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Żywność regionalna i tradycyjna w ofercie gastronomicznej
na terenie powiatu krośnieńskiego
Use of regional and traditional food in the gastronomic offer
in the Krosno County

Abstract

Regional and traditional food has been increasingly popular for several years. It is the

opposite of industrial food, produced in large quantities both on the global and domestic
market. Without a doubt, food production with the implementation of traditional methods
generally concerns regions where non-industrial, extensive agriculture predominates, i.e.
poor regions that occupy a special place in European regional policy.
The aim of the study was to evaluate the use of regional and traditional products in the
offer of gastronomic premises of Krosno County. The scope of the work included, among
other things, establishing the percentage of traditional food establishments, the share of
regional dishes in the offer of establishments and their assortment structure. The survey
was conducted among 30 randomly selected owners of gastronomic premises. Restaurants
dominated among the surveyed units, while inns and taverns were represented to a smaller
extent.
The results prove that the owners of restaurants offer regional and traditional food on the
menu and observe an increased interest in this type of food among customers. Among the
restaurants surveyed, 80% of them offered regional and traditional dishes, but only a few of
them could boast a wide range of dishes and dishes of this type. Among the dishes served the
most were meat, flour and soup dishes. The preferred places to buy regional and traditional
products for the surveyed restaurant owners were shopping directly from the manufacturer,
shopping at the bazaars and the manufacturer’s company stores.
The Krosno County abounds in gastronomic establishments offering regional and traditional dishes and products in its menu. The owners of gastronomic establishments attach
great importance to the variety of dishes offered, and local gastronomy is a good way to
promote regional food.

Key words: regional food, gastronomic facilities, Krosno county.

Streszczenie

Ż

ywność regionalna i tradycyjna od kilku lat cieszy się coraz większym powodzeniem.
Jest ona przeciwieństwem dla żywności przemysłowej, produkowanej w dużych ilościach
zarówno na rynku światowym jak i krajowym. Bez wątpliwości, produkcja żywności z
wdrożeniem metod tradycyjnych na ogół dotyczy regionów, gdzie dominuje rolnictwo
nieprzemysłowe, ekstensywne, a więc regionów ubogich, które zajmują szczególne miejsce
w europejskiej polityce regionalnej.
Celem pracy była ocena wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych w ofercie
lokali gastronomicznych powiatu krośnieńskiego. Zakres pracy obejmował m.in. ustalenie
odsetka lokali gastronomicznych oferujących żywność tradycyjną, udziału potraw regionalnych w ofercie lokali oraz ich strukturę asortymentową. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 30 losowo wybranych właścicieli lokali gastronomicznych. Wśród badanych
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lokali dominowały restauracje, w mniejszym zakresie reprezentowane były także karczmy
i zajazdy.
Uzyskane wyniki dowodzą, że właściciele lokali gastronomicznych oferują żywność
regionalną i tradycyjną w menu oraz obserwują wzrost zainteresowania tego typu żywnością
wśród klientów. Spośród badanych lokali, 80% z nich oferowało potrawy regionalne i tradycyjne, ale zaledwie kilka z nich mogło pochwalić się szerokim wachlarzem serwowanych
dań i potraw tego typu. Wśród serwowanych dań najwięcej było potraw mięsnych, mącznych
i zup. Preferowanymi miejscami zakupu produktów regionalnych i tradycyjnych dla badanych właścicieli lokali gastronomicznych były zakupy bezpośrednio od producenta, zakupy
na bazarach oraz sklepy firmowe producenta.
Powiat krośnieński obfituje w lokale gastronomiczne oferujące w swoim menu potrawy
i produkty regionalne i tradycyjne. Właściciele lokali gastronomicznych przywiązują dużą
wagę do różnorodności oferowanych potraw, a lokalna gastronomia jest dobrym sposobem
na promowanie żywności regionalnej.

Słowa kluczowe: żywność regionalna, lokale gastronomiczne, powiat krośnieński.

Wstęp

Żywność regionalna i tradycyjna od kilku
lat cieszy się coraz większym powodzeniem. Jest
ona przeciwieństwem dla żywności przemysłowej
produkowanej w dużych ilościach zarówno na
rynku światowym jak i krajowym. Wzrasta zainteresowanie produktami regionalnymi o znanym i bliskim sercu konsumentom pochodzeniu.
Następuje renesans powrotu do korzeni
i zamiłowanie do odkrywania kart przeszłości,
w tym kulinarnych (Kilar et al., 2019).
Bez wątpliwości, produkcja żywności
z wdrożeniem metod tradycyjnych na ogół dotyczy regionów, gdzie dominuje rolnictwo
nieprzemysłowe, ekstensywne, a więc regionów
ubogich, które zajmują szczególne miejsce
w europejskiej polityce regionalnej (Winawer,
2013).
Polska jest znacznym dysponentem
potencjału produktów regionalnych i tradycyjnych,
co ujawnia się w rosnącej liczbie produktów umieszczanych na Liście Produktów Tradycyjnych
czy chronionych europejskim systemem jakości.
Województwo podkarpackie dominuje wśród innych województw co do ilości produktów tradycyjnych wpisanych na Listę (https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12).
Teren ten dysponuje znakomitym dziedzictwem kulinarnym takim jak: tradycyjne
wędliny, sery, gotowe dania, przetwory owocowe i warzywne (Bolanowska and Litarowicz,
2006). Zdaniem Bolanowskiej and Litarowicz
4

(2006) podstawą wyżywienia były produkty
zbożowe (mąka, kasze, otręby), kapusta, nasiona roślin strączkowych i ziemniaki. Do wielu
potraw wykorzystywano suszone owoce, grzyby
oraz zioła. Przysmakiem była słonina i smalec.
Jajka, sery, masło i mięso uważano za produkty luksusowe, które warto było wymienić na
pieniądze lub inny towar. Na wiejskich stołach
wśród potraw świątecznych były wyroby mięsne,
wykonane we własnym gospodarstwie. Mięso
spożywano z okazji świąt kościelnych lub przy
okazji chrzcin i wesel. Wówczas pojawiały się
także wypieki charakterystyczne dla danego rodzaju świąt np. strucla makowa, bułka drożdżowa.
Spiżarnie wypełniały oprócz zbóż i przetworów
zbożowych beczki dębowe, w których kiszono
kapustę, ogórki, zaś kamienne garnki wypełniały
kiszone grzyby i pomidory. W słojach stały
marynowane grzyby, dynia i inne warzywa.
W spiżarni przechowywano też suszone owoce
leśne i ogrodowe oraz zioła, z których często parzono herbaty.
Podkarpacie dziedziczy też kulturę i tradycje narodowości polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, węgierskiej, ormiańskiej i austriackiej.
Cechą szczególną regionu jest też różno-rodność
kuchni – od dworsko-kresowej, chłopskiej po
myśliwską i pasterską kuchnię wołoską (Kilar et
al., 2019).
Należy podkreślić, że sztuka kulinarna jest
najbardziej żywotną formą kultury. Wraz z rozwojem cywilizacji stała się olbrzymią spuścizną,
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następnie dziedziną, wreszcie przemysłem.
Uszlachetniły się kuchnie regionalne i narodowe,
a także ogromna ilość restauracji, w tym sieci fastfood. Jest coraz więcej lokali gastronomicznych
specjalizujących się w potrawach pochodzących
z różnych zakątków świata czy regionów (OszupRawicz, 2017).
W ostatnim czasie szybko wzrosło zainteresowanie produktami regionalnymi i tradycyjnymi. Są one przygotowane w oparciu o standardowe
receptury, charakteryzujące się wyjątkowością i
oryginalnością. Coraz większe zainteresowanie
społeczeństwa żywnością naturalną i zdrową
pociągnęło za sobą chęć poszukiwania żywności,
która jest wytwarzana z naturalnych surowców
bez wysokiego stopnia przetworzenia. Wzrost
zasobności konsumentów powoduje, iż coraz
częściej decydują się na zakup bezpiecznych
produktów o wysokich walorach smakowych i estetycznych (Rydz-żbikowska, 2018). Przyjęło się
twierdzić, że wśród wielu standardowych produktów konsumenci zaczęli preferować żywność
tradycyjną, regionalną, z własną historią. Coraz
częściej powracają do żywności niekonwencjonalnej, nieprzemysłowej. Znaczenie wyrobów
tradycyjnych i regionalnych wiąże się z ulokowaniem się w tradycji, w silnymi powiązaniami
z danym obszarem. Może to wynikać z
wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też
dawnych metod hodowli. Produkcja żywności
regionalnej i tradycyjnej chroni nasze dziedzictwo kulinarne, integruje lokalne społeczności i
prowadzi do rozwoju regionu, a także dostarcza konsumentom produktów żywnościowych
najwyższej jakości (Woźniczko and Piekut,
2015).
Konsumenci dbający o zdrowie wybierają
produkty tradycyjne i regionalne nie tylko ze
względu na cele zdrowotne, ale także celem
poznania specyficznych smaków, charakterystycznych dla danego regionu Polski i świata.
Produkty tradycyjne i regionalne są gwarancją
wysokiej jakości i składu chemicznego, którego
walory korzystnie wpływają na zdrowie konsumenta.
Ma to związek z zadaniami etycznymi producentów żywności, którzy dbają, aby oferowane
konsumentom produkty:
• spełniały oczekiwania sensoryczne i
Nr 3/29/2020
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zdrowotne konsumenta,
• były wytwarzane z maksymalnym 		
przestrzeganiem zachowania naturalnych
warunków środowiska,
• pozytywnie oddziaływały na funkcje 		
organizmu konsumenta,
• stosowana reklama nie powinna 			
wprowadzać konsumenta w błąd
co do jakości produktu (KRAJEWSKI
ET AL., 2009).
Jakość produktów tradycyjnych i regionalnych ma być przewagą konkurencyjną
dla
przemysłowych
produktów
rolnożywnościowych. Właściwości te są następstwem
prowadzenia produkcji rolnej w określonych
szczególnych miejscach lub według szczególnej metody, nadającej produktowi dodatkowy
wyjątkowy „walor”, na którym konsumentowi
zależy w momencie dokonywania wyboru (Germano, 2009; Kapała, 2017; Dąbrowska, 2018).
Ponadto żywność tradycyjna i regionalna wytwarzana jest przede wszystkim ze sprawdzonych
receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Żywnościowy produkt tradycyjny to produkt
wypełniający niszę rynkową dzięki jakości
wynikającej z tradycyjnego procesu wytwarzania, nierzadko opartego na wielowiekowej tradycji (Borowska, 2008).
Materiał i metodyka badań

