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Internetowa Grupa Wsparcia – Klub Pod Szczęśliwą Trzynastką 

Czas biegnie bardzo szybko, kalendarze zmieniają daty, podobnie jak drzewa 

zmieniają swój ubiór i barwy. I tak właśnie szybko, bardzo szybko, mijały nam dnie, 

miesiące i lata. I jak by nie patrzeć, to właśnie w tym roku minie 10 lat od momentu 

powstania naszej grupy wsparcia osób po polio, w której postanowiliśmy wspierać się 

dobrym słowem, przykładem, tak, aby realizowało się słynne powiedzenie: „słońce 

świeci dla wszystkich”, a więc również dla nas, osób po polio, którym na wiele lat to 

słonko przygasło. 

Media ogłaszają zmiany klimatu, dalsze ocieplenie lub kolejne zlodowacenie 

i być może z tych rozmrożonych lodowców skandynawskich ponownie wydobędzie 

się nowa odmiana wirusa polio…  

Ale nie będziemy zajmować się tymi zagadnieniami, bo w czasach, w których 

żyjemy największym zagrożeniem dla nas jest Zespół POST POLIO. W Listach do 

Przyjaciela nazwałem to, co kryją w treści te dwa słowa, „nieślubnym dzieckiem”, 

podrzuconym nam przez polio na znany adres, wypisany grubymi czcionkami na 

naszych nogach, rękach, kręgosłupie i brzuchu. Ten adres jest nadal bardzo dobrze 

widoczny, bo mimo naszych wieloletnich starań okazał się nie do wymazania.  

Właśnie ten problem spowodował, że wokół dwóch osób – lekarza i psychologa, 

obu po polio, którzy widzieli sens spotykania się w sieci z osobami, które zaczęły 

odczuwać pogarszający się stan swojej sprawności, pojawił się wianek adresów e-

mailowych. Pierwszy etap obejmował oswojenie uczestników grupy z opisem 

naszego nowego prześladowcy. Stopniowo powiększała się grupa zainteresowanych 

zrozumieniem tego, co działo się z naszą sprawnością. Wykorzystaliśmy zasoby 

Internetu, w których łatwo było znaleźć trasę dogodną dla nas do podążania za 

publikowanymi nowymi wiadomościami o tym, z czym zaczynamy borykać się na co 

dzień. Skrzynki mailowe przeładowane były coraz większą ilością informacji, aż 

w końcu przyszedł czas, żeby zdobytą wiedzę przekazać dalej, poza naszą grupę. 

I tak powstały Listy do Przyjaciela po Polio. Nasz flagowy pomysł, realizowany 

z rozmachem. Członkom grupy tak się spodobało bycie razem, że nikt nie chciał 

powiedzieć: dziękuję, do zobaczenia. I tak na bazie internetowej grupy wsparcia, 

zwanej "Klub pod Szczęśliwą 13-tką", powstało "Polskie Stowarzyszenie POLIO+". 

Niestety otrzymywaliśmy też złe informacje. Służba zdrowia nie widziała nas 

w swoich rejestrach, bo przez całe lata nie „udało” się dopisać naszej nowej choroby 

do numerycznej klasyfikacji chorób ICD-10 pod kodem G14, co było konieczne, 

abyśmy mogli, jako pacjenci po polio, zabiegać u lekarzy specjalistów o właściwą 

pomoc medyczną, rehabilitację i świadczenia zdrowotne.  

Aby podejmować nowe działania i głośniej mówić o problemach zdrowotnych 

i społecznych osób po polio, należy lepiej poznać ich problemy po wielu latach od 

ostrej fazy choroby. Stąd powstał pomysł przygotowania internetowej Ankiety. Bardzo 

się cieszę, że tak wielu odwiedzających stronę naszego Stowarzyszenia zechciało 

poświęcić te kilka minut na udzielenie odpowiedzi na zadawane w ankiecie pytania.  
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Chcę jeszcze dodać, że w rozmowach z członkami grupy wsparcia częstym 

tematem jest problem wykluczenia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Ma 

to swoje podłoże w istnieniu szeregu barier, przez które ta niepełnosprawność się 

ujawnia. Bariery fizyczne lub społeczne powodują utratę lub ograniczenie możliwości 

uczestniczenia w głównym nurcie społeczności na równym poziomie z innymi. Nie 

jest problemem to, że dana osoba nie może sprawnie chodzić. Problemem są 

niedostępne sklepy, obiekty socjalne, szkoły, mieszkania, transport a czasem 

dyskryminacja w zatrudnieniu. Zjawisko marginalizacji i wykluczenia koresponduje tu 

z tzw. "społecznym modelem niepełnosprawności". Ten model wskazuje, że jeżeli 

usuniemy bariery, które uniemożliwiają ludziom z niesprawnościami uczestnictwo na 

równych prawach z osobami zdrowymi w życiu społecznym, to poczucie 

niepełnosprawności zmniejsza się lub przestaje istnieć. 

Ostatnio wyczytałem na jednym z angielskich portali internetowych wciąż 

aktualne pytanie: "Dlaczego ludzie z niepełnosprawnością zawsze muszą walczyć 

o swoje uprawnienia?". Niestety, problem ograniczeń, doświadczanych przez osoby 

niepełnosprawne, dotyczy również społeczeństw o lepiej rozbudowanych systemach 

prawa antydyskryminacyjnego. Można mieć tylko nadzieję, że ci którzy zarządzają 

małymi społecznościami gminnymi, miejskim zobaczą problemy osób mniej 

sprawnych. Jednak w większości to my sami musimy o to zawalczyć. Tak, jak 

walczyliśmy przez lata o swoją sprawność ruchową, samodzielność życiową 

i wykształcenie, aby później realizować się w pracy zawodowej i w rodzinie. 

Dlatego bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zechciały uważnie 

przeczytać pytania Ankiety i zaznaczyć wybraną odpowiedź, zgodnie z aktualnym 

stanem zdrowia, samodzielnością i odczuwanymi nowymi problemami zdrowotnymi. 

Otrzymaliśmy w ten sposób nowe argumenty, aby jeszcze bardziej zdecydowanie 

walczyć – upominać się o likwidację tych form wykluczenia społecznego, które tak 

dotkliwie zamazują nasze życie. 
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Podziękowanie 
 

 

A teraz pora na podziękowanie moim „współpracownikom”  

za akceptację pomysłu przeprowadzenia ankiety, ułożenia właściwych pytań,  

a później stworzenia warunków do jej przeprowadzenia.  

Dlatego bardzo dziękuję 

 Pani prof. dr hab. n.med. Ewie Matyja za jej zaangażowanie merytoryczne 

 w ułożeniu ankiety oraz dużą pomoc w końcowej redakcji tekstu i graficznym 

„upiększeniu” licznych  tabelek. 

 

Natomiast Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Polio+,  

Pani dr Małgorzacie Koter-Mórgowskiej  dziękuję za pomoc techniczną 

 w opracowaniu i  udostępnieniu interankiety na stronie internetowej 

Stowarzyszenia, gdzie nasi respondenci mogli udzielać anonimowych 

odpowiedzi on line. Dziękuję Jej również za cierpliwość w oczekiwaniu na 

finalny efekt analizy zbiorczej tak przeprowadzonego badania sondażowego. 

                             

Jako autor opracowania cieszę się, że te wszystkie ujawnione 

 w ankiecie problemy respondentów udało się  przeanalizować i przekazać 

czytelnikom oraz Zarządowi Polskiego Stowarzyszenia Polio+ 

do wykorzystania  w realizowanych celach  Stowarzyszenia.  

 

                                                                                                

                                                                                     Tadeusz 
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Wyniki 

badania ankietowego on-line w ramach pilotażowego badania sytuacji 

zdrowotnej i społecznej osób w Polsce po przebytej chorobie poliomyelitis 

(w skrócie polio). 

Ankieta była udostępniona na stronie Internetowej Grupy Wsparcia osób po 

Polio od maja 2014 roku do połowy 2017 roku. Składała się z pięciu grup 

tematycznych, z których każda zawierała kilkanaście szczegółowych pytań.   

W pilotażowym badaniu zależało nam szczególnie na uzyskaniu maksymalnej 

ilości odpowiedzi na pytania we wszystkich grupach tematycznych. Mimo bardzo 

czytelnej Instrukcji pojawiło się jednak kilkanaście ankiet, w których brakowało 

odpowiedzi na kluczowe pytania. Nie było możliwości kontaktu z anonimowymi 

respondentami źle wypełnionych ankiet, zostały więc one odrzucone. Ostatecznie 

analizie poddano 150 poprawnie wypełnionych ankiet. 

