou, podobnie jak jego 
poprzednik David Byrne, jest go-
rącym zwolennikiem wprowadze-
nia zakazu palenia w miejscach 
publicznych na terenie całej Unii 
Europejskiej. Decyzję w tej spra-
wie muszą jednak podjąć same 
państwa członkowskie. Komisja 
może je jedynie do tego namawiać. 
W marcu bieżącego roku Unia 
Europejska zainaugurowała nową 
kampanię przeciwko paleniu pa-
pierosów, skierowaną przede 

wszystkim do młodzieży i osób 
dorosłych przed 30. rokiem życia. 
Zaplanowana na 4 lata kampania, 
której budżet wynosi 72 mln euro, 
obejmuje między innymi objazdo-
we imprezy rozrywkowe, reklamy 
w kinach i telewizji oraz portal 
internetowy dla palaczy chcących 
zerwać z nałogiem. Kampania pod 
hasłem: „HELP – For a life witho-
ut tobacco” jest już drugą unijną 
akcją antynikotynową. Pierwszą, 
zatytułowaną „Feel free to say 
no”, prowadzono w latach 2002–
2004. Jej celem było przede 
wszystkim wspieranie młodych 
ludzi w decyzji niepalenia papie-
rosów. 

Ograniczenie palenia tytoniu 
jest też przedmiotem pierwsze-
go w historii międzynarodowe-
go traktatu w dziedzinie ochro-
ny zdrowia, przyjętego pod au-
spicjami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), to jest Ramo-
wej Konwencji Światowej Orga-
nizacji Zdrowia o Ograniczeniu 
Zdrowotnych Następstw Pale-
nia Tytoniu. 

Polska należąca w latach 90. do 
tych państw europejskich, w któ-
rych polityka w zakresie problemu 
nikotynizmu była najbliższa stan-
dardom Światowej Organizacji 
Zdrowia, w latach 1998–2000 nale-
żała do inicjatorów wspomnianej 
Konwencji i brała aktywny udział 
we współpracy z Kwaterą Główną 
WHO w jej przygotowaniu i opra-
cowaniu. Przedstawiciele rządu 
i parlamentarzyści występowali 
na forum WHO w tej sprawie.

Światowa Organizacja Zdrowia
 i środowisko liderów zdrowia pu-
blicznego są zdumione faktem, że 
Polska podpisała wstępny protokół 
Konwencji jako ostatni kraj Unii 
Europejskiej, a dziś jest jednym 
z sześciu państw w Europie, które 
jej nie ratyfikowały. 

 Konwencja ta stanowi podstawę 
prawa międzynarodowego, regulują-
cego produkcję, sprzedaż i kon-

sumpcję tytoniu zgodnie ze zdrowot-
nym, społecznym i ekonomicznym 
interesem państwa, społeczeństwa 
i obywatela. Jej szybka ratyfikacja 
i wprowadzenie w życie stanowi nie-
zbędny warunek kontynuacji efek-
tywnej polityki zdrowotnej w tym 
zakresie i powrotu Polski do rodziny 
państw realizujących nowoczes-
ną politykę zdrowia publicznego. 

Wprowadzenie całkowitego 
zakazu palenia tytoniu w miej-
scach publicznych, w tym ba-
rach i restauracjach, w wielu 
państwach europejskich (m.in. 
Irlandii, Norwegii, Szkocji, An-
glii, Włoszech), a także w USA 
i Kanadzie, okazało się sku-
tecznym narzędziem ochrony 
zdrowia niepalących, również 
w miejscu pracy, przed tok-
sycznym i rakotwórczym dzia-
łaniem dymu tytoniowego.

1 Wraz z jej nowelizacją z 1999 roku 
(Dz. U. 99.96.1107) i rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 2004 roku (Dz. U. 
04.31.275)

2 Program na lata 2002–2006 został 
przyjęty przez Radę Ministrów RP w lip-
cu 2002 r.

Treść poradnika – opracowana na podstawie 
wytycznych:
n Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2003)
n III Raportu Zespołu Ekspertów National Cholesterol 
 Education Program (2002)
n Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2005)
n Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2003)
– została uzgodniona przez Radę Redakcyjną Polskiego 
Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Polskie prawo w walce z nikotynizmem
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Światowa Organizacja Zdrowia
 i środowisko liderów zdrowia 

publicznego są zdumione faktem, 
że Polska podpisała wstępny 

protokół Konwencji jako ostatni 
kraj Unii Europejskiej, a dziś jest 
jednym z 6 państw w Europie, 

które jej nie ratyfikowały. 

Sponsor wydania

Sponsorzy spotkania założycielskiego 
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,

Kraków, 4 marca 2005 r.