Celem

pracy była ocena wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych
w ofercie lokali gastronomicznych powiatu
krośnieńskiego.
Zakres pracy obejmował m.in. ustalenie
odsetka lokali gastronomicznych oferujących
żywność tradycyjną, udziału potraw regionalnych
w ofercie lokali oraz ich strukturę asortymentową.
Materiał badawczy stanowiły informacje zawarte
na stronach internetowych wylosowanych lokali
gastronomicznych uzupełnione podczas przeprowadzania badań ankietowych z właścicielami lokali gastronomicznych. Lokale wylosowano z bazy
danych www.panoramafirm.pl (zakładka: restauracje), liczącej 52 oferty z tego terenu. Badania
przeprowadzono wśród 30 losowo wybranych
właścicieli lokali gastronomicznych (57,7%
ogółu lokali). W większości byli to mężczyźni,
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prowadzący działalność gastronomiczną od co
najmniej 2011 roku. Wśród zbadanych lokali
gastronomicznych dominowały restauracje, w
mniejszym zakresie reprezentowane były także
karczmy i zajazdy. Zgromadzony materiał empiryczny zebrano i przeanalizowano za pomocą
arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel z pakietu Office 2010. Obliczono statystyki
podstawowe (% wskazań, liczebność). Zgromadzony i przeanalizowany materiał zaprezentowano stosując formę opisową, tabelaryczną i
graficzną.
Ryc. 1. Źródła informacji dotyczące żywności
tradycyjnej i regionalnej. Źródło: Badania własne.
Wszyscy respondenci deklarowali, Respondenci mieli możliwość wyboru kilku
iż znają pojęcie żywność regionalna i trady- odpowiedzi.
cyjna. Żakowska-Biemans and Kuc (2009)
przeprowadzając badania ponad 10 lat wcześniej zaś Szlachciuk et al. (2017) znaczenie informacji
uzyskały wyniki w tym zakresie na poziomie uzyskanych od znajomych i rodziny.
96%, co świadczy o dobrej znajomości tychże
Zdecydowana większość respondentów
terminów.
(80%) spotkała się z terminem Chroniona Nazwa
Szlachciuk et al. (2017) również uzyskali Pochodzenia, pozostali (20%) twierdzili, że
wysoki poziom znajomości pojęcia żywności re- nie znają tego określenia. Z kolei znajomość
gionalnej i tradycyjnej.
logo Chronionego Oznaczenia Geograficznego
Najpopularniejszym źródłem informacji, z deklarowało 73% badanych, zaś 63% badanych
którego respondenci czerpali informacje na temat deklarowało znajomość oznaczenia Gwarantowżywności regionalnej i tradycyjnej był Internet anej Tradycyjnej Specjalności.
(83%), rodzina i znajomi (60%), targi żywności
Jak podaje Grębowiec (2017) najbardziej
(50%), okazjonalne kiermasze (43%). Pozostałe rozpoznawalnym znakiem była Chroniona
warianty odpowiedzi (stare książki kucharsk- Nazwa Pochodzenia, natomiast w przypadku
ie, wykształcenie kierunkowe, ogólne zainter- pozostałych oznaczeń badani mieli trudność z ich
esowanie żywnością tego typu) miały niewielki określeniem.
odsetek odpowiedzi (rysunek 1). W badaniach
Połowa badanych deklarowała, że posiada
Żakowskiej-Biemans and Kuc (2009) informa- wiedzę o produktach regionalnych i tradycyjnych
cje na temat żywności tradycyjnej i regionalnej jakie występują na Liście Produktów Tradybadani najczęściej uzyskiwali z programów cyjnych.
telewizyjnych (61 %), prasy (55 %) oraz od
Zdecydowana
większość
badanych
rodziny (36 %) i znajomych (35 %). Ponadto właścicieli lokali gastronomicznych (57%)
ankietowani za źródło informacji na temat tej potrafiła wymienić przykładowe produkty
żywności podawali również Internet i okazjon- tradycyjne i regionalne. Pozostali respondenci
alne kiermasze oraz w mniejszym stopniu pro- (43%) nie potrafili określić tego typu produkgramy radiowe i targi żywności. Porównując tów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najbardziej
wyniki badań własnych oraz Grębowca (2017), wyróżniającym się produktem wśród ankietowSzlachciuk et al. (2017) można zauważyć anych był nabiał z Jasienicy Rosielnej i Podrosnącą rolę Internetu jako środka przekazy- karpacki miód spadziowy (Tabela 1). Wyniki
wania informacji. Ponadto Grębowiec (2017) badań Szlachciuk et al. (2017) pokazują, że reuzyskał wyniki świadczące o dużej roli infor- spondenci najczęściej deklarowali znajomość tamacji znajdujących się na opakowaniu produktu kich produktów jak oscypek, kabanosy, kiełbasa
oraz informacji uzyskiwanych od sprzedawców, myśliwska i bryndza podhalańska. Również reWyniki badań

6

Nr 3/29/2020

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

Tabela 1. Przykładowe produkty tradycyjne i regionalne wymieniane przez właścicieli lokali
gastronomicznych. Źródło: Badania własne.

spondenci w badaniach Korzeniewskiej-Ginter et
al. (2014) deklarowali najczęściej znajomość takich produktów jak oscypek, bryndza podhalańska,
obwarzanek krakowski, rogal świętomarciński,
kabanosy czy kiełbasa myśliwska. ŻakowskaBiemans and Kuc (2009) w swoich badaniach
do najbardziej znanych produktów tradycyjnych
w opinii badanych konsumentów zaliczyły sery,
w tym między innymi oscypek oraz tradycyjne
wędliny.
Większość respondentów (73%) w
swoim
lokalu gastronomicznym oferuje
produkty i potrawy regionalne. Są wśród nich
Nr 3/29/2020
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właściciele lokali, którzy prowadzą działalność
w miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, w związku z tym występuje wysoki
popyt na tego typu produkty i potrawy. 27% ankietowanych przyznało, że nie posiada w swoim
lokalu tego typu produktów, ponieważ nie ma
popytu na wyroby regionalne i tradycyjne. Jak
pokazują badania Świstak (2014) większość
badanych przez nią zakładów gastronomicznych
deklarowała posiadanie oferty regionalnych
potraw i produktów związanych z obszarem, na
którym były zlokalizowane.
Najwięcej potraw w swoim menu oferuje

7
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lokal nr 6 (65 pozycji), a najmniej lokal 27 (12
pozycji). W 24 badanych lokalach gastronomicznych klientom oferowane są produkty i potrawy
regionalne i tradycyjne. Wśród nich, najwięcej
(15 propozycji w menu) oferuje lokal nr 2 oraz 16
i 26, które posiadają w swojej karcie menu po 12
pozycji (tabela 2). Jak dowodzi Świstak (2014)
przeciętny udział dań regionalnych w ofercie
badanych lokali gastronomicznych wyniósł od
12,4% do 28,3% w zależności od regionu Polski.
Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu badanych lokali jest różnorodna (Tabela 3). Spośród
badanych lokali, 24 z nich podało strukturę
asortymentową oferowanych potraw i produktów, natomiast 6 lokali nie podało tych informa
cji. Liderem w ofercie produktów mięsnych jest

www.naukowcy.org.pl

restauracja nr 2, ponieważ te produkty stanowią
tam aż 50%. Dwie restauracje charakteryzowały
się udziałem produktów mięsnych na najmniejszym poziomie – 10%. Największy udział
(50%) produktów mącznych stwierdzono w lokalu nr 14. Trzy z badanych lokali nie wskazały
produktów mącznych jako dostępnych w menu. 		
W przypadku zup, trzy lokale odznaczały
się największym udziałem (35%) tej grupy
potraw. W badaniach Świstak (2014) analiza
struktury serwowanych potraw regionalnych
wykazała, że w menu zakładów gastronomicznych Śląska i Wielkopolski dominowały
potrawy mięsne, stanowiąc odpowiednio 48
i 44% wszystkich dań tradycyjnych W zakładach
Małopolski regionalne dania mięsne również
należały do najpopularniejszych, ale ich udział

Tabela 2. Liczba potraw ogółem oraz liczba potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych
znajdujących się w menu lokali gastronomicznych. Źródło: Badania własne.
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wśród potraw tradycyjnych był znacznie mniejszy i wynosił około 28%. Region Podkarpacia wyróżniał się potrawami mącznymi
– to one dominowały w menu badanych lokali
gastronomicznych ,stanowiąc około 38% wszystkich dań tradycyjnych, a wśród nich do najczęściej
wymienianych w menu należały: placek po góralsku, placki sądeckie, fuczki (naleśniki z kapustą),
pierogi po huculsku (z bryndzą).
Większość badanych lokali gastronomicznych (80%) oferuje potrawy i produkty regionalne i tradycyjne. Tylko nieliczna grupa lokali
posiada bogatą ofertę produktów i potraw regionalnych i tradycyjnych. Są to lokale oferujące

Journal of Life and Medical Sciences
m.in.: (pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, proziaki ze smalcem, zupę pomidorową z lanym
ciastem, żurek staropolski, kiełbasę swojską
pilzneńską, kiełbasę głogowską, kaszankę, ser
biały z Jasienicy Rosielnej) (Tabela 4). Co piąty
badany lokal gastronomiczny nie ma swojej ofercie potraw regionalnych i tradycyjnych.
Zdaniem respondentów wzrost zainteresowania produktami regionalnymi i tradycyjnymi wynika ze smaku i zapachu tych produktów
(77%), chęci urozmaicenia oferty (63%). Ponadto
43% respondentów twierdzi, że produkty regionalne i tradycyjne charakteryzują dany region.
Prawie 40% ankietowanych sądzi, iż poprzez

Tabela 3. Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu lokalu
gastronomicznego. Źródło: Badania własne.
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Tabela 3. Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu lokalu
gastronomicznego. Źródło: Badania własne. cz. I.
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Tabela 3. Struktura asortymentowa potraw i produktów regionalnych i tradycyjnych w menu lokalu
gastronomicznego. Źródło: Badania własne. cz. II.

produkty regionalne oferowane w lokalu wspierani są lokalni producenci (Rycina 2).
Z kolei Żakowska-Biemans and Kuc
(2009) uzyskały wyniki świadczące o wyborze
tego typu żywności ze względu na zaspokojenie potrzeb związanych z poszukiwaniem
nowych doznań kulinarnych oraz walory sensoryczne. Respondenci badani przez Grębowca
(2017) wskazywali na smak i zapach produktów,
niepowtarzalność i cechy jakościowe związane
z regionalizacją a także chęć urozmaicenia
Nr 3/29/2020
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jadłospisu.
Na podstawie analizy zebranego materiału
badawczego stwierdzono, że wśród lokali oferujących produkty i potrawy regionalne
i tradycyjne, najczęściej nabywaną grupą
tradycyjnych artykułów żywnościowych były
produkty mleczarskie z Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej. Badani deklarowali także zakup Pstrągów z Sieniawy, Serów
z Polan, Serów z Serowarni Piastowskiej. 20%
badanych właścicieli lokali gastronomicznych
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Ryc. 2. Czynniki wpływające na wzrost zainteresowania żywnością regionalną i tradycyjną.
Źródło: Badania własne. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.
nie kupuje jadłospisu.
Na podstawie analizy zebranego materiału
badawczego stwierdzono, że wśród lokali oferujących produkty i potrawy regionalne
i tradycyjne, najczęściej nabywaną grupą tradycyjnych artykułów żywnościowych były produkty mleczarskie z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej. Badani deklarowali
także zakup Pstrągów z Sieniawy, Serów z Polan,
Serów z Serowarni Piastowskiej. 20% badanych
właścicieli lokali gastronomicznych nie kupuje
żadnych produktów regionalnych i tradycyjnych.
Preferowanymi miejscami zakupu produktów regionalnych i tradycyjnych dla badanych
były zakupy bezpośrednio od producenta (83%),
zakupy na bazarach (80%) Badani wymieniali
także zakupy w specjalistycznych sklepach z tego
typu żywnością (37%), w super- i hipermarketach
(33%) oraz w hurtowniach (30%). Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem respondentów
cieszyły się takie miejsca jak: okresowe kier-

masze (13%) i osiedlowe sklepiki (3%) – Rycina
3. W badaniach Grębowca (2017) preferowanymi
miejscami zakupu były targi i bazary, jarmarki
i festiwale zdrowej żywności oraz sklepy producenta. Respondenci wskazywali też na Internet
jako miejsce zakupu takiej żywności.
Zainteresowanie klientów lokali gastronomicznych produktami i potrawami regionalnymi i tradycyjnymi respondenci ocenili jako bardzo duże i duże (53%), jako średnie – oceniło 43%
badanych. Zaledwie 10% badanych określiło zainteresowanie tego typu produktami i potrawami
w lokalach gastronomicznych jako małe (Rycina
4).
Z kolei Szlachciuk et al. (2017) na pytanie o główne przyczyny braku zainteresowania
żywnością regionalną i tradycyjną wskazywali
brak potrzeb związanych z nabywaniem tego
typu produktów, zbyt wysoki poziom cen, brak
znajomości takich produktów oraz trudności
z dotarciem do tego typu produktów.

Ryc. 3. Miejsce nabywania produktów regionalnych i tradycyjnych wykorzystywanych
w lokalu gastronomicznym. Źródło: Badania własne. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku
odpowiedzi.
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Ryc. 4. Ocena zainteresowania klientów ofertą potraw regionalnych i tradycyjnych w lokalu
gastronomicznym. Źródło: Badania własne.