Przedstawione wyniki Ankiety nie pokażą nam typowego profilu „poliowicza”. 

Natomiast umożliwią osobom po polio, czytającym to opracowanie, utożsamianie się 

z osobami o takich samych wyborach odpowiedzi. W sytuacji, gdy podobne 

odpowiedzi są w miarę liczne, to paradoksalnie poprawia samopoczucie, w myśl 

zasady, że takich osób, jak „Ja” jest więcej, nie tylko na mnie trafiło, itd. Mieści się to 

w mechanizmach społecznych, które zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa 

we wspólnocie, nawet w przypadku choroby. Tego typu poczucie wspólnoty 

obserwowaliśmy w naszej Internetowej Grupie Wsparcia. Wystarczyło być RAZEM, 

nawet przez Internet i czytać wypowiedzi innych „poliowiczów”, a widząc w tym 

cząstki swojego życia, często można było… przestać płakać.  

 

Wyniki ankiety będą prezentowane w tabelkach z opisem i podziałem na 

Respondentów płci żeńskiej i męskiej. Omawiane będą w następującej kolejności: 

A. Dane podstawowe.                                                                                                  

B. Nowe problemy zdrowotne.                                                                                     

C. Aktywności dnia codziennego. 

D. Dodatkowe problemy lub objawy.                                                                            

E. Wykonane badania.                                                                                               

Opis wyników każdej grupy pytań będzie zakończony krótkim podsumowaniem. 

Na końcu znajdą Państwo wyniki zbiorcze Ankiety on-line. 
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Rozdział A. DANE PODSTAWOWE 

Tematy pytań: 

 płeć respondenta 

 rok zachorowania na polio  

 wiek zachorowania 

 aktualny wiek  

 rozpoznanie polio  

 porażenie mięśni oddechowych  

 porażenie mięśni 

 powrót do zdrowia  

 zabiegi ortopedyczne 

 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny 

 znaczna aktywność fizyczna 

 dłuższe unieruchomienie  

 stres psychiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

A1. Płeć respondenta 

Okazało się, że aż 93 osoby to kobiety, co stanowi 62% respondentów, podczas gdy 

w badaniu uczestniczyło tylko 57 mężczyzn, co stanowi 38% ogółu badanych. 

Zastanawialiśmy się, co mogło być powodem tak licznego udziału kobiet w badaniu. 

Być może wynikało to z większego zainteresowania kobiet stanem swojego zdrowia, 

zwłaszcza w aspekcie Zespołu Post Polio, przy wykorzystaniu do tego nowych 

możliwości, jakie niesie Internet.    

Tab.A1. Płeć 

Kobieta (K) Mężczyzna (M) Razem 

ilość procent ilość procent ilość procent 

93 62% 57 38% 150 100% 

Warto w tym miejscu wstawić cytat z "kultowej" publikacji "Choroby mięśni", 

autorstwa Pani Profesor Ireny Hausmanowej-Petrusewicz, która napisała: „większość 

pacjentów dotkniętych chorobą poliomyelitis osiągnęła ponadprzeciętny awans 

społeczny w sensie wykształcenia, ambicji w rozwoju intelektualnym, ale niestety 

przeszkody w postaci potęgujących się ograniczeń fizycznych spowodowały 

frustrujące ograniczenie ich dalszego funkcjonowania na tym poziomie”. Wśród osób 

po polio znaczący odsetek stanowią osoby, które mimo wieku 60+ nauczyły się 

korzystać z Internetu.  



6 
 

A2. Rok zachorowania na polio 

Data zachorowania jest nam bardzo bliska, nam - „poliowiczom” (określenie często 

występujące w środowisku internetowym, w dyskusjach osób po przebytej chorobie 

Heinego-Medina, polio). Każdy z nas miał w życiu taki szczególny rok, w którym 

zawaliło się nasze dzieciństwo lub młodość. Niektórym zakończyło się życie. Nam się 

udało i chociaż zostaliśmy sparaliżowani, ŻYCIE z takim bagażem po chorobie też 

było piękne - w swoim wymiarze. 

Wyniki pokazują, że podobną liczbę kobiet i mężczyzn wirus polio wybrał w tych 

nieszczęsnych latach wielkiej epidemii. Znalazł sobie miejsce, gdzie mógł się 

replikować i zarażać następne dzieci lub dorosłych. Tym szczególnym okresem były 

lata 50-te ubiegłego wieku. Aż do czasu dostarczenia do Polski szczepionek przez dr 

Koprowskiego, polskiego wynalazcy szczepionki p/polio. Akcja szczepień grupy 

polskich dzieci zatrzymała epidemię choroby i w późniejszym okresie zachorowania 

zdarzały się tylko sporadycznie. To ilustrują również wyniki naszej ankiety. 

Tab.A2. W którym roku zachorowałaś/eś na polio?  

Rok 
zachorowania 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

1941-1950 3 3% 2 4% 5 3% 

1951 -1960 77 83% 45 79% 122 82% 

1961 i później 13 14% 10 17% 23 15% 

W latach 1950-1960 zachorowało aż 82% naszych respondentów, w późniejszych 

latach tylko 15%. I nie ma tu specjalnych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. 

Widać, że wirus polio „liczył” raczej na ilość i nie zwracał uwagi na płeć. Wybierał 

natomiast chętnie osoby, które miały usunięte migdałki. Osoby po takich operacjach 

o wiele ciężej przechodziły chorobę i występowały u nich porażenia obejmujące 

większy zakres mięśni. Wynikało to z faktu, że migdałki są pierwszą linią obrony 

przed atakiem bakterii, wirusów, które dostawały się drogą kropelkową lub 

pokarmową. A wirus polio dostawał się do naszego organizmu głównie przez usta 

(często był to taki śmiertelny buziak). 

A3. Wiek, w którym doszło do zachorowania na polio 

Okazało się, że w pierwszym roku życia zachorowały 64 osoby, co stanowi 43% z 

całej grupy respondentów. Jest to wynik zaskakujący, albowiem małe dzieci przez 

pierwsze kilka miesięcy posiadają przekazaną przez matkę odporność na wiele 

patogenów. Niestety, większość z nas urodziła się w okresie rozkwitu wielkiej 

epidemii. 
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Tab.A3. Ile miałeś wtedy lat?  

Wiek 
zachorowania 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57    Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

0 -1 lat 39 43% 25 44% 64 43% 

2 – 6 lat 46 49% 21 37% 67 45% 

7 – 10 lat 7 7% 9 16% 16 11% 

10 – 20 lat 1 1% 2 3% 3 2% 

W wieku od 2 do 6 lat zachorowało kolejne 45% ankietowanych (67 osób); w grupie 

tej więcej było kobiet (46 osób), wyraźnie mniej mężczyzn (21 osób), a cały przedział 

wiekowy: od urodzenia do 6 lat w uwidocznił 131 osobową (88%) grupę zarażonych 

wirusem polio.  

W kolejnych latach życia ilość zachorowań w naszej grupie respondentów była już 

wyraźnie mniejsza, ale jeszcze 13% z nich zachorowało w wieku powyżej 7 lat (19 

osób). W grupie tej więcej było chłopców - 11, mniej dziewczynek - tylko 8. I tak, w 

pierwszych latach życia, w wieku 0 - 6 lat zachorowało aż 88% respondentów. To jest 

ta grupa wiekowa, która nie doczekała się szczepienia.  

A4. Aktualny wiek respondenta  

Tab.A4. Ile lat masz obecnie? 

Ile masz lat? 
Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

30 - 40 3 3% 0 0% 3 2% 

41 - 50 3 3% 8 14% 11 7% 

51 - 60 39 42% 10 18% 49 33% 

       61 - 70 48 52% 35 63% 83 56% 

71 i więcej 0 0% 3 5% 3 2% 

Największa grupa respondentów mieści się wiekowo w przedziale 61 - 70 lat. Takich 

osób jest ponad połowa, bo aż 56% (83 osoby). Kobiet w tej grupie wiekowej jest 48,  
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a mężczyzn 35. Druga w kolejności grupa wiekowa znajduje się w przedziale 51 - 60 

lat. Wśród naszych respondentów jest takich osób 49, co stanowi 33% wszystkich 

ankietowanych. W grupie tej dominują kobiety - 39 osób (42% w grupie K), 

zdecydowanie mniej jest mężczyzn - 10 osób (18% w grupie M). Są jednak trzej 

respondenci, którzy zgłaszają wiek 71 lat i więcej. Wśród kobiet nie ma takich 

seniorek. 