Ryc. 5. Ocena zainteresowania ofertą produktów i potraw regionalnych i tradycyjnych w ciągu
ostatnich 5 lat. Źródło: Badania własne.
Kolejnym obszarem badania była stwierdzenie, czy na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie żywnością regionalną i tradycyjną
wzrasta. 67% respondentów wskazało, że zainteresowanie znacznie wzrosło, a 33% ankietowanych określiło je jako pozostające bez zmian
(Rycina 5).
Poziom cen kupowanych produktów regionalnych i tradycyjnych 53% badanych oceniło
jako odpowiedni. Dla 40% respondentów ceny są
wysokie, zaś 7% badanych stwierdziło, że poziom
cen jest niski. Asortyment żywności tradycyjnej i
regionalnej na rynku dla 67% ankietowanych jest
duży i bardzo duży, dla 17% badanych jest on
odpowiedni, zaś dla 7% mały.
Nr 3/29/2020
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Podsumowanie i wnioski

Powiat krośnieński obfituje w lokale gas-

tronomiczne oferujące w swoim menu potrawy
i produkty regionalne i tradycyjne. Zapewne wynika to z faktu położenia na terenie miejscowości
uzdrowiskowych, w terenach atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo.
Propagowanie kultury i tradycji oraz wspieranie działań, zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat naszego dziedzictwa kulinarnego może sprawić, że wyroby regionalne
i tradycyjne staną się jedną z wizytówek Polski,
a szczególnie jej regionów, stanowiącą ogromną
atrakcję turystyczną. Propagowanie idei ochrony
nazw produktów regionalnych i tradycyjnych
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jest bardzo ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich i wpływa na rozwój terenów,
z których pochodzą. System ochrony sprzyja
również zróżnicowaniu działalności na obszarach
wiejskich, także na terenach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania oraz zapobiega wyludnianiu się tych obszarów.
System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych wpływa na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, a
ich produkcja może stanowić istotne źródło dochodów dla lokalnych społeczności. Produkty te,
oprócz doskonałej wizytówki regionu mogą stać
się istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój i atrakcyjność obszarów wiejskich, szansą
na zwiększenie i uatrakcyjnienie ofert lokali gastronomicznych. Właściciele lokali gastronomicznych przywiązują dużą wagę do różnorodności
oferowanych potraw.
Na podstawie przeprowadzonych badań
wysunięto następujące wnioski:
1) właściciele badanych lokali gastronomicznych
znają pojęcie żywności tradycyjnej i regionalnej;
2) ponad 80% badanych pozyskuje informacje na temat żywność regionalnej i tradycyjnej
z Internetu, a preferowanymi miejscami zakupu
tego typu żywności są bazary (83%) oraz zakup
bezpośrednio od producenta (80%);
3) Większość właścicieli badanych lokali oferuje w menu produkty i potrawy regionalne i tradycyjne (80%) oraz zauważa rosnące
zainteresowanie tego typu żywnością (67%).

www.naukowcy.org.pl
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Potencjał antyoksydacyjny jadłospisów dekadowych
w domach pomocy społecznej w województwie śląskim
Antioxidant potential of diet in social welfare houses of silesia

Abstract

O

xidative stress is the result of an imbalance between the synthesis and removal of free
radical molecules from the body. Many epidemiological studies have shown that a diet rich
in substances with antioxidant properties can contribute to reducing the risk of many diseases, as well as slow down the effects of aging. The aim of the study was to assess decade
menus implemented in a group of 65+ people living in nursing homes. The menus were
evaluated for their total antioxidant potential. The research material were decade menus
implemented in nursing homes in 2016-2019. In total, 4,640 menus from 58 units were analyzed. The antioxidant capacity of menus was assessed using the ORAC scale (USDA). It
was found that the menus were characterized by a small variety of vegetables and fruits and
contained small amounts of products with high antioxidant potential. In addition, factors
such as the amount of the nutritional rate, the population of the nursing home, or the season
of the year affect the antioxidant potential of food rations.

Key words: total antioxidant potential; ORAC; nursing homes; decade menus; oxidation.

Streszczenie

Stres oksydacyjny jest wynikiem braku równowagi między syntezą a usuwaniem z or-

ganizmu cząsteczek wolnych rodników. Wiele badań epidemiologicznych wykazało, że dieta bogata w substancje o właściwościach antyoksydacyjnych może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wielu chorób, a także spowolnić efekty starzenia. Celem badań była ocena
dziesięcioletnich menu wdrożonych w grupie osób powyżej 65 roku życia mieszkających
w domach opieki. W menu oceniano ich całkowity potencjał antyoksydacyjny. Materiałem
badawczym były menu dekadowe wdrożone w domach opieki w latach 2016-2019. Łącznie
przeanalizowano 4 640 jadłospisów z 58 jednostek. Zdolność antyoksydacyjną menu oceniano przy użyciu skali ORAC (USDA). Stwierdzono, że menu charakteryzowało się małą
różnorodnością warzyw i owoców oraz zawierało niewielkie ilości produktów o wysokim
potencjale antyoksydacyjnym. Ponadto na potencjał antyoksydacyjny racji żywnościowych
wpływają takie czynniki, jak wielkość dawki pokarmowej, populacja domu opieki czy pora
roku.

Słowa kluczowe: całkowity potencjał antyoksydacyjny; ORAC; domy opieki; menu dekadowe; oksydacja.
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Jednym

Wstęp

z
głównych
problemów
związanych ze starzeniem się społeczeństwa jest
zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami
starszymi z wieloma schorzeniami o charakterze
przewlekłym. Ponad 50% osób starszych (65+)
choruje na trzy lub więcej schorzeń przewlekłych,
których kumulacja składa się na indywidualny
obraz chorobowy. Badania epidemiologiczne
dowodzą, że wielochorobowości jest obciążona
wyższym odsetkiem zgonów, niesprawności,
zdarzeń niepożądanych, a także związana jest z
częstszym korzystaniem przez pacjentów z opieki medycznej i niższą jakością życia (American
Geriatric Society, 2012).
Na przestrzeni ostatnich lat liczne badania
wykazały szczególną rolę, jaką odgrywają reakcje wolnorodnikowe w patologii przewlekłych
schorzeń niezakaźnych i leczeniu ich skutków,
a także hamowaniu procesów starzenia się organizmu (Temple, 2017; Lock et al., 2015).
Stwierdzono, że w zapobieganiu skutkom stresu
oksydacyjnego mają udział biologicznie czynne
składniki diety o działaniu antyoksydacyjnym
(Temple, 2017). Mają one wpływ na przebieg
wielu schorzeń między innymi nowotworów i
chorób metabolicznych (Parry, 2015). Substancje
czynne zawarte w nieprzetworzonych produktach roślinnych zmniejszają ryzyko zapadalności
na przewlekłe choroby niezakaźne (NCEZ,
2020). Potwierdzoną cechą tych substancji jest
przeciwdziałanie wolnym rodnikom tlenowym.
Do związków wykazujących działanie antyoksydacyjne zaliczane są m.in. związki polifenolowe,
a także witaminy (głównie A, E i C) (Lock et
al., 2015). Zaleca się stosowanie diety bogatej
w warzywa i owoce, szczególnie w grupie osób
po 65 r. ż. Badania epidemiologiczne podkreślają
zależność pomiędzy spożyciem świeżych
produktów roślinnych a zmniejszonym ryzykiem
zapadalności na schorzenia niezakaźne, wyższą
skutecznością leczenia chorób współistniejących
i opóźnianiu procesu starzenia (Temple, 2017;
Lock et al., 2015; Parry, 2015).
W 2007 r. Departament Rolnictwa Stanów
Zjednoczonych (USDA) w ramach projektu
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
żywności i żywienia stworzył bazę danych
katalogującą produkty spożywcze wg ich
Nr 3/29/2020
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zdolności antyoksydacyjnej – ORAC (Oxygen
Radical Absorbance Capacity) (Morgan, 2016).
Opracowano przy tym skalę szeregującą potencjał
antyoksydacyjny różnych produktów (Temple,
2017; Lock et al., 2015). Skala ORAC umożliwia
łatwe porównanie zdolności przeciwdziałania wolnym rodnikom tlenowym przez substancje czynne
zawarte w produktach. Stwierdzono, że wąska
grupa produktów żywnościowych dysponuje bardzo wysokim potencjałem przeciwutleniającym
(Seeramn et al., 2017). Wykazano również, że
dzięki podwyższonemu TAP (Total Antioxidative
Potential) spożywanie tych produktów prowadzi
do redukcji stresu oksydacyjnego, przy jednoczesnym braku narażenia organizmu na powikłania
spowodowane przedawkowaniem (Agarwal et
al., 2012). Wysoka skuteczność antyoksydacyjna
warzyw i owoców jest podyktowana wzajemnym
współdziałaniem witamin antyoksydacyjnych i
antyoksydantów niewitaminowych (Cieślik et al.,
2009; Krakowiak et al., 2010; Sharma, 2017).
Zaleca się każdego dnia spożywanie
pokarmów zawierających co najmniej 3000 μmol
TE (ekwiwalent troloksu, jednostka przyjmowana w badaniach laboratoryjnych nad działaniem
przeciwutleniającym) (Morgan, 2016). Zalecenie
to ma szczególne znacznie w sytuacji, gdy konsumpcja standardowo zbilansowanej diety nie
dostarcza organizmowi więcej niż 1000 μmol
TE/dzień (USDA, 2016). Wskazano, że sposób
żywienia uwzględniający wysoki poziom antyoksydantów jest łatwy do osiągnięcia, ponieważ,
np. zaledwie 100g owoców borówki czarnej
dostarcza organizmowi 2400 jednostek ORAC,
podobne wartości osiągają również inne owoce
jagodowe, aronia, jeżyny, a także przyprawy
takie jak kurkuma i cynamon (Cao et al., 2018).
Uwzględniając w swoim codziennym jadłospisie
produkty posiadające wysoki TAP, zapewnia się
dostarczenie organizmowi zalecaną liczbę jednostek ORAC (USDA, 2017).
Celem badania była ocena jadłospisów
dekadowych realizowanych w domach pomocy
społecznej (DPS) pod kątem ich całkowitego
potencjału antyoksydacyjnego.
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Metodologia

Materiałem

do badań były jadłospisy
dekadowe pochodzące z domów pomocy
społecznej (DPS) z lat 2016-2019. Łącznie
analizie poddano 4640 jadłospisów dziennych
(464 jadłospisy dekadowe) z 58 jednostek. Zakwalifikowano placówki specjalizujące się w
opiece nad osobami w wieku podeszłym (65+),
niespełnienie tego warunku stanowiło kryterium
wykluczenia danej placówki.
Wykorzystano tabele wartości pojemności
antyoksydacyjnej produktów spożywczych
- ORAC, opracowane przez United States Department of Agriculture (USDA, 2016; 2017).
W opracowaniu ostatecznych wyników przyjęto
wartość strat dla witamin wynikającą z obróbki gastronomicznej: wit. A - 25,00%; wit. E
- 10%; wit. C - 55,00% (Jarosz et al., 2020).
Pozyskane dane podzielone zostały na sezony
(jesienno-zimowy i wiosenno-letni), w których
zbierane były jadłospisy dekadowe. Sezon jesienno- zimowy obejmował miesiące: październik,
listopad, grudzień, styczeń, luty, zaś wiosenno-letni w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień. W statystycznej analizie danych wykorzystano test porównań wielokrotnych
Kruskala-Wallisa dla mało licznych prób ze
współczynnikiem siły związku epsilon-kwadrat
(E2). Przyjęto poziom istotności statystycznej
p=0,05.
Wyniki i ich omówienie

Na

podstawie analizy danych stwierdzono, że współczynnik ORAC wzrastał wraz ze
zmniejszaniem się liczby pensjonariuszy. Gdy
liczba pensjonariuszy była większa niż 100 osób
średnia wartość ORAC wynosiła 2206,71 μmol
TE, 81-100 osób 3115,79 μmol TE, 61-80 osób
- 2498,61 μmol TE, poniżej 61 osób - 4082,29
μmol TE. Zależność została potwierdzona statystycznie (T=4,912; E2=1; p=0,0001). Stwierdzono różnice istotne statystycznie pomiędzy
wartościami wskaźnika ORAC a sezonem, z którego pochodziły jadłospisy. Jadłospisy pochodzące
z miesięcy letnich charakteryzowały się wyższą
wartością wskaźnika ORAC (średnio o 1193,05
jednostek więcej w porównaniu z miesiącami zimowymi). Opisana zależność została potwierd-
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zona testem K-W (T=9,123; E2=1; p=0,0001).
Najczęściej występującym warzywem w
jadłospisach dekadowych był ziemniak i
marchew (97,95% vs. 93,53%), wśród owoców
najczęściej w jadłospisach znaleźć można było
jabłko i pomarańczę (78,34% vs. 51,11%). Najrzadziej wykorzystywanymi warzywami i owocami była kapusta kiszona oraz owoce borówki
czarnej (11,82% vs. 2,25%). W jadłospisie
o najwyższej wartości wskaźnika ORAC, tj.
powyżej 5000 μmol TE/100 g, stwierdzono,
że najczęściej używanym do komponowania
jadłospisów warzywami był burak i korzeń pietruszki. W przypadku najczęstszych owoców
dla okresu jesienno-zimowego były to jabłka,
pomarańcze i kiwi, a dla okresu wiosennoletniego pomarańcze, kiwi i maliny. Zarówno
buraki, jak i kiwi oraz maliny są produktami
o wysokim wskaźniku antyoksydacyjnym
według skali ORAC.
Wiele przeprowadzonych badań potwier-dziło relację pomiędzy wartością ORAC a
jej korzyściami zdrowotnymi. Uważa się, że
produkty spożywcze o wysokich wartościach
ORAC dysponują większą zdolnością do neutralizacji wolnych rodników tlenowych. A zatem dietę bogatą w owoce i warzywa o wysokiej
wartości ORAC należy postrzegać jako czynnik
aktywnego wspomagania organizmu w ochronie
przed procesami utleniania, a tym samym jako
czynnik wsparcia w zapobieganiu najczęstszym
schorzeniom (Temple, 2017; Lock et al., 2015;
Morgan, 2016; Sisein et al., 2014; Kurutas, 2016).
W piśmiennictwie brak jest danych dotyczących
zawartości antyoksydantów w posiłkach pensjonariuszy zamieszkujących DPS oraz określenia
czynników, które je determinują. Według Cao et
al. (2018) najbardziej polecanym źródłem antyoksydantów w diecie są owoce borówki czarnej,
gdyż zawierają w swoim składzie duże ilości
fenoli, antocyjanów, kwasu galusowego 1,79
mg/g i 3-glukozydu cyjanidyny 0,95 mg/g, co
stanowi ponad 13427 jednostek ORAC. W badaniu własnym stwierdzono, że borówki i inne
owoce jagodowe nie są popularnym produktem
i niewielkich ilościach (104 z 4640 jadłospisów;
2,25%) uwzględniane są w ocenianych
jadłospisach (Cieślik et al, 2009). Według innych badaczy (Merghem et al., 2019; Khadhri
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et al., 2017 potencjałem antyoksydacyjnym
wyróżnia się również ruta zwyczajna oraz jej
przetwory.
W badaniu Das et al. (2017) wykazano,
że niskie spożycie produktów zawierających
przeciwutleniacze, szczególnie witaminę E,
jest prawdopodobną przyczyną tzw. zespołu
kruchości u starszych mężczyzn. Jest to szereg
objawów wynikający ze starzenia się organizmu,
charakteryzujący się zmniejszeniem rezerw fizjologicznych, zaburzeniami endokrynologicznymi i
immunologicznymi. Częstość występowania tego
schorzenia wynosiła 53,0% po 3 latach obserwacji. Niskie spożycie przeciwutleniaczy w diecie (odpowiadające wartości poniżej 2000 μmol
TE/100 g) było związane z zespołem kruchości.
Potwierdza to potrzebę badań ukierunkowanych
na ocenę jadłospisów i zawartości w nich substancji przeciwutleniających (Das et al., 2017).
Obserwacja ta jest bardzo ważna w przypadku
osób starszych korzystających z pomocy instytucjonalnej np. domów pomocy społecznej Do podobnych wniosków doszli badacze z Uniwersytetu
Tufts w Bostonie. Przebadano 36 osób (mężczyzn
i kobiet w wieku od 20 do 80 lat), które stosowały
dietę roślinną o dwukrotnie zwiększonej w ciągu
dnia ilości warzyw i owoców – z 5 do 10 porcji,
wykazały zwiększenie wartości wskaźnika
ORAC krwi o 10-25% (Cao et al., 2013). Przytoczone wyniki pozwalają przypuszczać, że stała
konsumpcja żywności o sumarycznej wartości
ORAC wynoszącej od 3300 do 3500 jednostek
przyczynia się do trwałego zwiększenia całkowitej
pojemności antyoksydacyjnej krwi (Cao et al.,
2016). W badaniu własnym średnie wartości
ORAC jadłospisów zawierały się w przedziale
2047,89-4134,40 μmol TE w zależności od pory
roku, co świadczy o tym, że jedynie w okresie
wiosenno-letnim wartości odpowiadają zaleceniom, czyli 3000-5000 μmol TE. Podobne wyniki uzyskane w badaniu przeprowadzonym w
mieście Sharpeville w RPA (Medoua et al., 2018).
Głównym celem tego badania było określenie
wartości odżywczej i całkowitej zdolności antyoksydacyjnej w obiadach spożywanych przez osoby starsze uczęszczające do ośrodka dziennego.
Posiłki monitorowano i zbierano wywiady przez
okres dwóch tygodni. Poziom TAP jadłospisów
został oszacowany na 332 μmol TE i stanowił
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około 9% zalecanego dziennego spożycia.
Owoce, które stanowiły jedynie 2,8% ilości
żywności wchodzącej w skład jadłospisów,
dostarczały 75,3% TAP, natomiast udział
warzyw i roślin strączkowych był niski. Z 269
mg równoważnika kwasu galusowego w menu,
całkowite fenole okazały się ilościowo głównym
dietetycznym przeciwutleniaczem i były istotnie skorelowane (p=0,007) ze zdolnością
przeciwutleniającą. W badaniu European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition poziom TAP był wyższy w porównaniu z
badaniem własnym i wynosił 11139 μmol TE/
dzień wśród mieszkańców Hiszpanii i 10796
μmol TE/dzień wśród mieszkańców Grecji
(Agudo et al., 2013; Dilis et al., 2013).
Wyniki tych badań potwierdzają tezę wysuniętą
już w latach 60-tych, gdzie w ramach Seven
Countries Study udowodniono, że dieta niektórych krajów (w tym Grecji i Włoch) ma
działanie protekcyjne ukierunkowane na choroby
układu sercowo-naczyniowego, nowotwory oraz
starzenie, poprzez wysoką zawartość świeżych
warzyw i owoców (Seven Country Study, 1950).
Parametr ORAC jest wszechstronnym i przydatnym narzędziem służącym wyznaczaniu i
opisywaniu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego produktów żywnościowych, pochodzenia roślinnego. Metoda pomiaru TAP za pomocą
skali ORAC pozwala na dokonanie ilościowej
oceny zdolności produktów żywnościowych do
przeciwdziałania wolnym rodnikom tlenowym
(Morgan et al., 2016). Dzięki jej znajomości
planując jadłospis zyskuje się realną możliwość
świadomego wyboru rodzajów żywności najkorzystniej wpływających na zdrowie (Sharma, 2017). Nieprawidłowo odżywiony, starszy,
często osłabiony chorobami organizm wytwarza
mniej endogennych przeciwutleniaczy, przez
co słabiej broni się przed oddziaływaniem wolnych rodników. Organizm człowieka jest stale
narażony na szkodliwe oddziaływanie licznych
czynników środowiskowych, związanych z intensywnym trybem życia, jak stres adaptacyjny,
zanieczyszczenia powietrza, chemiczne substancje konserwujące w żywności, dym papierosowy, leki czy promieniowanie urządzeń elektrotechnicznych (Agarwal et al., 2017). Z tego
powodu niezbędne jest wspomagania organizmu

19

Nauki Przyrodnicze i Medyczne
przez dostarczanie mu pożywienia o odpowiednio
wysokim TAP, które przeciwdziała powstałym
zaburzeniom. Określony rodzaj żywności może
zapewniać wysoką ochronę względem jednego
rodzaju wolnego rodnika, ale nie gwarantować
jej w odniesieniu do pozostałych (Krakowiak et
al., 2010).
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Terapia CAR-T – mechanizm działania, możliwości
zastosowania i ograniczenia nowego rodzaju immunoterapii
CAR-T cell therapy – mechanism of action, potential use
and limitations a newkind of immunotherapy

Abstract

One of the greatest challenges faced by modern medicine is treating malignant tumors.

Nowadays, scientists put emphasis on targeted therapy. CAR-T (chimericantygen receptor T) is the most personalized method of treating malignant tumors. It is based on using
patient’s own, previously recombinant lymphocytes, which cells can identify cancer cells’
antigen without MHC molecules’ contribution.
CAR-T cell therapy consists of several stages. First, doctors draw blood from patient,
then the patient’s blood is subjected to leukapheresis to isolate T lymphocytes. In the next
stage, T lymphocytes are recombinant to identify cancer cells. For this purpose, retroviruses
infect T lymphocytes and build into their DNA gene coding chimeric antigen receptor specific for patient’s cancer. Thanks to it,recombinant lymphocytes can identify and destroy
cancer cells. Before the insert of recombinant cells, patient receive chemotherapy which
reduces likelihood of adverse events, especially cytokine release syndrome. After chemiotherapy treatment, recombinant T lymphocytes are beinginsertedto the patient. As a result,
lymphocytes destroy cancer cells. For the first time CAR-T cell therapy was used in patients
with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and the results were extremely encouraging.
60% of patients achieved complete remission, overall response rate reached 81%. Moreover, responses were durable, with a reported 80% patients with half a year relapse-free survival rate. CAR-T cell therapy is testedin therapies of lymphoma, breast, ovarian and brain
cancers. CAR-T cell therapy has a number of side effects, that include cytokine release
syndrome and neurotoxicity. First Polish patients are being treated with CAR-T cell therapy
in Poznań, but their lymphocytes are modified in laboratory in the USA.
Forthcoming works on the therapy would try to reduce side effects, achieve more cases
of complete remission and higher response rate. Further studies on CAR-T cell therapy
are needed, because this therapy could be a key to success in the treatment of malignant
tumors.

Streszczenie

Key words: CAR-T cell therapy, ALL, Therapy of Leukemia.
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Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny jest leczenie nowotworów

złośliwych. W związku z tym, obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na terapię
celowaną. Można do niej zaliczyć technologię CAR-T (ang. chimeric antygen receptors
T cells). Terapia CAR-T jest najbardziej spersonalizowaną metodą leczenia nowotworów
złośliwych. Opiera się ona na wykorzystaniu własnych, wcześniej zrekombinowanych limfocytów, które potrafią rozpoznać antygen komórek nowotworowych bez udziału cząsteczek
MHC.
Terapia CAR-T składa się z kilku etapów. Najpierw od pacjenta pobierana jest krew,
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która zostaje poddana leukaferezie, aby następnie wyizolować z niej limfocyty T. W kolejnym
etapie limfocyty T są modyfikowane w taki sposób, aby umożliwić limfocytom identyfikację
komórek nowotworowych.W tym celu retrowirusy infekują limfocyty T i wprowadzają do
ich materiału genetycznego gen kodujący chimerowy receptor antygenowy specyficzny dla
nowotworu. Dzięki temu zmodyfikowany limfocyt jest w stanie rozpoznać i wyeliminować
komórki nowotworowe. Przed wprowadzeniem zmodyfikowanych limfocytów do organizmu; pacjent otrzymuje chemioterapię, która zmniejsza prawdopodobieństwo wywołania
ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej. Po chemioterapii zmodyfikowane limfocyty T są
z powrotem przetaczane pacjentowi. W efekcie limfocyty niszczą komórki nowotworowe
pacjenta. Po raz pierwszy terapię CAR-T wykorzystano u pacjentów z ostrą białaczką
limfoblastyczną, uzyskując obiecujące rezultaty. U 60% pacjentów odnotowano całkowitą
remisję choroby, a ogólny wskaźnik odpowiedzi na terapię wyniósł 81%. W ciągu sześciu
miesięcy 80% badanych nie doświadczyło nawrotu choroby nowotworowej. Możliwości
zastosowania CAR-T bada się zarówno w nowotworach krwi jak i w nowotworach piersi,
jajnika i mózgu. Terapia wiąże się jednak z szeregiem działań niepożądanych, z których
najczęściej występuje zespół wyrzutu cytokin oraz neurotoksyczność. Pierwsi polscy
pacjenci są już leczeni terapią CAR-T w Poznaniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że modyfikacja ich limfocytów odbywa się w laboratorium w USA.
Przyszłe prace nad terapią będą obejmowały próbę ograniczenia działań niepożądanych,
zwiększenie odsetka pacjentów z całkowitą remisją choroby oraz wzrost podatności na
terapię. Konieczne są dalsze badania nad technologią CAR-T, ponieważ może ona okazać
się kluczem do opracowania efektywnej metody leczenia nowotworów złośliwych.

Słowa kluczowe: CAR-T, ALL, leczenie białaczki.