A5.  Rozpoznanie polio 

W kolejnym pytaniu można było oczekiwać tylko odpowiedzi na TAK. Wszak Ankieta 

przeznaczona była dla osób po polio. Czyli głównym warunkiem uczestnictwa w tym 

badaniu był ważny epizod w życiu, który nazywa się „moja choroba polio”, „moje 

życie po polio”. Okazuje się jednak, że aż 13 osób stwierdziło, że nie miało 

rozpoznanej choroby o nazwie POLIO. Brak rozpoznania tej choroby zgłosiło 6-ciu 

mężczyzn (11% w grupie M) i 7 kobiet (8% w grupie K). Może była rozpoznana 

choroba Heinego-Medina, albo „H14”. To nazwy, które funkcjonowały w Polsce, przy 

czym „H14” powstało w wyniku błędnego odczytania/przepisania skrótu „HM”. Ta 

błędna nazwa krąży wśród lekarzy starej daty do lat współczesnych. Ale i tak 

pocieszający jest wynik z całej grupy liczącej 150 osób, ponieważ 91% 

respondentów, czyli 137 osób, posiadało wiedzę o rozpoznanym u siebie 

w dzieciństwie polio.  

Tab.A5. Czy miałaś/eś rozpoznane polio? 

Rozpoznanie 
polio 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 86 92% 51 89% 137 91% 

Nie 7 8% 6 11% 13 9% 

A6. Porażenie mięśni oddechowych, wymagające umieszczenia w „żelaznych 

płucach” 

Kolejne bardzo ważne pytanie dotyczy czasu już odległego, bo ostrego okresu 

choroby, który zadecydował o dalszym życiu. Ale jest i drugi aspekt, odnoszący się 

do czasów współczesnych. Bo jeżeli przeżyłeś porażenie mięśni oddechowych 

i wymagałeś korzystania z urządzeń do wspomagania oddychania, np. żelaznych 

płuc, to obecnie masz mniejszą wydolność oddechową i musisz dbać o swoje płuca. 

A więc musisz unikać niekorzystnych warunków atmosferycznych i środowiska 

zanieczyszczonego substancjami, które mogą płuca uszkadzać. Osłabione mięśnie 

przepony i klatki piersiowej utrudniają oddychanie i kaszel, który jest niezbędny 

w oczyszczaniu płuc z gromadzącej się wydzieliny. Uwidacznia się to szczególnie 

przy infekcjach dróg oddechowych. 
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Tab.A6. Czy miałaś/eś porażone mięśnie oddechowe wymagające umieszczenia 

w „żelaznych płucach”? 

Porażenie mm. 
oddechowych 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 9 10% 10 18% 19 13% 

Nie 70 75% 39 68% 109 72% 

Nie wiem 14 15% 8 14% 22 15% 

Respondenci naszej ankiety w przeważającej większości, bo w liczbie 109 osób 

(72%), stwierdzili, że nie mieli porażonych mięśni oddechowych, które wymagały 

umieszczenia w ”żelaznych płucach”. 9 kobiet i 10 mężczyzn wybrało odpowiedź 

„Tak”, czym potwierdzili ciężki przebieg choroby, który zagrażał ich życiu - tzw. 

postać opuszkową polio. Takich osób w grupie 150 respondentów było 19. Liczną 

grupę stanowiły osoby, które nic nie wiedziały o problemach oddechowych - 22 

osoby (15%). 

A7. Porażenie mięśni kończyn 

W kolejności pojawia się trudny temat, dotyczący kondycji naszych osłabionych 

mięśni kończyn i kręgosłupa. Wirus polio uszkadzał neurony ruchowe w sposób 

przypadkowy, dając asymetryczne uszkodzenia mięśni o różnym nasileniu. Ale mimo 

niedowładów wiotkich kończyn dolnych chcieliśmy się przemieszczać. Początkowo 

kiwając się na taboretach, czasem na kolanach lub innych częściach ciała (pupa !). 

Tak bardzo pragnęliśmy chodzić i to tak, jak przed chorobą. Przysłowiowo 

stawaliśmy na „głowie”, aby to nasze marzenie spełnić. Ze wspomnień z pobytów 

w sanatoriach zapamiętałem obrazy koleżanek, kolegów, którzy swój sposób 

poruszania doprowadzili do perfekcji, czasem na poziomie ekwilibrystyki. Ale się 

UDAWAŁO, chociaż zgodnie z grawitacją nie powinno się udać… Tak bywało.  

62 respondentów (42%) potwierdziło porażenie mięśni tylko jednej kończyny. Kobiet 

z tak ograniczonym porażeniem było 46, co stanowi 49% w grupie K, natomiast w 

grupie mężczyzn częściej występowały porażenia obejmujące 3-4 kończyny. Tak 

rozległe porażenie zgłosiło aż 23 mężczyzn (41% w grupie M). Można żałować, że 

wśród pytań w Ankiecie nie uwzględniono podziału na kończyny dolne, kończyny 

górne i tułów. Otrzymalibyśmy więcej informacji o późniejszej mobilności i tym 

samym o wpływie choroby na dalsze życie osób po polio. 
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Tab.A7. Czy wystąpiło porażenie mięśni kończyn? 

Porażenie mięśni 
kończyn 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

w jednej 
kończynie 

46 49% 16 28% 62 42% 

w dwóch 
kończynach 

21 23% 15 26% 36 24% 

w 3-4 kończynach 24 26% 23 41% 47 31% 

nie wystąpiło 2 2% 3 5% 5 3% 

 

A8. Częściowy lub całkowity powrót do zdrowia po ostrym okresie choroby 

Okres długotrwałej rehabilitacji po ostrym epizodzie polio często zakończony był 

częściowym lub całkowitym powrotem funkcji porażonych mięśni. W tym pytaniu 

można więc było oczekiwać optymistycznych danych. Bo z własnego doświadczenia 

wiem, że dochodziło do dużej poprawy w stosunku do ostrego stanu początkowego. 

Pytanie o częściowy „lub” całkowity powrót do zdrowia nie daje nam jednak 

konkretnej odpowiedzi. Nie wiemy bowiem czy był on częściowy, czy też całkowity. 

W sumie jednak wydźwięk optymistyczny ujawnił się, bo prawie 2/3 osób stwierdziło, 

że nastąpiła poprawa. A to jest bardzo dobra informacja. 

Tab. A8. Częściowy lub całkowity powrót do zdrowia 

Częściowy lub 
całkowity powrót 

do zdrowia 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 60 65% 33 58% 93 62% 

Nie 24 26% 20 35% 44 29% 

Nie wiem 9 9% 4 7% 13 9% 

W sumie aż 62% respondentów wybrało odpowiedź „Tak”, co wskazuje, że poprawa 

była u 93 osób. Więcej odpowiedzi na „Tak” zaznaczyły kobiety - 60 osób (65% 

w swojej grupie). Natomiast u mężczyzn poprawę zauważyły tylko 33 osoby (58% 

w grupie M), podczas gdy 20 osób (35%) odpowiedziało „Nie”. Tylko 24 kobiety   

stwierdziły, że nie nastąpił częściowy lub całkowity powrót do zdrowia. Natomiast 13 
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respondentów (9%), w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn nie potrafiło określić swojego 

obecnego stanu zdrowia i porównać z tym, jaki był zaraz po ostrym okresie choroby.  

A9. Zabiegi ortopedyczne w dzieciństwie i później 

Teraz zajmiemy się kolejnym zagadnieniem związanym z leczeniem i rehabilitacją, a 

mianowicie z zabiegami ortopedycznymi. Informacje te są dość istotne dla 

późniejszych rozważań o Zespole Post Polio. Spotykałem osoby, które w trakcie 

leczenia przeszły wiele korekcyjnych operacji ortopedycznych i to nie tylko we 

wczesnym dzieciństwie, ale i później w wieku dorosłym. Jednak porażenie dużych 

grup mięśni kończyn dolnych i kręgosłupa było powodem dużych zmian 

zniekształcających układ kostno-stawowy. Konieczne było używanie aparatów 

ortopedycznych, gorsetów, specjalnego obuwia i innych sprzętów wspomagających 

chodzenie. 

Tab. A9. Zabiegi ortopedyczne w dzieciństwie i później 

Zabiegi 
ortopedyczne 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 61 66% 37 65% 98 65% 

Nie 32 34% 20 35% 52 35% 

2/3 naszych respondentów miało przeprowadzone zabiegi ortopedyczne; w podobnej 

ilości dotyczyły one kobiet - 66%, jak i mężczyzn - 65% w swoich grupach K i M. Nie 

mamy tu informacji o ilości zabiegów, ale w indywidualnych przypadkach było ich 

wiele. Pobyty w ośrodkach rehabilitacyjno-ortopedycznych bywały często wieloletnie i 

wówczas naprawiano to, co zdążyło się zepsuć. I kolejna operacja, itd. Niestety brak 

wsparcia układu kostnego przez mięśnie powodował dalsze deformacje, a tych 

brakujących mięśni nie było czym zastąpić. 

A10. Potrzeba zaopatrzenia ortopedycznego 

W pierwszym okresie choroby przy chodzeniu pomagali przede wszystkim Rodzice, 

którzy cierpliwie wykonywali zalecane ćwiczenia, podtrzymywali nasze słabe ciała 

przy kąpieli, czy w końcu zakładali na nasze wiotkie nóżki „zbroje rycerskie”, jak 

żartowano o przyznanych aparatach ortopedycznych. I po raz drugi w naszym życiu 

uczyli nas stawiać pierwsze kroki i chodzić. 

 

Dane liczbowe w Tab.A10. pokazują natomiast zakres koniecznej pomocy w postaci 

zaopatrzenia ortopedycznego w dzieciństwie i prawdopodobnie w późniejszym 

wieku. W naszej grupie respondentów aż 76% musiało korzystać z zaopatrzenia 

ortopedycznego w dzieciństwie, w podobnej liczbie kobiety, jak i mężczyźni. Tylko 
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24% nie musiało korzystać z takiego zaopatrzenia. Prawdopodobnie były to osoby, 

które miały porażenia w obrębie kończyn górnych.  

 

Tab.A10. Czy w dzieciństwie musiałaś/eś korzystać z pomocy w chodzeniu 

(laski, kule, buty i/lub aparaty ortopedyczne) lub z wózka?  

 

Pomoc 
 w chodzeniu 

 w dzieciństwie 

  Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 72 77% 42 74% 114 76% 

Nie 21 23% 15 26% 36 24% 

Wśród przyrządów wspomagających poruszanie się były różnego rodzaju aparaty 

ortopedyczne na kończyny dolne, gorsety w przypadkach skolioz, buty ortopedyczne 

przy zniekształcenia stóp oraz kule. Takie oprzyrządowanie było często niezbędne 

do utrzymania postawy wyprostnej, przy nauce chodu, czy po prostu przy chodzeniu, 

choć bez tej wielkiej radości z biegania, z wiatru we włosach… Wraz z postępem 

ogólnej sprawności i przybywaniem sił w rękach, otwierał się świat nowych doznań, 

radości z dotarcia tam, gdzie się chciało i wtedy, gdy się chciało. Czyli nowa 

samodzielność ruchowa. W szczególnych przypadkach był jeszcze wózek, jakże 

daleki w swojej doskonałości od współczesnych wózków. Ale próby były i wiele osób 

pamięta tzw. olimpijkę, czyli wózek uniwersalny, który bardzo łatwo było 

przystosować do poruszania się w różnym terenie. Sam osobiście żałuję, że ten 

pomysł nie był rozwijany w późniejszym czasie, bo jego zastosowanie było 

rzeczywiście uniwersalne. 

A11. Pogorszenie sprawności ruchowej w późniejszym okresie 

Kolejne dane nie będą już tak optymistyczne, jak w jednej z wcześniejszej tabelek 

dotyczących poprawy stanu zdrowia po ostrej fazie choroby, bo dotyczyć będą 

późnych objawów polio, czyli Zespołu Post Polio.  

Tab.A11. Pogorszenie sprawności ruchowej w późniejszym okresie 

Pogorszenie 
sprawności 

ruchowej 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 58 62% 35 61% 93 62% 

Nie 35 38% 22 39% 57 38% 
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Niestety wyniki wskazują, że w późniejszym okresie nastąpiło pogorszenie 

sprawności ruchowej u 93 respondentów (62%), zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn 

na podobnym poziomie. Jednak 57 osób (38% ogółu badanych) nie zgłosiło faktu 

pogorszenia sprawności ruchowej w późniejszym okresie. Czyli możemy uznać, że 

TYLKO u 2/3 respondentów wystąpiło pogorszenie sprawności ruchowej, a u reszty 

… pewnie też było, ale udają, że nic im nie dolega i nie boli, gdy chodzą,   

A12. Aktywność fizyczna w okresie rehabilitacji lub później 

Ważnym elementem leczenia usprawniającego była rehabilitacja. Stąd też pytanie o 

aktywność fizyczną. W założeniach Polskiej Szkoły Rehabilitacji, jednym z głównych 

działań usprawniających był ruch i związany z nim wysiłek fizyczny. W wieku 

młodzieńczym, a później dorosłym, wysiłek fizyczny był naturalną potrzebą, bo 

mieliśmy w sobie cały zasób wigoru, którego w warunkach domowych i w pracy nie 

zawsze udawało się rozładować. Przeszkodą była mała mobilność ruchowa. Mała, co 

wcale nie znaczy, że jej nie było. Zajęcia w sanatoriach miały, oprócz kinezyterapii, 

jako podstawowego elementu usprawniania ruchowego, również sportowe formy 

aktywności, takie jak: siatkówka na siedząco na kocach, wszelkie formy wspinania 

się, rzuty piłkami lekarskimi, itd. Były to zajęcia pasjonujące i oczekiwaliśmy ich z 

takim napięciem, jak przyjazdu rodziców w odwiedziny. Ten zapał do aktywności 

fizycznej przeniósł się na okres dorosły. W sprzyjających warunkach lecznictwa 

uzdrowiskowego udawało się natrafić na terapeutę, który zachęcał do wszelkich 

ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśni, co później ujawniało się w sile 

i sprawności ruchowej, nawet tej o kulach. Teraz można pomyśleć, że to był błąd, bo 

w ten sposób wiele osób obciążało zbyt intensywnie te chore lub tylko nieco 

zregenerowane mięśnie. O „przerosłych” motoneuronach nikt wcześniej nie słyszał, a 

radość pokonywania barier fizycznych była jak zdobycie medalu  olimpijskiego… 

Tab.A12. Znaczna aktywność fizyczna w okresie rehabilitacji lub później (np. 

sport) 

Znaczna aktywność 
fizyczna w okresie 
lub po rehabilitacji 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 36 39% 31 54% 67 45% 

Nie 57 61% 26 46% 83 55% 

Pewnie dlatego aż 54% mężczyzn w swojej grupie potwierdziło, że w życiu z polio 

bardzo często wykazywali znaczną aktywność fizyczną w okresie rehabilitacji i/lub 

później w sporcie. W przypadku kobiet taki wybór odpowiedzi dotyczył 39%. 

Negatywnych odpowiedzi udzieliło 57 respondentek (61% w grupie K) i 26 mężczyzn 

(46% w grupie M) uczestniczących w badaniu. 
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Pytanie to nie jest takim zwykłym zapytaniem, typu: jak się masz? Jest ono bardzo 

ważne ze względu na możliwe przeciążanie neuronów ruchowych. Są to komórki 

nerwowe w rogach przednich rdzenia kręgowego tzw. motoneurony, odpowiedzialne 

za przekazywanie impulsów z mózgu do odpowiednich komórek mięśniowych. A 

więc są to komórki odpowiedzialne za inicjowanie ruchu, napięcia lub rozluźnienia 

mięśnia. Właśnie te komórki uszkodził wirus polio. Duża część z nich po prostu 

zniknęła a ich rolę przejęły w części inne ocalałe motoneurony. Wypuściły one 

dodatkowe wypustki, które częściowo unerwiły osierocone komórki mięśniowe i stąd 

była pewna poprawa sprawności ruchowej po okresie początkowej rehabilitacji. 

Jednak my, angażując się w nadmierny wysiłek fizyczny, mogliśmy sprawić, że takie 

przeciążone aktywnością komórki ruchowe po prostu wyczerpały się metabolicznie, 

już na zawsze. I w związku z tym ponownie osierociły część komórek mięśniowych. 

Właśnie dlatego mięśnie znów osłabły, stały się mniej wytrzymałe na dłuższy wysiłek 

i wymagały częstej przerwy w aktywności.  

A13. Okresy dłuższego unieruchomienia  

Kolejnym ważnym problemem w naszym funkcjonowaniu ruchowym są okresy 

unieruchomienia, zwłaszcza dłuższego, związanego z inną chorobą lub urazami. 

Długotrwałemu brakowi aktywności fizycznej może towarzyszyć utrata gęstości kości, 

co prowadzi do osteoporozy. Brak ruchu sprawia, że mięśnie są słabiej odżywiane, 

otrzymują mniej tlenu. Czyli taka silna „dieta odchudzająca”, która powoduje zaniki 

mięśniowe, zwłaszcza w obrębie mięśni, które były już wcześniej uszkodzone w 

czasie ostrego epizodu polio. Każdy z nas przekonał się, jak ciężko ruszyć się po 

długiej grypie, czy też zbyt długiej… telenoweli. 