Wstęp

Jednym z największych wyzwań współ-

czesnej medycyny jest leczenie nowotworów
złośliwych.Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) nowotwory są przyczyną
śmierci kilkunastu milionów osób rocznie. Szacuje się, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia
liczba ta wzrośnie do 22 milionów osób, co
stanowi wyzwanie zarówno diagnostyczne jak i
terapeutyczne. Obecnie do leczenia nowotworów
wykorzystuje się chemioterapię, radioterapię,
leczenie chirurgicznea także terapię celowaną.
Mimo to wciąż brakuje metody, która będzie
zapewniała zadowalające efekty terapeutyczne.
W leczeniu nowotworów krwi najczęściej stosuje się chemioterapię. Badania wskazują, że korzystne rezultaty chemioterapii występują jedynie
w przypadku 40-60% pacjentów. U 10-40% przypadków dochodzi do wznowy, mimo osiągnięcia
regresji nowotworu (Larinova et al., 2019). Terapia cytostatykami wiąże się z szeregiem działań
niepożądanych, do których należą: zmęczenie,
ból, nudności i wymioty (Zhang et al., 2018).
Z kolei supresja układu szpikowego często
prowadzi do anemii, uszkodzenia komórek
wzrostowych włosa – łysienia, a negatywny
Nr 3/29/2020
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wpływ chemioterapii na układ pokarmowy – do
biegunek oraz owrzodzeń jamy ustnej (Mayor,
2015). Nowoczesne metody leczenia nowotworów opierają się na wykorzystaniu terapii celowanej, do której zaliczamy technologię CART. Terapia CAR-T przynosi satysfakcjonujące
rezultaty i jest to obecnie najbardziej obiecujący
kierunek, w jakim powinno zmierzać leczenie
nowotworów krwi. Od 30 lat pojawia się wiele
doniesień na temat omawianej terapii, jednak
można zaryzykować stwierdzenie, że wciąż jest
to nowa metoda. Opiera się na wykorzystaniu
własnych, wcześniej zrekombinowanych limfocytów, które potrafią rozpoznać antygen komórek
nowotworowych pacjenta bez udziału cząsteczek
MHC. Terapia przynosi najbardziej spektakularne rezultaty w leczeniu nowotworów układu
krwionośnego. Prowadzone są jednak badania
nad wykorzystaniem terapii CAR-T w leczeniu
raka jajnika, czerniaka, glejaka wielopostaciowego i wielu innych guzów litych.
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań na temat dotychczas stosowanego
leczenia onkologicznego, opisanie mechanizmu
terapii CAR-T, jej możliwości terapeutycznych,
a także omówienie ograniczeń związanych
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z przedstawianą metodą leczenia. W metodologii
pracy została wykorzystana baza PubMed, a
opisane badania pochodzą z zakresu ostatnich 15
lat (2005-2020).
Mechanizm działania CAR-T

Postęp

w zrozumieniu biologii nowotworów pokazał, że progresja choroby jest nie
tylko konsekwencją wewnętrznych zmian w
komórce, ale także interakcji między guzem
a mikrośrodowiskiem, w którym rozwija się
nowotwór. Układ odpornościowy jest ważnym
składnikiem mikrośrodowiska, a oddziaływanie
na układ odpornościowy jest nową i atrakcyjną
strategią leczenia. Jednym ze sposobów
angażowania procesów immunologicznych do
walki z chorobą nowotworową jest terapia CART, w której zrekombinowane limfocyty wprowadza się do krwiobiegu chorego na nowotwór.
Aktualnie stosuje się tę terapię w chorobach rozrostowych linii komórkowej B CD19+ tj. preB białaczka limfoblastyczna i rozlany chłoniak z
dużych komórek B ale tylko u pacjentów opornych
na chemioterapię (June, 2018; Lee, 2018).
CAR to chimeryczny receptor antygenowy. Jest to białko fuzyjne, które spełnia funkcję
zarówno wiązania antygenu komórki nowotworowej jak i aktywacji limfocytów T. Terapia
limfocytami T z chimerycznym receptorem antygenu (CAR) opiera się na genetycznej modyfikacji autologicznych komórek T pacjenta,
w celu ekspresji CAR specyficznych dla antygenu nowotworowego. Ta modyfikacja genetyczna komórek T może nastąpić za pomocą metod transferu genów opartych na wirusach lub
metod niewirusowych, takich jak transpozony
oparte na DNA, technologia CRISPR / Cas9 lub
bezpośredni transfer mRNA transkrybowanego in
vitro przez elektroporację. Następnie namnaża się
zmodyfikowane komórki ex vivo i z powrotem
wprowadza do krwi pacjenta (Miliotou, 2018).
Limfocyty cytotoksyczne z tak zaprogramowanym receptorem potrafią zlokalizować komórki
zmienione nowotworowo. Po zakończeniu procesu, zrekombinowane limfocyty są zdolne do
wspomagania pozostałych procesów leczniczych
koniecznych do wygrania walki z nowotworem,
wykorzystując klasyczne mechanizmy stworzone
do uzyskania remisji choroby (Gay, 2017). Po-
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bieranie limfocytów T poprzez leukaferezę jest
niezbędnym etapem terapii komórkami chimerycznego receptora antygenu. U pacjentów z WBC
1-3/nl i bezwzględną liczbą limfocytów ≤ 1,0/
nl należy przetworzyć do 12–15 l krwi a w preparatach przygotowanych do infuzji znajduje się
1,2 x 106 do 6 x 108 żywotnych limfocytów T
posiadających receptor CAR. Zważając na fakt,
że kryterium kwalifikacji do leczenia CAR-T jest
chemiooporność pacjenci otrzymali już dawkę
cytostatyków, co zmniejszyło liczbę krwinek
białych, w tym także koniecznych do przeprowadzenia terapii – limfocytów T. W przypadku
ALL pacjenci przed leukaferezą nie powinni
przyjmować chemioterapii co najmniej 3 tygodnie przed zabiegiem aby populacje limfocytów T
miały szansę się odbudować (Korell, 2020; Hutt,
2020).
Zastosowanie terapii CAR-T

Innowacyjność metody CAR-T sprawia,

że trwają badania nad skutecznością terapii
zarówno w przypadku nowotworów krwi jak
i w nowotworów piersi, glejakach, czerniaku i
wielu innych guzach litych (Harrer et al., 2019).
Najbardziej pomyślne wyniki terapii CAR-T
uzyskano u pacjentów chorych na ostrą białaczkę
limfoblastyczną z komórek linii B (B-ALL),
chłoniaka nieziarnicznego (NHL) i chłoniaka
Hodgkina. Terapię ukierunkowano wówczas na
specyficzne antygeny, które są obecne na limfocytach tych pacjentów tj. CD19, CD20 i CD30.
Odsetek całkowitej remisji u pacjentów z ostrą
białaczką limfoblastyczną (ALL) wyniósł 90%
(Wang et al., 2017). Dlatego Terapia CAR-T
wydaje się być szczególnie obiecująca u dorosłych
chorych na ALL, gdzie powszechnie uważa się że
do około 31-44 % pacjentów osiągnie całkowitą
remisję po leczeniu schematem drugiego rzutu,
a 18-23% pacjentów po leczeniu schematem
trzeciego rzutu (O’brien et al., 2008). Ostra
białaczka limfoblastyczna z komórek B jest
najczęstszym nowotworem złośliwym wieku
dziecięcego (Swerdlow et al., 2017). Obecne
pięcioletnie wskaźniki całkowitego przeżycia
ALL/BLL u dzieci wynoszą 85%, co jest ogromnym postępem w porównaniu z statystykami z lat
80. XX wieku (wskaźnik pięcioletniego przeżycia
< 80%) (Gatta et al., 2005). Nadal jednak
Nr 3/29/2020

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

trwają badania, aby odkryć jeszcze skuteczniejsze terapie. Jedno z pierwszych badań gdzie zastosowano Tisagenlecleucel - terapię limfocytami
T anty-CD-19 z chimerycznym receptorem CARTu dzieci z nawrotową lub oporną na leczenie
ALL było badanie Uniwersytetu Pensylwanii,
gdzie wskaźnik całkowitej remisji wyniósł 93%
(Maudesl et al., 2016). Przeprowadzono wtedy
wieloośrodkowe badanie, w którym zastosowano terapię CAR-T w leczeniu nawrotowej lub
opornej na leczenie ALL z komórek u dzieci i
młodych dorosłych. Na początku badania jako
główny punkt końcowy ustalono wskaźnik remisji wyższy niż 20%. W jego wyniku uzyskano
81% wskaźnik remisji w ciągu 3 miesięcy tzn. 4
razy więcej niż początkowe założenia (Maude
et al., 2018). Metoda CAR-T niesie nadzieję nie
tylko dla pacjentów hematologicznych, ale także
pacjentów onkologicznych z guzami litymi (Ma
et al., 2019). Komórki CAR-T celujące w receptor alfa-folianu z powodzeniem infiltrowały
wstępnie ustalone ksenoprzeszczepowe guzy, ale
nie wywoływały pełnej odpowiedzi. Prawdopodobnie związane to było z obecnością komórek
rakowych ujemnych pod względem antygenu.
Zastosowanie dwóch nowoczesnych terapii:
połączenie wirusa onkolitycznego z ekspresją
BiTE z adaptacyjną terapią komórkową CAR-T
przezwycięża kluczowe ograniczenia komórek
CAR-T i BiTE jako monoterapii w guzach litych
(Jung, 2014). Po analizie opublikowanych badań
można dojść do wniosku, że najlepszy efekt terapeutyczny spośród guzów litych uzyskano w
leczeniu glioblastomy (O’rourke et al., 2017).
Oprócz antygenów CD19, CD20 oraz CD30
znajdujących się na limfocytach, trwają badania nad wykorzystaniem proteoglikanu siarczanu
chondroityny 4 (CSPG4).
CSPG4 wykazuje szeroką ekspresję w czerniaku, białaczce, glejaku wielopostaciowym
oraz w nowotworach głowy i szyi.Na powierzchni tylko niektórych komórek nowotworowych
znajdują się antygeny CD20 i CD70, natomiast
CSPG4 występuje na większości komórek nowotworowych, także tych, które wykazują potencjał
do tworzenia przerzutów. CSPG4 przyczynia się
do rozwoju choroby nowotworowejponieważ determinuje wzrost i przeżycie komórek czerniaka.
Uważa się więc, że CSPG4 mógłby być antyNr 3/29/2020
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genem niezbędnym do aktywacji limfocytów
T w terapii CAR-T (Price et al., 2011).W badaniach nad technologią CAR-T wykorzystuje się także antygen EGFR, który wykazuje
ekspresję na komórkach potrójnie ujemnego
raka piersi, niedrobno komórkowego raka płuc
czy płaskonabłonkowego raka gardła (Liu et
al., 2019; Li et al., 2018, Dong et al., 2018).
Połączenie dotychczasowych metod leczenia
guzów litych z terapią CAR-T brzmi obiecująco,
jednak na rutynowe zastosowanie ich w praktyce
klinicznej należy jeszcze poczekać (Hou et al.,
2019). Innowacyjność metody CAR-T pozwala na zastosowanie jej razem z powszechnie
stosowanym leczeniem, aby zwiększyć szanse na
sukces terapeutyczny. Obecnie trwają prace nad
zastosowaniem terapii skojarzonej; czyli wykorzystaniem CAR-T w połączeniu z radioterapią,
chemioterapią, zabiegiem operacyjnym lub podaniem przeciwciał anty-PD-1. Jednak stosowanie terapii skojarzonych prowadzone jest obecnie tylko na etapie badań klinicznych (Xu et al.,
2018). Zostały opublikowane już pierwsze badania, gdzie połączono terapie (CAR-T) z allogenicznym przeszczepem krwiotwórczych komórek
macierzystych (allo-HSCT) u pacjentów z oporną
na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną z
komórek B. Nie odnotowano jednak różnicy
w liczbie całkowitych przeżyć w porównaniu z
pacjentami poddanymi tylko terapii CAR-T. Jednak czas przeżycia wolny od objawów(EFS) i czas
przeżycia wolny od nawrotów (RFS) znacząco się
wydłużył w grupie pacjentów, gdzie zastosowano
obie terapie (Jiang et al., 2019).).
Ograniczenia terapii CAR-T

Dotychczas największe sukcesy dotyczące

zastosowania terapii CAR-T osiągano w leczeniu
nowotworów hematologicznych, mimo to odnotowano przypadki nawrotów choroby spowodowanych utratą antygenu, głównie w antyCD19 komórkach CAR-T w leczeniu BLL, ale
też w CLL i PMBCL (Wang et al., 2017). Utrata antygenu odbywa się na drodze 2 mechanizmów: ucieczki antygenowej lub „lineageswitch”.
W ucieczce antygenowej po osiągnięciu remisji w odpowiedzi na CD19 CAR pacjent zapada
na fenotypowo podobną chorobę, w której brak
jest ekspresji powierzchniowej CD19 mogącej
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wiązać przeciwciała anty-CD19 włączone do
CAR-ów. „Lineageswitch” występuje, gdy u
pacjenta następuje nawrót choroby podobnej
genetycznie, ale nie fenotypowo (Majzner et al.,
2018). Ucieczkę antygenową powodują różne
mechanizmy: CD19 może być obecny, lecz
niewykrywalny lub zachodzi ekspresja cytoplazmatycznego CD19, lecz brak jej na powierzchni
komórek (Wang et al., 2017). Znaczenie tego
mechanizmu podkreśla fakt, że komórki CAR-T
potrzebują większego zagęszczenia antygenów,
by w pełni rozwinąć funkcje efektorowe (Song
et al., 2019). Badanie poświęcone chłoniakowi
wykazało, że komórki CAR-T rozpoznawały
wyłącznie nienaruszone antygeny, których ekspresja zachodziła bezpośrednio na powierzchni
komórki, natomiast zawodziły w wykrywaniu
peptydowych fragmentów prezentowanych przez
cząsteczki MHC. Hamuje to zdolność komórek
CAR-T do wykrycia najbardziej specyficznych
dla nowotworów antygenowych epitopów. Ponadto, zwykłe komórki B lub T również wykazują
ekspresję większości antygenów związanych z
chłoniakiem i jednocześnie wykrywanych przez
komórki T CAR (Ramos et al., 2016). Warto
nadmienić, że wcześniej stosowane leki mogą
obniżać efektywność terapii, co wykazało badanie
z blinatumomabem dla chłoniaka CD19 B (Pillai
et al., 2019).
Większe trudności przysparza terapia guzów litych, gdzie, w przeciwieństwie do
nowotworów hematologicznych, ekspresja najbardziej przydatnych dla terapii antygenów jest
na niskim poziomie i jest bardziej heterogeniczna
(Majzner et al., 2018). W badaniu nad neuroblastoma wykazano, że trwałość komórek CAR-T
zmniejsza się wraz z wyczerpaniem limfocytów
T. Innym wyzwaniem jest zjawisko zwane immunosupresyjnym mikrośrodowiskiem guza.
Nowotwory typu neuroblastoma są wymieszane z populacją komórek supresyjnych (m.in.
makrofagi związane z nowotworem czy komórki
regulatorowe T), których obecność prognozuje
niezadawalające wyniki terapii (Richards et al.,
2018). Budowa histopatologiczna guza (naczynia krwionośne, macierz zewnętrzna, fibroblasty związane z guzem) oraz bariery chemiczne utrudniają przenikanie komórek CAR-T
do guzów litych (Ma et al., 2019; Schepisi et
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al., 2019). Terapia jest zarejestrowana do leczenia nowotworów hematologicznychi zgodnie
z charakterystyką produktu leczniczego wiąże się
z (w większości odwracalnymi) objawami jakimi
są: gorączka, zmęczenie, tachykardia zatokowa,
zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory
i inne. Można zauważyć również występowanie
skutków neurotoksyczności takich jak, m.in.:
delirium, halucynacje, drżenia, ataksje, napady
padaczkowe. Te objawy mogą występować
samodzielnie lub z CRS (cytokine release syndrome), będącą najbardziej niebezpieczną dla
życia pacjenta sytuacją występującą po tej terapii (Brudno et al., 2019). CAR-T jest wysoce
spersonalizowaną terapią produkowaną indywidualnie dla konkretnego pacjenta. Dlatego kolejnym ograniczeniem jest koszt terapii, szacowany w USA na około 400 tys. dolarów dla jednej
osoby. Dodatkowo cały proces modyfikacji limfocytów T wymaga zaawansowanego zaplecza
technologicznego, co dla wielu krajów może
stanowić wyzwanie.
Wnioski

Przedstawione wyniki badań potwierdzają

skuteczność terapii CAR-T. W przeciwieństwie
do chemioterapii, która oddziałuje na wszystkie
mnożące się komórki w organizmie; terapia CART należy do najbardziej spersonalizowanych metod leczenia nowotworów złośliwych. W opisanej
terapii do eliminacji komórek nowotworowych
wykorzystuje się własne krwinki pacjenta. Nowa
metoda leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
(ALL) może przynieść wieloaspektową poprawę
dotyczącą między innymi wzrostu wskaźnika
odpowiedzi na terapię oraz wskaźnika całkowitej
remisji choroby. Dzięki wykorzystaniu CSPG4
jako punktu uchwytu dla nowoczesnej terapii, może dojść do zwiększenia ilości nowotworów podatnych na leczenie CAR-T. Terapia
może okazać się skuteczna nie tylko w leczeniu
nowotworów krwi, ale także w leczeniu raka
piersi, jajnika, czerniaka, glejaka wielopostaciowego i innych nowotworów. Przyszłe prace
nad terapią będą obejmowały próbę ograniczenia działań niepożądanych, w szczególności potencjalnie śmiertelnego zespołu wyrzutu cytokin.
Równie dużym wyzwaniem będzie ograniczenie
występowania neurotoksyczności u pacjentów
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poddanych tej terapii. Jednak w dalszym ciągu
trwają pracę nad nową, udoskonaloną wersją
receptorów wykorzystywanych w leczeniu.
Nowe receptory będą angażowały większą grupę
komórek układu odpornościowego do walki
z nowotworem, jak również będą zwiększały
potencjał proliferacyjny białych krwinek pacjenta.
Dzięki temu nie tylko wydłuży się okres remisji
choroby, ale także zwiększy się efekt terapeutyczny stosowanego leczenia. Konieczne są dalsze
badania nad opisaną technologią, gdyż prawdopodobne jest, że okaże się ona kluczem do opracowania efektywnej metody leczenia nowotworów
złośliwych. Należy jednak pamiętać, że obecne
doniesienia muszą być poparte większą liczbą
badań, którychwyniki ukażą się w najbliższych
latach.
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Problematyka i zakres ograniczenia praw pacjenta
w sytuacji zagrożenia epidemicznego
The issues and scope of patients’ rights
in the situation of an epidemic threat

Abstract

This study presents an analysis of art. 5 of the Act of November 6, 2008 on patient rights

– that is, the issue of limiting patients’ rights by the head of the therapeutic entity or
a doctor autohorized by hm. On the basis of the derivative concept of the interpretation, the
outline of the normative sentence was extracted from the provision. Despite the fackt that
the interpretation was not carried out in full, this allowed a distinction to be made between
the limitation of the law and its exclusion as well as the distiction between patient rights on
constitutional and statutory rights. The scope of the restiction was also indicated, as well as
an indication of which of tchem are not subject to the restriction.

Streszczenie

Key words: patient’s rights, restriction, law.

W niniejszej pracy została przedstawiona analiza art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008

r. o prawach pacjenta - czyli problematyka ograniczenia praw pacjentów przez kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego przez niego lekarza. Na podstawie założeń
derywacyjnej koncepcji wykładni, wyodrębniono z przedmiotowego przepisu zarys zdania
normotwórczego. Mimo tego, że wykładnia nie została przeprowadzona w sposób zupełny
– pozwoliło to na rozróżnienie ograniczenia prawa od jego wyłączenia, a także wyróżnienia
praw pacjenta na te wynikające z konstytucji oraz na te ustawowe. Wskazany został również
zakres ograniczenia, a także wykazanie, które z nich nie podlegają ograniczeniu.

Słowa kluczowe: prawa pacjenta, ograniczenie, prawo.
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Polskie

Wstęp

prawo na przestrzeni lat
stawało przed wieloma wyzwaniami. Ostatnim
wyzwaniem o ogromnej skali były działalności
polegające na stosowaniu już istniejących
przepisów oraz wprowadzeniu nowych regulacji,
w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2. W zaistniałej sytuacji, trzeba było podzielić przepisy na przed-COVIDOVE
oraz na przepisy COVIDOWE. Przepisy przedCOVIDOWE są przepisami funkcjonującymi w
polskim prawodawstwie przed zaistnieniem w
Polsce epidemii SARS-CoV-2. Z kolei przepisy
COVIDOWE, to nowe przepisy, wprowadzone w
związku z powstałą sytuacją epidemiologiczną.
W niniejszej pracy główna uwaga zostanie
poświęcona analizie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), zwaną dalej
„ustawą o prawach pacjenta” lub „u.p.p.”.Artykuł
ten stanowi, że kierownik podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez
niego lekarz, może ograniczyć korzystanie z praw
pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o
których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o prawach
pacjenta, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Mimo, że w swojej treści
przepis ten nakierowany jest na przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się epidemii i może być wykorzystany w walce przeciw rozprzestrzenianiu się
SARS-CoV-2, to w praktyce jest to przepis przedCOVIDOWY, ponieważ funkcjonował w polskim prawodawstwie jeszcze przed wybuchem
epidemii.
Moment interpretacyjny

W

zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego niezbędne stało się racjonalne
wykorzystanie istniejącego prawa, niezbyt przejrzystego, zawierającego szereg zakodowanych w
przepisach norm. Konieczne zatem stało się dokonanie gruntownej analizy tego prawa, zwłaszcza
w zakresie art. 5 u.p.p., dla której moment interpretacyjny przyjęto na dzień 10 czerwca 2020 r.
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Analiza rekonstrukcyjna

Adresatami norm zakodowanych w tym

przepisie są przede wszystkim: kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz
upoważniony przez niego lekarz. Mają oni kompetencje, które w przypadku wystąpienia przesłanki
zagrożenia epidemicznego lub bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów, uprawniają do ograniczenia praw pacjenta. Jeżeli z tych kompetencji
skorzystają, aktualizuje to nakaz skierowany
wobec pacjentów, zobowiązując ich do zastosowania się do ograniczeń wprowadzonych przez
kierownika podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych lub upoważnionego przez niego lekarza.
Już prima facie tegoż przepisu wskazuje,
że stosunkowo wnikliwie należy wyjaśnić podstawowe pojęcia, które umożliwią prowadzenie i
zrozumienie dalszych rozważań.
Przez „podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych” należy rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 o działalności leczniczej, a także
osoby realizujące te świadczenia tj.: lekarza,
pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących
zawód w ramach działalności leczniczej, jako
praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 tej
samej ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
Przez „kierownika podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych”, zdaniem Kurowskiej,
należy rozumieć „osobę uprawnioną do kierowania tym podmiotem i reprezentowania go na
zewnątrz, zatem także zarząd spółki kapitałowej
czy wspólników spółek osobowych” (Cnota et
al., 2020). Podsumowując, kierownikiem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
będzie osoba, która ma upoważnienie do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz do kierowania nim. Z kolei podmiotem leczniczym
jest m.in. przedsiębiorcy, samodzielne publiczne
zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe,
instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia,
osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła
Katolickiego i innych związków zawodowych
oraz jednostki wojskowe.
Przez „lekarza upoważnionego” należy
rozumieć upoważnionego lekarza, upoważnionego
lekarza dentystę oraz upoważnionego felczera
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(art. 3 ust. 2 w związku z art. 5 ustawy o prawach
pacjenta).
Przez „pacjenta” należy rozumieć osobę
zwracającą się o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowot
-nych, udzielanych przez podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą
zawód medyczny (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy
o prawach pacjenta). Ta skomplikowana definicja, zostaje w prosty sposób wyjaśniona przez
doktrynę prawniczą, która wskazuje, że pacjentem jest po prostu osoba chora lub zdrowa, na
którego organizmie dokonywana jest interwencja medyczna (Wroński, 2007), bez względu
na status obywatelstwa. Wskazuje na to m.in.
art. 68 ust. 1 Konstytucji; art. 168 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej czy art. 35
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Najprościej rzecz ujmując – wskazują one, że
każdy człowiek ma prawo do ochrony zdrowia.
Skoro zaś pacjentem jest osobą zwracającą się o
udzielenie świadczenia zdrowotnego lub osobą
korzystającą ze świadczeń zdrowotnych przez
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
lub osobę wykonującą zawód, to przez osobę tą
należy rozumieć każdego człowieka. Prawo
do ochrony zdrowia, realizowane jest bowiem
w odniesieniu do każdego człowieka, a każdy
człowiek w tym przypadku jest pacjentem.
Pacjentem może być zatem osoba fizyczna będąca
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ale także
cudzoziemiec czy apatryda.
Przez „świadczenie zdrowotne” należy
rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz
inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania [art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567)].
Przez pojęcie „stan zagrożenia epidemicznego” należy rozumieć sytuację prawną,
wprowadzoną na danym obszarze w związku z
ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia
działań zapobiegawczych określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz.
284, 322, 374 z późn. zm.) (zwaną dalej „ustawą
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o zapobieganiu zakażeń u ludzi” lub „u.z.z.”).
Przez „epidemię” należy rozumieć wystąpienie
na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na
chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej
niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie
zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas
niewystępujących.
Według Słownika Języka Polskiego pod
redakcją Szymczyka przez słowo „korzystać”
należy rozumieć m.in. „osiągać korzyści”; „mieć
pożytek, zysk z czegoś” „użytkować” (Szymczyk,
1995). Należy zatem przyjąć, że przez pojęcie
„korzystania” należy rozumieć „użytkowanie
czegoś i jednoczesne osiąganie z tego korzyści
(pożytków)”.
Najistotniejszym zagadnieniem w przedstawionych definicjach jest forma rozumienia
słowa „ograniczenie”, ponieważ często może
być mylone z pojęciem „wyłączenia”. Według
Słownika Języka Polskiego pod redakcją
Szymczyka, pojęcie „ograniczenie” jest tożsame z
pojęciem „ograniczać”. Pojęcie „ograniczać” znaczy z kolei „stanowić”; „tworzyć granice czegoś”;
„otaczać” czy „opasywać”. W tym przypadku w
odpowiednim definiendum do słowa „ograniczać”
będzie „tworzyć granice czegoś” (Szymczyk,
1995). W przypadku zaś pojęcia „wyłączenia”
oznacza m.in. „odłączyć coś od czegoś” (Szymczyk, 1995). Zatem nie można utożsamiać pojęcia
„ogranicza” z pojęciem „wyłącza”, ponieważ
kierownik podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych albo upoważniony przez niego lekarz, mają kompetencję, by stworzyć pewne
granice w zakresie korzystania z praw pacjentów.
Może to tym samym spowodować, że prawa te nie
będą w pełni przestrzegane. Jednakże nie mogą
oni nawet w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego pozbawić pacjentów tych praw.
Skoro istnieje możliwość ograniczenia, lecz nie
wyłączenia praw pacjenta, to pytanie brzmi: jakie
prawa i w jakim zakresie mogą być ograniczone,
by na nie odpowiedzieć, w pierwszej kolejności
istnieje konieczność zrozumienia terminu „prawa
pacjenta” oraz być może nie wyczerpującego,
lecz dostatecznie jednoznacznego wskazania,
jakie prawa wchodzą w zakres terminu „prawa
pacjenta”.
Przez termin „prawa pacjenta”, według
definicji proponowanej przez Boseka należy
Nr 3/29/2020