Tab.A13. Okresy dłuższego unieruchomienia 

Okresy 

dłuższego 

unieruchomienia  

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 40 43% 17 30% 57 38% 

Nie 53 57% 40 70% 93 62% 

Patrząc na wyniki liczbowe w tabeli, można się tylko cieszyć, że większość, czyli 2/3 

naszych respondentów nie miała dłuższego unieruchomienia z powodu choroby lub 

urazu. W przypadku kobiet 43% podało, że takie okresy unieruchomienia były, 

również 30% mężczyzn przeszło okresy dłuższego unieruchomienia. Ostatecznie 

jednak część osób uruchomiła się, biorąc udział w Ankiecie na temat Polio…  
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A14. Przeżywany stres psychiczny  

Ostatnim punktem tej części tematycznej Ankiety jest przeżywany stres psychiczny, 

który nasilał dolegliwości fizyczne. 

Stres psychiczny jest czynnikiem, który w istotnym stopniu zaburza funkcjonowanie  

psychiczne, ale ma również silny wpływ na poprawne działanie całego organizmu, 

nawet w zakresie aktywności ruchowej, odczuwania bólu, czy mobilizacji do 

codziennej aktywności. W przeprowadzonej ankiecie bardziej interesowało nas jego 

oddziaływanie na naszą ograniczoną mobilność w codziennym życiu, 

w utrzymywaniu samodzielności i zaspokajania naszych życiowych potrzeb. Każdy 

człowiek na swój sposób przeżywa stres, na swój sposób go redukuje, oswaja się z 

nim. Niemniej jednak długotrwały stres sam w sobie może wywoływać szereg 

dolegliwości natury psychosomatycznej.  

Tab.A14. Przeżywany stres psychiczny, który nasilał fizyczne dolegliwości 

 Przeżywany 

stres psychiczny 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak, czasem 37 40% 17 30% 54 36% 

Tak, często 21 22% 9 16% 30 20% 

Nie 10 11% 16 28% 26 17% 

Trudno 
powiedzieć 

25 27% 15 26% 40 27% 

W tym pytaniu nie otrzymaliśmy odpowiedzi, jak nasilenie stresu psychicznego 

wpływa na  fizyczne dolegliwości. Respondenci zaznaczając jego wpływ potwierdzają 

tylko, że takie oddziaływanie występuje. W większym stopniu zauważają to kobiety, 

ponieważ aż 62% osób w tej grupie wybrało odpowiedzi „TAK, czasem” i „TAK, 

często”. Nasilenie oddziaływania stresu u mężczyzn jest mniejsze, bo tylko 46% 

z nich zaznacza to w swoich odpowiedziach. Większy procent mężczyzn (54%) 

wybiera odpowiedź „NIE” i „trudno powiedzieć”, w przeciwieństwie do kobiet, które 

tylko w 38% negują oddziaływanie stresu na nasilenie fizycznych dolegliwości. 

W sumie pytanie to było trudne, stąd duża ilość odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

Wyniki wskazują na bardzo zróżnicowaną reakcję na stres, dlatego trudno było 

respondentom powiązać jego działanie z dolegliwościami fizycznymi, wynikającymi 

ze skutków przebytej choroby.                                             
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Podsumowanie Rozdziału A - Dane podstawowe 

1. Analizie poddano 150 poprawnie wypełnionych Ankiet. 

2. Udział w badanie wzięły 93 kobiety i 57 mężczyzn. 

3. Największa ilość zachorowań wystąpiła w latach 1951 -1960 i dotyczyło to 82% 

ankietowanych. 

4. Najczęściej choroba występowała w wieku od 0 do 6 roku życia, co dotyczyło 88% 

respondentów.  

5. Aktualny wiek życia badanych mieścił się w przedziale 51 - 70 lat i obejmował 89% 

ankietowanych. 

6. Rozpoznanie polio podało 91% badanych. 

7. Tylko 13% osób po polio miało porażenie mięśni oddechowych, które wymagało 

leczenia w „żelaznych płucach”. 

8. Najczęściej wystąpiło porażenie w jednej kończynie (42%). W drugiej kolejności 

porażenie obejmowało 3-4 kończyny (31% ogółu badanych), przy czym w grupie tej 

przeważali mężczyźni (aż 41% potwierdziło porażenie 3-4 kończyn). 

9. 62% respondentów stwierdziło częściowy lub całkowity powrót do zdrowia po 

ostrym epizodzie polio. 

10. U 62% respondentów wykonano zabiegi ortopedyczne w dzieciństwie i później. 

11. 76% osób po polio musiało korzystać z pomocy w chodzeniu. 

12. Pogorszenie sprawności ruchowej w późniejszym okresie wystąpiło u 62% 

badanych. 

13. Znaczną aktywność fizyczną w okresie rehabilitacji lub po niej zaznaczyło 45% 

badanych, przy czym w przeważającej większości byli to mężczyźni (54%), 

zdecydowanie mniej było kobiet (39%). 

14. Dłuższego unieruchomienia nie miało 62% badanych. 

15. Przeżywany stres psychiczny, który nasilałby dolegliwości fizyczne, najczęściej 

zgłaszały  kobiety (62%), natomiast mężczyźni najczęściej wybierali odpowiedź „NIE i 

TRUDNO odpowiedzieć” - 54% w grupie M respondentów. 

 

 

powrót do SPISU ZAGADNIEŃ 
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Rozdział B. NOWE PROBLEMY ZDROWOTNE 

Tematy pytań: 

 nowe osłabienie mięśni 

 osłabienie mięśni wcześniej porażonych 

 bóle mięśni i stawów 

 nasilenie bólu po wysiłku fizycznym 

 wpływ odpoczynku na dolegliwości bólowe  

 przemęczenie mięśni 

 nasilenie osłabienia lub znużenie mięśni po nadmiernym wysiłku fizycznym   

 wpływ odpoczynku na osłabienie lub znużenie mięśni 

 trudności w koncentracji uwagi, z doborem słów.    

 ogólne znużenie fizyczne i/lub psychiczne 

 nowe zaniki mięśni lub zmniejszenie masy mięśniowej 

W rozdziale tym pytania koncentrowały się na funkcjonowaniu narządu ruchu osób 

po polio, ze zwróceniem uwagi na pojawiające się nowe osłabienie mięśni i bóle 

mięśni i stawów. Pokażemy też wpływ wysiłku fizycznego na pojawianie się bólu i 

skutków przemęczenia mięśni. Ważne będą odpowiedzi respondentów dotyczące 

nasilenia osłabienia po wysiłku fizycznym i reakcji organizmu na odpoczynek. Bardzo 

istotne będą również odpowiedzi na temat nowych zaników mięśni. 

B1. Nowe osłabienie mięśni 

Pytanie dotyczyło nowego osłabienia mięśni, a więc kardynalnego objawu Zespołu 

Post Polio. 

Tab.B1. Czy wystąpiło nowe osłabienie mięśni? 

Czy wystąpiło 

nowe osłabienie 

mięśni? 

Kobiety N=97 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 82 88% 52 91% 134 89% 

Nie 11 12% 5 9% 16 11% 

Wyniki odpowiedzi przedstawione w tabeli wskazują, że 89% ankietowanych 

potwierdza wystąpienie u nich nowego osłabienia mięśni. W większym stopniu 

dotyczy to mężczyzn, bo aż 91% ankietowanych zgłasza ten objaw. Tylko 11% osób 

nie zauważa osłabienia mięśni i dotyczy to szczególnie kobiet  (12% swojej grupy), w 

mniejszym stopniu mężczyzn, którzy tylko w 9% nie podają takiego objawu.  
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B2. Osłabienie mięśni wcześniej porażonych 

Pytanie dotyczyło osłabienia mięśni z widocznym porażeniem, będącym spuścizną 

po okresie ostrego epizodu polio. 

Tab.B2. Czy nasiliło się osłabienie mięśni wcześniej porażonych? 

Osłabienie 

mięśni wcześniej 

porażonych 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 82 88% 46 81% 128 85% 

Nie 11 12% 11 19% 22 15% 

Aż 85% respondentów potwierdziło osłabienie mięśni wcześniej porażonych. 

Odpowiedzi potwierdzających ten objaw Zespołu Post Polio było nieznacznie więcej 

wśród kobiet (88% osób w grupie K), trochę mniej wśród mężczyzn (81% w grupie 

M). Natomiast odpowiedzi zaprzeczających nasilenie osłabienia mięśni było więcej 

w grupie mężczyzn (19%), niż w grupie kobiet (12%).   

B3. Bóle mięśni i/lub stawów 

Pytanie to dotyczyło innego podstawowego objawu Zespołu Post Polio, jakim są bóle 

mięśni i stawów. Bardzo często w rozmowach w Grupie Wsparcia pojawiał się ten 

wątek i zastanawialiśmy się, w jaki sposób ograniczyć bolesność tych elementów 

naszego układu ruchu. 

Tab.B3. Czy odczuwasz bóle mięśni i/ lub stawów w porażonych lub poprzednio 

sprawnych kończynach 

Czy odczuwasz 

bóle mięśni i 

stawów 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Nie 10 11% 10 17% 20 13% 

W porażonych 
kończynach 

18 19% 9 16% 27 18% 

W nieporażonych 
kończynach 

13 14% 4 7% 17 11% 

Zarówno w 
jednych i drugich 

52 56% 34 60% 86 58% 

 



19 
 

Respondenci w swoich odpowiedziach zwracają uwagę na rozległość dolegliwości 

bólowych, które dotyczą zarówno mięśni i stawów w porażonych kończynach, jak i w 

kończynach poprzednio sprawnych. Tak duże dolegliwości bólowe zgłosiło 58% 

uczestników ankiety. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią było określenie bólu 

ograniczonego do porażonych kończyn, co potwierdziło 18% ankietowanych. Tylko 

13% respondentów nie odczuwało bólu w mięśniach i stawach, przy czym najczęściej 

odpowiadali tak mężczyźni (17%), rzadziej kobiety (11%). Ciekawe wyniki dotyczą 

bólu mięśni i stawów w kończynach nieporażonych. Wprawdzie ilość osób, które 

wybrały tę odpowiedź jest nieliczna - 17 osób, to jednak procentowo wskazuje, że co 

10 osoba odczuwa bóle w mięśniach i/lub w stawach w kończynach nieporażonych.    

B4. Nasilenie bólu mięśni i/lub stawów po wysiłku fizycznym 

Na pytanie dotyczące nasilenie bólu mięśni i/lub stawów po wysiłku fizycznym, 

podobnie jak w poprzednim pytaniu na temat bólu, aż 85% odpowiedziało twierdząco 

- TAK. Tak więc wysiłek fizyczny nasila taki ból. Więcej takich odpowiedzi było 

w grupie kobiet - 86%, trochę mniej w grupie mężczyzn - 82%. Wniosek z tego jest 

taki, że osoby po polio powinny ograniczać wysiłek fizyczny, aby uniknąć pojawiania 

się bólu. Aktywność fizyczna powinna być uzupełniona przerwami na odpoczynek, 

aby w jej trakcie nie pojawiał się ból.  

Tab.B4. Czy wysiłek fizyczny wywołuje lub nasila ból mięśni i/lub stawów. 

Wysiłek fizyczny 

wywołuje ból 

mięśni 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 80 86% 47 82% 127 85% 

Nie 13 14% 10 18% 23 15% 

Tylko nieliczna grupa 23 osób - 15% ogółu nie obserwowała u siebie nasilania bólu 

wywołanego przez wysiłek fizyczny. 

B5. Wpływ odpoczynku na zmniejszenie bólu mięśni i stawów 

To pytanie dotyczyło wpływu odpoczynku na nasilenie dolegliwości bólowych. 

Znaczenie odpoczynku potwierdza się w odpowiedziach respondentów w Tab.B5. 

Zdecydowana większość odpowiedzi była na TAK, co wskazuje, że odpoczynek w 

sposób widoczny zmniejsza dolegliwości bólowe mięśni i stawów. Częściej 

pozytywny wpływ odpoczynku potwierdzali mężczyźni - 91%, rzadziej kobiety – 86%. 

Tylko 12% osób nie widziała związku pomiędzy odpoczynkiem a zmniejszeniem 

odczucia bólu w obrębie mięśni i  stawów. 
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Tab.B5. Jak twój organizm  reaguje na odpoczynek i czy po nim zmniejszają się 

dolegliwości bólowe mięśni, stawów. 

Reakcja na 

odpoczynek i 

osłabienie bólu 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 80 86% 52 91% 132 88% 

Nie 13 14% 5 9% 18 12% 

 

B6. Nadmierne przemęczenie mięśni 

Bardzo często osoby po polio odczuwają nadmierne zmęczenie/znużenie mięśni, 

które obejmuje zarówno mięśnie porażone w wyniku polio, jak i mięśnie do tej pory 

sprawne. 

Tab.B6. Czy odczuwasz nadmierne przemęczenie mięśni w kończynach 

porażonych po polio lub w kończynach sprawnych 

Nadmierne 

przemęczenie 

mięśni 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Nie 6 6% 4 7% 10 7% 

W porażonych 
kończynach 

18 19% 10 18% 28 17% 

W sprawnych 
kończynach 

12 13% 7 12% 19 13% 

Zarówno w 
jednych, jak i w 

drugich 
57 61% 36 63% 93 63% 

Odczucie nadmiernego przemęczenia mięśni zarówno w kończynach porażonych po 

polio, jak i w kończynach sprawnych, potwierdziło 63% badanych. Objaw ten 

w podobnym stopniu potwierdziły kobiety (61%) i mężczyźni (63%). Tylko 7% 

ankietowanych nie odczuwa nadmiernego przemęczenia mięśni, z tym, że 

w porażonych kończynach przemęczenia nie zauważa 17%, a w sprawnych 

kończynach 13% ankietowanych. 
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B7. Nasilenie osłabienia lub znużenie mięśni po nadmiernym wysiłku fizycznym 

Autorzy pytania określają znużenie, jako odczucie niemocy mięśni i słabej reakcji na 

bodźce ze strony układu nerwowego. Stan taki może być wywołany nadmiernym 

wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza gdy w wysiłek zaangażowane są mięśnie osłabione 

chorobą. Możemy wykonać pewne ruchy, ale każdy następny ruch okupiony jest 

większym nakładem sił i może być mniej efektywny. 

Tab.B7. Czy osłabienie lub znużenie mięśni nasila się po nadmiernym wysiłku 

fizycznym? 

Osłabienie lub 
znużenie mięśni 
po nadmiernym 

wysiłku  

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 81 87% 44 77% 125 84% 

Nie 1 1% 1 2% 2 1% 

Nieznacznie 11 12% 12 21% 23 15% 

Nasi respondenci aż w 84% potwierdzili osłabienie i znużenie po nadmiernym 

wysiłku, jednak kobiety odczuwały znużenie o wiele częściej, bo aż w 87%, natomiast 

mężczyźni w 77%. Tylko u 23 osób (15% wszystkich ankietowanych) osłabienie lub 

znużenie mięśni po nadmiernym wysiłku fizycznym nasilało się nieznacznie.   

B8. Wpływ odpoczynku na osłabienie lub znużenie mięśni 

Wyniki odpowiedzi na to pytanie wskazują, że odpoczynek jest skutecznym 

sposobem na  zmniejszenie stanu znużenia lub osłabienia mięśni. 

Tab.B8. Czy osłabienie lub znużenie mięśni zmniejsza się po odpoczynku? 

Osłabienie lub 
znużenie 

zmniejsza się po 
odpoczynku 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 65 71% 36 63% 101 67% 

Nie 8 7% 2 4% 10 7% 

Czasami 20 22% 19 33% 39 26% 
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Odpowiedź potwierdzającą pozytywny wpływ odpoczynku na zmniejszenie stanu 

znużenia lub osłabienia mięśni wybrało 67% respondentów, przy czym częściej 

wybierały ją kobiety - 71%, rzadziej mężczyźni - 63%. Dość duża grupa osób (26%) 

zaznaczyła, że odpoczynek tylko czasami zmniejszał osłabienie i znużenie mięśni. 

Natomiast zanegowało rolę odpoczynku w zmniejszeniu osłabienia i znużenia mięśni 

zaledwie 7% respondentów. Łatwo wyciągnąć wniosek z udzielonych odpowiedzi: 

odpoczynek powinien rozdzielać aktywność fizyczną tak, aby nie dopuścić do 

przedłużonego obciążenia układu ruchu.  

B9.  Trudności w koncentracji uwagi, z doborem słów    

Osoby po polio mogą mieć trudności ze skupianiem uwagi oraz doborem 

odpowiednich słów przy formułowaniu wypowiedzi. Jest to tzw. znużenie ośrodkowe, 

zwane „męczliwością mózgu” (brain fatigue). Dlatego następne pytanie dotyczyło 

tego zagadnienia. 