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

rozumieć „zbiór uznanych przez porządek
prawny i chroniących przede wszystkim dobra niemajątkowe, powiązanych funkcjonalnie
uprawnień osoby fizycznej, która zwraca się o
udzielenie jej świadczenia zdrowotnego lub której
udzielane są świadczenia zdrowotne” (Bosek,
2020). Należy zatem uznać, że prawa pacjenta to
zbiór uprawnień pacjentów. Obejmuje on m.in.:
1) prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
zgodnych z aktualną wiedzą medyczną (art. 6 ust.
1 u.p.p.);
2) prawo pacjenta do informacji: o stanie zdrowia
i w pozostałym zakresie (art. 9 u.p.p.);
3) prawo do zachowania w tajemnicy informacji
(art. 13 u.p.p.);
4) prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych (art. 16 u.p.p.);
5) prawo pacjenta do poszanowania jego
intymności i godności (art. 20-22 u.p.p.);
6) prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
(art. 23-30a u.p.p);
7) prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 33-35 u.p.p.).
To tylko niektóre z przysługujących pacjentowi praw. Jak zresztą słusznie zauważył Bosek,
katalog tych praw nie jest ograniczony oraz prawa
te nie są zamieszczone tylko i wyłącznie w ustawie o prawach pacjenta (Bosek, 2020). Reguluje je m.in. art. 68 Konstytucji oraz ustawa z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, 567). Biorąc
jednak pod uwagę szeroką materię praw, jakie
są objęte zakresem pojęcia „prawa pacjenta”, w
niniejszej pracy przedstawione zostaną, jedynie
niektóre z nich.
Konstytucyjne prawa pacjenta

Art.

68 Konstytucji, jest przepisem,
z którego wyprowadza się normę prawną, której
adresatem jest władza publiczna. Norma ta nakazuje władzy publicznej ochronę zdrowia każdego
człowieka w każdych okolicznościach (ust. 1).
Mamy tu do czynienia z prawem człowieka,
jednakże prawa pacjenta są kwalifikowanymi
prawami człowieka, zatem przepis ten można
na podstawie argumentum a fortiori w zakresie
argmumentum a maiori ad minus stosować do
praw pacjenta (Wroński, 2007). Ponadto, przedmiotowa ochrona zdrowia powinna zapewnić
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równość w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych.
Równy dostęp wiąże się z niedyskryminowaniem
obywateli ze względu m.in. na stan materialny
(ust. 2). Już na tym etapie należy zauważyć, że
co do zasady prawo ma chronić zdrowie każdej
osoby (bez względu na obywatelstwo), jednakże
zakres niedyskryminacji gwarantowanej konstytucyjnie ma dotyczyć tylko i wyłącznie obywateli.
Zakres podmiotów uprawnionych do
świadczeń opieki medycznej, gwarantowanych przez władzę publiczną, obejmuje wszystkich obywateli na równych prawach. Jednakże
istnieją pewne podmioty, które powinny być
objęte szczególną opieką, a są nimi: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze (ust. 3). Prócz tego, władza publiczna w ramach prowadzenia polityki związanej z
ochroną zdrowia, w sytuacji zaistnienia choroby
epidemicznej, obowiązana jest do zwalczania jej
i zapewnienia takiego systemu ochrony zdrowotnej, który zapobiegnie negatywnym dla zdrowia
skutkom. Adresatem art. 68 Konstytucji jest zatem władza publiczna.
Banaszak definiuje w swoim komentarzu
władzę publiczną jako „wszystkie władze w sensie
konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą” (Banaszak, 2012). Jednakże w art.
3 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284,
322, 471), wskazuje się definicję legalną władzy
publicznej, do której należy zaliczyć Sejm,
Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
organy administracji, sądy, trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Definicja ta odnosi się oczywiście do przepisów tej
ustawy, jednakże pojęcie władzy publicznej jest
tam prawidłowo wskazane. Ponadto, jeżeli zastosujemy tu definicje legalne zawarte w art. 5
§ 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) to za organ
administracji publicznej (a wiec jedną z postaci
władzy publicznej), rozumie się m.in. ministrów
(w tym Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów),
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centralne organy administracji rządowej, wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego i ich
organy etc.
Banaszak wskazuje, że przez obowiązek
władz publicznych w zakresie zwalczania
chorób epidemicznych, należy rozumieć takie
jej działania, które związane są z działaniem prewencyjnym, profilaktycznym, dbałością o higienę
oraz kontrolą zakażeń, a także bezpośrednie leczenie danej choroby. Wszystko to jest organizowane przez opiekę medyczną, którą zapewnia
władza publiczna (Banaszak, 2012). W związku z
tym art. 5 u.p.p. stanowi konkretyzację art. 68 ust.
4 Konstytucji (Bosek, 2020). Czy jednak zakres
mocy art. 5 u.p.p. może dotyczyć także możliwości
ograniczenia korzystania z konstytucyjnych praw
pacjentów? Wszakże w prawodawstwie polskim
funkcjonuje art. 31 ust. 3 Konstytucji, który
stanowi, że: ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty praw i
wolności.
Interpretacja tego przepisu budzi w doktrynie prawniczej też spore kontrowersje, bowiem
jak wskazuje Safjan, wyróżnić można co najmniej cztery koncepcje zakładające jego stosowanie. Należy pamiętać, że poza tym ogólnym
przepisem konstytucyjnym, istnieją w Konstytucji jeszcze inne przepisy regulujący dane prawa
czy wolności w sposób szczególny jak np. prawo
własności – art. 64 ust. 3 Konstytucji. W związku
z powyższym, konflikt w przedmiotowym dyskursie dotyczy relacji i samodzielności stosowania art. 31 ust. 3 Konstytucji względem innych
przepisów szczególnych.
Pierwsza koncepcja zakłada, że art. 31 ust.
3 może stanowić samodzielną podstawę ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, a w zakresie jego odniesienia do przepisów szczególnych ograniczających prawa i wolności, może
być stosowany uzupełniająco lub dodatkowo.
Druga koncepcja zakłada, że art. 31 ust. 3 może
stanowić samodzielną podstawę ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, ale nie
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będzie on stosowany do przepisów szczególnych
regulujących tą kwestię. Koncepcja ta oparta jest
zatem na zasadzie, lex posterior derogat legi priori. Trzecia koncepcja zakłada, że art. 31 ust. 3
może stanowić samodzielną podstawę ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych i musi
być brany pod uwagę, a jego warunki muszą być
spełniane przy jednoczesnym stosowaniu tego
i innych wymogów określonych w przepisach
szczególnych ograniczających dane prawa i
wolności. Czwarta koncepcja zakłada, że art. 31
ust. 3 nie może stanowić samodzielnej podstawy
do ograniczenia praw i wolności, a musi być
poparty innymi normami zakodowanymi w tzw.
przepisach szczególnych lub w innych normach
konstytucyjnych (Safjan and Bosek, 2016).
Rację należy przyznać Safjanowi and
Bosekowi, którzy opowiadają się za czwartą
koncepcją. Przyjmuje ona, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie może pełnić samodzielnej podstawy prawnej, upoważniającej do ograniczenia
praw i wolności, a powinien być poparty jeszcze
innymi normami konstytucyjnymi (Safjan and
Bosek, 2016). Tak się składa, że art. 68 Konstytucji, w porównaniu do innych przepisów, nie zawiera przepisu upoważniającego do ograniczenia
prawa do ochrony zdrowia.
Wybrane ustawowe prawa
pacjenta

Prawo

pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej
wiedzy medycznej, zostało uregulowane w art.
6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Nie da się
jednoznacznie określić definicji aktualnej wiedzy
medycznej, ze względu na to, że rozwija się ona
w sposób dynamiczny i informacje, które były
aktualne dwa lata temu, dziś już do niczego się
nie nadają. Poza tym obowiązek posiadania aktualnej wiedzy medycznej dotyczy lekarzy oraz
obejmuje pozostały personel medyczny, który
świadczy usługi zdrowotne. W przedmiotowym
przypadku znaczenie ma fakt ciągłego starania się
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy i
personelu medycznego oraz poszerzania wiedzy
w danym zakresie (Cnota et al., 2016). Jednakże
to na władzy publicznej ciąży obowiązek takiego
zorganizowania systemu, by była możliwa realizacja świadczenia usług medycznych pacjentowi
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zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Dlatego
też ustawodawca zdecydował się na nałożenie
obowiązku podnoszenia kwalifikacji podmiotów
medycznych, który przykładowo został zawarty
m.in. w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567). Ma to zapewnić
pacjentowi realizację świadczenia zdrowotnego,
gwarantującego wysoką jakość opieki.
Pacjent ma również prawo do informacji
o swoim stanie zdrowia, które jest modyfikowane w zależności od wieku (art. 9 ust. 1 u.p.p.).
Ponadto, pacjent ma prawo być poinformowany
o zamiarze odstąpienia przez lekarza od jego leczenia i wskazania przez tego lekarza możliwości
uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego
lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych (art. 10). Ponadto, pacjent ma prawo
do informacji o prawach pacjenta określonych w
ustawie u.p.p. i podmiot udzielający świadczeń
medycznych powinien go o tym poinformować
(art. 11 ust. 1 u.p.p.). Ponadto, w swojej pracy Zajdel-Całkowska przywołuje orzeczenie
Sądu Najwyższego, które wskazuje na to, że lekarz powinien dostosować swoją informację w
zależności od typu dokonywanej wobec pacjenta
interwencji medycznej, a także w zależności od indywidualnych cech pacjenta (Zajdel-Całkowska,
2019). Informacja ta powinna zawierać m.in.
informacje o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metod
diagnostycznych i leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach, w zakresie udzielanych przez podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych zgodnie
z posiadanymi przez ten podmiot uprawnieniami (art. 9 ust. 2). Informacja powinna być
przekazana pacjentowi w sposób przystępny
i adekwatny do jego predyspozycji wiekowych
i intelektualnych.
Prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy
informacji polega na tym, ze osoby wykonujące
zawód medyczny mają obowiązek zachować w
tajemnicy informacje, o których dowiedziały się
w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 u.p.p), w tym także po śmierci pacjenta (art. 14 ust. 3 u.p.p.). W literaturze przedmiotu
wskazuje się ponadto, że do zakresu objętego
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tajemnicą, należą również informacje o pacjencie i związanymi z nimi osobami trzecimi, które
nie były powiązane z leczeniem pacjenta (np.
przechodząc obok usłyszały rozmowę pacjenta z
osobą trzecią), a także informacje, które pracownik medyczny wywnioskował na podstawie informacji przekazanych mu przez pacjenta lub osobę
trzecią (Fiutak, 2016). Wyjątkiem są wyłączenia
przewidziane w art. 14 ust. 2-8 u.p.p.
Prawo pacjenta na wyrażenia zgody do
udzielenia świadczeń zdrowotnych, polega na
tym, że pacjent ma prawo do samostanowienia
o tym, czy ma być poddany interwencji medycznej czy też nie. Ma również prawo odmówić
tej interwencji. Wyrażenie zgody jest skuteczne, po spełnieniu obowiązku podmiotu leczniczego związanego z prawem do informacji (art.
16 u.p.p.). Zgoda pacjenta może być wyrażona
w dowolnej formie – ustnej, dorozumianej, pisemnej (art. 17 ust. 4 u.p.p.). Jednakże w przypadku zabiegu operacyjnego albo konieczności zastosowania metody leczenia lub diagnostyki, które
stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgoda w formie pisemnej (art. 18 ust. 1 u.p.p.). W doktrynie prawniczej wyróżnia się zgodę właściwą,
zgodę równoważną i zgodę zastępczą. Zgoda
właściwa, to zgoda wyrażona przez osobę, która
osiągnęła pełnoletniość i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych. Zgoda równoważna, to
zgoda udzielona przez osobę małoletnią, która
ukończyła 16 lat i nie ukończyła 18 lat lub osobę
ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych, z wyjątkiem zgody na badanie. Zgoda
zastępcza, to zgoda wyrażona przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego
zamiast osoby małoletniej, która nie ukończyła
16 roku życia lub za osobę ubezwłasnowolnioną
całkowicie (Zajdel-Całkowska, 2019).
Prawo pacjenta do poszanowania jego
intymności i godności swoim zakresem obejmuje:
prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20
ust. 2 u.p.p.); prawo do leczenia bólu (art. 20a ust.
1 u.p.p.); prawo do obecności osoby bliskiej przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 21 ust. 1
u.p.p.). Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej swoim zakresem obejmuje: dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia
pacjenta i udzielanych mu świadczeń zdrowot-
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nych; wystąpienie z wnioskiem, samodzielnie lub
przez pełnomocnika, o udostępnienie dokumentacji (art. 23 i 24 u.p.p.). Z kolei prawo pacjenta
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
obejmuje: prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi
osobami, jeśli przebywa w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych (art. 33 u.p.p.), a także prawo do
dodatkowej odpłatnej opieki pielęgnacyjnej (art.
34 u.p.p.). Ponadto, pacjent ma prawo do opieki
duszpasterskiej (art. 36-38 u.p.p.), a także prawo
do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (art. 39 u.p.p.).
Zakres ograniczenia