Tab.B9. Czy masz trudności w koncentracji uwagi, z doborem słów. 

Trudności 
 w koncentracji 

uwagi, z 
doborem słów 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 16 17% 15 26% 31 21% 

Nie 32 34% 20 35% 52 35% 

Czasami 45 49% 22 39% 67 44% 

44% badanych wskazało na występujące „czasami” trudności w koncentracji uwagi, 

oraz problemy z doborem słów. Taką odpowiedź na to pytanie najczęściej wybierały 

kobiety (49%), rzadziej mężczyźni (39%). Mężczyźni (35%) i kobiety na podobnym 

poziomie (34%) całkiem zanegowali trudności z koncentracją uwagi, wybierając 

odpowiedź NIE. Natomiast wyraźne problemy w koncentracji uwagi i w doborze słów 

zgłosiło 21% badanych, przy czym problem ten częściej zgłaszali mężczyźni (26% 

w grupie M), niż kobiety (tylko 17% w grupie K).  

B10. Ogólne znużenie fizyczne i/lub psychiczne 

Ogólne znużenie mięśni oraz znużenie psychiczne należy do charakterystycznych 

objawów Zespołu Post Polio. Zwykle nasila się po nadmiernej aktywności fizycznej 

oraz pod koniec dnia, ale często występuje bez wyraźnej przyczyny. 

Ogólne znużenie fizyczne lub psychiczne bez wyraźnej przyczyny zgłosiło 31% 

ankietowanych, częściej mężczyźni (54% w grupie M). Natomiast kobiety częściej 

negowały występowanie tego objawu - 34% badanych, podczas gdy tylko u 9% 

mężczyzn nie występowało ogólne znużenie fizyczne lub psychiczne bez wyraźnej 

przyczyny. 
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Tab.B10. Czy odczuwasz ogólne znużenie fizyczne i/lub psychiczne bez 

wyraźnej przyczyny? 

Ogólne znużenie 
fizyczne i/lub 

psychiczne bez 
przyczyny 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 16 17% 31 54% 47 31% 

Nie 32 34% 5 9% 37 25% 

Czasami 45 49% 21 37% 66 44% 

Najczęściej wybierano odpowiedź „czasami”, zarówno w grupie kobiet (49%), jak 

i mężczyzn (37%). Niemniej, sumując odpowiedzi „TAK” i „Czasami” otrzymaliśmy 

duży procent (75%) osób, które w różnym natężeniu odczuwają ogólne znużenie 

fizyczne i/lub psychiczne bez wyraźnej przyczyny.  

B11. Nowe zaniki mięśni lub zmniejszenie masy mięśniowej 
 
Tab.B11. Czy ostatnio nastąpiły u Ciebie nowe zaniki mięśni lub zmniejszenie 
masy mięśniowej? 
 

Nowe zaniki 
mięśniowe lub 
zmniejszenie 
masy mięśni 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=100 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 41 44% 32 56% 73 49% 

Nie 21 23% 10 18% 31 21% 

Nie wiem 31 33% 15 26% 46 30% 

W tym ważnym dla określenia aktualnego stanu sprawności ruchowej pytaniu, 49% 

osób potwierdziło, że zaobserwowało u siebie w ostatnim okresie nowe zaniki mięśni 

lub zmniejszenie masy mięśniowej. Częściej taką odpowiedź wybierali mężczyźni 

(56%), nieco rzadziej kobiety (44%). Nie potwierdziło takiego objawu 21% wszystkich 

ankietowanych, z nieznaczną przewagą kobiet. Natomiast aż 30% respondentów 

odpowiedziało, że nie wie. 
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PODSUMOWANIE Rozdziału B - Nowe problemy zdrowotne 

1. Nowe osłabienie mięśni wystąpiło u 89% respondentów. 

2. U 85% badanych nasiliło się osłabienie mięśni wcześniej porażonych. 

3. 58% ankietowanych odczuwa bóle mięśni i/lub stawów w porażonych lub 

poprzednio sprawnych kończynach  

4. Wysiłek fizyczny wywołuje lub nasila ból mięśni i/lub stawów u 85% respondentów. 

5. 88% badanych stwierdza, że po odpoczynku zmniejszają się dolegliwości bólowe 

mięśni i stawów. 

6. Nadmierne przemęczenie mięśni w kończynach porażonych po polio i w 

kończynach sprawnych odczuwa 63% badanych. 

7. Nadmierne osłabienie lub znużenie mięśni nasila się po nadmiernym wysiłku 

fizycznym u 84% ankietowanych. 

8. Osłabienie lub znużenie mięśni zmniejsza się po odpoczynku u 67% 

ankietowanych, u 23% zmniejsza się czasami. 

9. Trudności w koncentracji uwagi i z doborem słów ma 21% badanych, przy czym u 

44% trudność taka występuje czasami. 

10. Ogólne znużenie fizyczne i/lub psychiczne bez wyraźnej przyczyny odczuwa 31% 

osób, czasem - 44% ankietowanych. 

11. Nowe zaniki mięśni lub zmniejszenie się masy mięśniowej występuje u 49% 

badanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do SPISU ZAGADNIEŃ 
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Rozdział C. Aktywności dnia codziennego 

Tematy pytań: 

 chodzenie 

 bieganie 

 chodzenie po schodach 

 ubieranie się 

 mycie się 

 kąpanie się, samodzielne wychodzenie z wanny 

 lekkie prace domowe (zmywanie, przyrządzanie posiłków) 

 ciężkie prace domowe (generalne sprzątanie, mycie okien, podłogi) 

 praca zawodowa 

 hobby/sport 

C1-C10. Czy odczuwasz, że ostatnio masz większe problemy z jedną 

z wymienionych poniżej aktywności, podczas gdy wcześniej nie miałaś/eś z nią 

problemów lub były one niewielkie? 

Pytania z tego rozdziału dotyczą samodzielności życiowej, radzenia sobie w 

poruszaniu, czyli lokomocji oraz wykonywaniu codziennych czynności w domu oraz 

poza mieszkaniem.  

Tab.C1. Chodzenie  

Chodzenie 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 74 80% 51 89% 125 83% 

Nie 6 6% 1 2% 7 7% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

4 4% 3 5% 7 7% 

Trudno 
powiedzieć 

9 10% 2 4% 11 3% 

Większość naszych respondentów odpowiedziała na to pytanie twierdząco. 125 

respondentów czyli aż 83% osób po polio ma obecnie większe problemy z 

chodzeniem, niż poprzednio. W większym stopniu dotyczy to mężczyzn, bo taką 

odpowiedź wybrało aż 89%. Również u 80% kobiet wystąpiły problemy z 

chodzeniem.  
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Tab.C2. Bieganie 

Bieganie 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 31 33% 18 32% 49 33% 

Nie 2 2% 0 0% 2 1% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

57 62% 39 68% 96 64% 

Trudno powiedzieć 3 3% 0 0% 3 2% 

Bieganie jest zaawansowaną czynnością lokomocyjną, która dla 64% osób była 

zawsze niedostępna, dlatego osoby te wybierały odpowiedź „nigdy nie mogłam/em”. 

Tylko 33% respondentów wskazała, że ostatnio mają większe problemy z tą formą 

aktywności.  

Tab.C3. Chodzenie po schodach 

Chodzenie po 
schodach 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 75 82% 50 89% 125 84% 

Nie 6 6% 2 3% 8 5% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

6 6% 3 5% 9 6% 

Trudno powiedzieć 6 6% 2 3% 8 5% 

Czynność wchodzenia po schodach wymaga sprawności prostowników uda, dlatego 

postępujące osłabienie tych mięśni jest przyczyną problemów z pokonywaniem 

schodów. Problem ten ujawnia się u większości badanych bo aż u 84% osób po 

polio, przy czym w nieco większym stopniu dotyczy to mężczyzn - 89% w grupie M, w 

nieco mniejszym kobiet – 82% w grupie K. 
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Tab.C4. Ubieranie się 

Ubieranie się 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 31 34% 25 44% 56 37% 

Nie 46 49% 25 44% 71 48% 

Nigdy nie 
mogłam 

3 3% 0 0% 3 2% 

Trudno 
powiedzieć 

13 14% 7 12% 20 13% 

U osób z niedowładami, szczególnie w obrębie  kończyn górnych, ubieranie się jest 

czynnością skomplikowaną. 37% respondentów potwierdza, że ostatnio ma większe 

problemy z ubieraniem się, przy czym w większym stopniu dotyczy to mężczyzn - 

44%, w mniejszym kobiet - 34%. Aż 48% ankietowanych nie zauważyło pojawienia 

się trudności z ubraniem się. Brak takich problemów potwierdza 49% kobiet i 44% 

mężczyzn.  