Wskazuje

się, że forma ograniczenia
powinna być przedstawiona w sposób wyraźny i
władczy, a także powinna występować w przypadku faktycznego spełnienia przesłanek stanu
zagrożenia epidemicznego. To czy kompetencja
zostanie zastosowana zależy już od adresatów
normy (Cnota et al., 2019). Zakres przedmiotowego ograniczenia korzystania z praw pacjenta musi
być wprost proporcjonalny do wystąpienia faktycznego zagrożenia związanego ze stanem epidemii. Normy zawarte w tym przepisie są zarazem
niebezpiecznym narzędziem, ponieważ nadają
podmiotowi prywatnemu prawo do ograniczenia
praw pacjenta (Bosek, 2020). Należy zastanowić
się również nad , tym czy przedmiotowe ograniczenie z korzystania będzie obejmować wszystkie prawa pacjenta, czy też istnieje grupa praw,
których ograniczenie nie jest możliwe.
Prawa, z których korzystanie nie może być
ograniczone to:
1) prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej – prawo to nie może
być ograniczone, ponieważ nie jest możliwa
sytuacja, w która uzasadniałaby jego ograniczenie. Żaden stan zagrożenia epidemicznego czy
stan bezpieczeństwa swoim zakresem nie może
uzasadniać dopuszczenia do świadczenia usługi
zdrowotnej w formie nienależytej, niezgodnej ze
standardami wiedzy medycznej;
2) prawo do informacji o stanie zdrowia pacjenta – sytuacja związana z przeciwdziałaniem st-
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ta – sytuacja związana z przeciwdziałaniem stanu zagrożenia epidemicznego czy też stanu
epidemii, może uzasadnić ograniczenie praw
pacjenta w pozostałym zakresie. Możliwa jest
bowiem sytuacja, w której ilość pracy związana
z walką z epidemią jest tak duża, że nie jest
możliwe udzielanie wszystkich możliwych informacji (w tym informacji o prawach pacjenta).
W takich okolicznościach istnieje konieczność
wartościowania podejmowanych czynności np.
ważniejsze będzie ratowanie życia i zdrowia innych pacjentów, niż szczegółowe udzielanie informacji na pytania jednego pacjenta. Niemożliwe
jest jednak całkowite ograniczenie prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta, ponieważ
uwzględniając partnerski model relacji lekarzpacjent i związaną z tym autonomię pacjenta,
pacjent ma prawo wiedzieć o tym co mu dolega.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
ma dalej obowiązek poinformowania pacjenta,
chociaż w minimalnym zakresie, o jego stanie
zdrowia;
3) prawo pacjenta do umierania w spokoju
i godności – niedopuszczalne jest ograniczenie prawa pacjenta do godnej i spokojnej
śmierci. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, która
ograniczyłaby to prawo.
Prawa, z których korzystanie może być
ograniczone to:
1) prawo do informacji pacjenta w pozostałym
zakresie;
2) prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji – art. 5 u.p.p. w związku z art. 14 ust. 2
pkt 2 u.p.p. wyraźnie wskazują sytuację, w której
prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia zostaje nie tyle ograniczone, co wyłączone, w przypadku wystąpienia
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta
lub innych osób, czyli osób trzecich. Uzasadnione
jest również ograniczenie prawa do zachowania
tajemnicy o pacjencie, w przypadku gdy jest on
zarażony i np. uciekł ze szpitala, przez co naraził
inne osoby na zakażenie;
3) prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – w tym przypadku
prawo to może zostać ograniczone, w momencie
gdy zagrożone jest życie pacjenta lub zdrowie w
stopniu znacznym;
4) prawo do leczenia bólu – możliwa jest sytuacNr 3/29/2020

I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl

Journal of Life and Medical Sciences

ja, w której prawo pacjenta do leczenia bólu (np.
bólu zęba), zostaje ograniczone z powodu zbyt
dużego ryzyka narażenia na zakażenie chorobą
epidemiologiczną w stanie zagrożenia epidemicznego (np. wizyta u dentysty i bezpośredni kontakt mogą skutkować zakażeniem SARS-CoV2);
5) prawo dostępu do dokumentacji medycznej
– może zostać ograniczone prawo dostępu do dokumentacji medycznej w formie jego udostępnia
– zwłaszcza w wersji papierowej, nie ma jednak
przeciwwskazań, by ograniczyć prawo dostępu
do dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
6) prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także prawa
składające się na prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – w przypadku zagrożenia epidemicznego zachowanie
kontaktów (telefonicznych, korespondencyjnych,
bezpośrednich) i dbanie o relacje z innymi
osobami nie jest na tyle ważną wartością, by nie
można było poddać je ograniczeniu. Trudniej jest
jednak zgodzić się z poglądami, które całkowicie
ograniczają prawo do kontaktu telefonicznego
pacjenta ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Wyjątkiem może być sytuacja, w której
pacjent znajduje się w trakcie czynności diagnostycznej lub terapeutycznej, w której używanie
telefonu komórkowego może powodować
zakłócenia związane z badaniem, albo pacjent
jest na tyle skupiony na kontakcie telefonicznym,
że utrudnia przeprowadzanie badań – w takich
okolicznościach ograniczenie prawa jest uzasadnione. Poza tym w przypadku drugiego typu
prawa, to art. 5 u.p.p., który wskazuje, że może
być ono ograniczone expressis verbis, poprzez
odesłanie do art. 33 u.p.p.;
7) prawo do opieki duszpasterskiej i prawo do
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie – możliwe ograniczenie korzystania z
tych praw, ze względu na to, że nie stanowią one
na tyle znaczącej wartości, które upoważniałoby
takie działanie w ramach stanu zagrożenia epidemicznego.

działalności leczniczej oraz kierownika praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy
o działalności leczniczej lekarza, pielęgniarki,
fizjoterapeuty wykonujących zawód w ramach
działalności leczniczej jako praktykę zawodową,
czyli osoba upoważniona do jego reprezentowania i kierowania podmiotem udzielającym
świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez
tą osobę lekarz, lekarz dentysta lub felczer, w
przypadku wprowadzenia na obszarze kraju lub
na obszarze tej części kraju, w której położony
jest podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
sytuacji prawnej, związanej z wprowadzeniem
stanu zagrożenia epidemicznego, mają kompetencje polegające na możliwości wprowadzenia
ograniczenia użytkowania i pobierania korzyści z
niektórych praw pacjenta, będącego zbiorem ich
uprawnień w mniejszej lub większej części.
Niemożliwe jest całkowite pozbawienie praw pacjenta, ponieważ zakresy nazw
„ograniczać korzystanie z praw pacjenta” oraz
„wyłączyć korzystanie z praw pacjenta” wzajemnie się wykluczają.
Istnieje także grupa praw pacjenta, których
ograniczenie nie jest możliwe. Dzieli się ona na
konstytucyjne prawa pacjenta oraz na ustawowe
prawa pacjenta.
Do konstytucyjnych praw pacjenta należy
m.in. prawo do ochrony zdrowia, które nie może
być ograniczone art. 5 u.p.p., ze względu na to, że
jego materia jest zbyt wąska do ograniczenia praw
konstytucyjnych, a norma prawna zakodowana
w art. 31 ust. 3 Konstytucji nie współpracuje z
żadną inną normą, która ograniczałaby te prawa.
Dodatkowo, art. 31 ust. 3 Konstytucji i art. 5
u.p.p. nie mogą również stanowić samodzielnej
podstawy do ograniczenia praw zakodowanych w
normach art. 68 Konstytucji. Art. 31 ust. 1 Konstytucji, które w celu ograniczenia prawa muszą
współdziałać z inną normą konstytucyjną, a nie
normą ustawową.
Do zakresu praw ustawowych, które nie
będą objęte ograniczeniem korzystania z nich
należą: prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej
wiedzy medycznej; prawo pacjenta do przynaZakończenie
jmniej podstawowej informacji o jego stanie
prawo pacjenta do umierania w spokoju
Podsumowując, kierownik podmiotu zdrowia;
i godności. Nie jest bowiem możliwe, a nawet
leczniczego, o którym mowa art. 4 ustawy o
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jeśli jest możliwe to już nieuzasadnione, ograniczenie praw pacjenta w tym zakresie. Naruszenie,
któregokolwiek z tych praw ograniczyłoby tym
samym konstytucyjne prawa i wolności tj. prawo
do ochrony zdrowia czy prawo do godności.
Wskazana wyżej analiza, pozwoliła ukazać
pewien obraz sytuacji związany z istotą norm zakodowanych w art. 5 u.p.p. Obraz sytuacji nie jest
jednak zupełny, ani wyczerpujący. Przedstawiona
wyżej analiza została oparta na zasadach i regułach
derywacyjnej koncepcji wykładni w zakresie jej
fazy porządkującej i niepełnej fazy rekonstrukcyjnej. Naczelną jej regułą jest paremia: Omnia
sunt interpretanda (łac. wszystko podlega interpretacji). Biorąc jednak pod uwagę zakres i materię
niniejszej części pracy, całkowite przeprowadzenie procesu wykładni jest niemożliwe.
Dyrektywy fazy rekonstrukcyjnej zakładają, że
aby zdanie normotwórcze stało się normą, konieczne jest by zdanie normotwórcze było zupełne
syntaktycznie, logicznie oraz treściowo, wykluczone jest zatem występowanie w nich odesłań.
Dodatkowo, już wskazanie różnych adresatów i
okoliczności powoduje konieczność budowy nie
jednej a większej ilości zdań normotwórczych, w
zależności od zmiennych elementów syntaktycznych. Dopiero tak sformułowane zdanie może
być poddane fazie percepcyjnej, która polega na
interpretacji i poznaniu pełnego znaczenia normy
lub norm zakodowanych w danym przepisie.
Przykładowo przepis art. 5 u.p.p. ze względu na
adresata wyróżnia już co najmniej dwie normy.
Powyższa
praca
ukazuje
jedynie
propozycję zarysu zdania normotwórczego, na
podstawie którego można utworzyć liczne zdania normotwórcze, a tym samym liczne normy.
Jednakże należy pamiętać o tym, że pozbawienie
praw pacjentów, ze względu na stan zagrożenia
epidemicznego nie jest możliwe, tak samo jak
niemożliwe jest ograniczenie z wykorzystaniem
norm zakodowanych w art. 5 u.p.p. ograniczenie
konstytucyjnych norm odnoszących się pośrednio
do praw pacjenta. Przy czym, normy zakodowane
w art. 31 ust. 3 nawet w połączeniu z normami
zakodowanymi w art. 5 u.p.p, nie dają podstawy
do ograniczenia konstytucyjnych praw pacjenta.
Ponadto, jak wskazano wyżej, istnieją takie ustawowe prawa pacjenta, których ograniczenie nie
jest możliwe lub nie jest uzasadnione. Ograni-
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czenie korzystania z praw nie ma zatem charakteru zupełnego i nie ma zastosowania do wszystkich praw pacjentów.
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