 

Tab.C5. Mycie się 

Mycie się 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 28 30% 23 40% 51 34% 

Nie 52 56% 30 53% 82 55% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

3 3% 0 0% 3 2% 

Trudno powiedzieć 10 11% 4 7% 14 9% 

 

Więcej niż połowa respondentów (55%) nie ma ostatnio większych problemów z 

myciem, niż wcześniej. Natomiast 34% respondentów zgłasza pojawienie się 

problemów z myciem się, szczególnie dotyczy to mężczyzn - 40%.  
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Tab.C6. Kąpanie się, samodzielne wychodzenie z wanny 

Kąpanie się, 
samodzielne 

wychodzenie z 
wanny 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 44 47% 30 53% 74 49% 

Nie 35 37% 25 44% 60 40% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

4 4% 0 0% 4 3% 

Trudno powiedzieć 10 12% 2 3% 12 8% 

Kąpanie się w wannie jest aktywnością trudną logistycznie dla osób z porażeniem 

mięśni. Wymaga zaangażowania zarówno mięśni kończyn dolnych, jak i rąk. 

Problemy w wykonywaniu tej aktywności miało 49% ankietowanych. Więcej 

problemów mieli mężczyźni (53%), niż kobiety (47%). Nie miało problemów z kąpielą 

w wannie 40% respondentów, przy czym bardziej radzili sobie z tą aktywnością 

mężczyźni (44%), w mniejszym stopniu kobiety (37%).  

Tab.C7. Lekkie prace domowe (zmywanie, przyrządzanie posiłków) 

Wykonywanie lekkich prac domowych ostatnio sprawia większe problemy i dotyczy  

47% ogółu respondentów. Problem bardziej zauważają kobiety, bo aż 51% 

respondentek zgłasza takie trudności, podczas gdy mężczyźni problem widzą 

rzadziej (40%). Nie zgłasza większych problemów w lekkich pracach domowych 

podobny procent kobiet i mężczyzn. 

Lekkie prace 
domowe 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 47 51% 23 40% 70 47% 

Nie 41 44% 24 42% 65 43% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

1 1% 1 2% 2 1% 

Trudno 
powiedzieć 

4 4% 9 16% 13 9% 

 



29 
 

Tab.C8. Ciężkie prace domowe (generalne sprzątanie, mycie okien, podłogi) 

Ciężkie prace 
domowe 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 68 74% 38 67% 106 71% 

Nie 6 6% 8 14% 14 9% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

15 16% 7 12% 22 15% 

Trudno 
powiedzieć 

4 4% 4 7% 8 5% 

Obecnie wykonywanie ciężkich pracy domowych sprawia osobom po polio większe 

problemy niż poprzednio. Aż 71% respondentów potwierdza to wyborem odpowiedzi: 

TAK. Więcej takich problemów zgłaszają kobiety (74%), niż mężczyźni (67%). Tylko 

15% ankietowanych nigdy nie mogło wykonywać ciężkich prac domowych, przy czym 

problem ten w większym stopniu dotyczył kobiet (16%), niż mężczyzn (12%). 

Możliwości wykonywania ciężkich prac w domu nie pogorszyły się tylko u 9% osób, 

szczególnie twierdzili tak mężczyźni (14%).  

Tab.C9. Praca zawodowa 

Tab.C9 przedstawia aktywność społeczną naszych respondentów. Otrzymane wyniki 

wskazują, że osoby po polio były bardzo zaangażowane społecznie w zakresie 

aktywności zawodowej. 

Praca zawodowa 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Nadal pracuję 30 31% 21 37% 51 34% 

Już nie pracuję 48 53% 24 42% 72 48% 

Pracuję mniej 11 12% 12 21% 23 15% 

Nigdy nie 
pracowałem 

4 4% 0 0% 4 3% 

Aż 97% respondentów pracowała zawodowo i nie korzystała z pomocy społecznej. 

Samodzielnie pracując zaspokajali swoje potrzeby finansowe. Nadal pracuje jeszcze 

34% ankietowanych, a to dużo, biorąc pod uwagę wiek osób po polio. Nadal pracuje 

więcej mężczyzn (37%), mniej kobiet (31%). Całkowicie zakończyło już pracę 
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zawodową 48% ankietowanych, natomiast część osób jeszcze pracuje w mniejszym 

wymiarze godzin (15%). Nigdy nie pracowały tylko 4 osoby.    

Tab.C10. Hobby, sport 

Hobby, sport 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak, ograniczyło 33 35% 29 52% 62 42% 

Nie ograniczyło 22 24% 10 17% 32 21% 

Nigdy nie 
mogłam/em 

17 18% 10 17% 27 18% 

Trudno powiedzieć 21 23% 8 14% 29 19% 

Aktywność w realizacji swoich zainteresowań, takich jak hobby czy sport, musiało 

ograniczyć 42% badanych, najprawdopodobniej ze względu na większe problemy z 

utrzymaniem sprawności fizycznej i/lub psychicznej. Natomiast nadal aktywnie 

realizuje swoje zainteresowania 21% respondentów. Nigdy nie mogło realizować się  

swojego hobby 27 osób (18%). Trudno było odpowiedzieć na to pytanie aż 29 

osobom (19%). 

 

 

PODSUMOWANIE Rozdziału C. Aktywności dnia codziennego. 

1. Większe problemy w chodzeniu miało 83% respondentów. 

2. Bieganie jest problemem dla 33% badanych. 

3. Chodzenie po schodach sprawia większe trudności 84% ankietowanym.  

4. Ubieranie sprawia większą trudność obecnie 37% ankietowanym. 

5. Nie ma problemów z myciem 55% badanych. 

6. Kąpiel w wannie i samodzielne wychodzenie z niej sprawią większe trudności 

obecnie u 49% ankietowanych. 

7. Wykonywanie lekkich prac domowych sprawia obecnie większe trudności 47% 

badanych. 

8. Ciężkie prace domowe sprawiają obecnie problem 71% badanych. 

9. Pracę zawodową nadal wykonuje 34% badanych. 

10. Realizację swoich zainteresowań musiało ograniczyć 42% ankietowanych. 

 powrót do SPISU ZAGADNIEŃ 
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Rozdział D. Dodatkowe problemy lub objawy 

 Tematy pytań: 

   problemy z oddychaniem 

   zaburzenia snu 

   problemy z połykaniem 

   nietolerancja zimna 

   wrażliwość na leki znieczulające 

   zmiany zwyrodnieniowe stawów 

   problemy psychologiczne 

 

D1. Problemy z oddychaniem  

Oddychanie jest jednym z najważniejszych procesów fizjologicznych naszego 

organizmu, przebiegającym automatycznie, niezależnie od naszej woli, który 

decyduje o naszym życiu. Stąd polio, atakując mięśnie klatki piersiowej i/lub ośrodek 

oddechowy w rdzeniu przedłużonym, bardzo często doprowadzało do śmierci, 

szczególnie w przypadkach, gdy nie można byłoby zapewnić pomocy w oddychaniu, 

np. przez „żelazne płuca”. Wiele lat po ostrym ataku polio pojawiają się objawy nowej 

niewydolności oddechowej lub pogłębiają się istniejące zaburzenia oddychania. 

Tab.D1. Czy masz obecnie problemy z oddychaniem i/lub niewydolność 

oddechową? 

Problemy z 
oddychaniem 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 18 19% 16 28% 34 23% 

Nie 58 63% 27 47% 85 57% 

Trudno 
powiedzieć 

17 18% 14 25% 31 20% 

 

W naszym badaniu objaw ten występuje u 23% ankietowanych. W grupie kobiet tylko 

18 osób (19%) stwierdza, że ma problemy oddechowe lub niewydolność oddechową. 

Wśród mężczyzn 16 osób (28%) zgłasza zaburzenia w oddychaniu lub niewydolność 

oddechową. Natomiast 63% kobiet i 47% mężczyzn nie odczuwa takich problemów.  

Aż 31% osób wybrało odpowiedź: „trudno powiedzieć”. Wynik jest dosyć 

optymistyczny i wskazuje, że większość respondentów (prawie 80%) nie odczuwa 

problemów oddechowych. 
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D2. Zaburzenia snu 

Zrozumienie naszych problemów ze snem wymagałoby dogłębnego poznania 

funkcjonowanie układu nerwowego, szczególnie tej części, która określana jest 

nazwą „tworu siatkowatego pobudzającego”. Odgrywa on ważną rolę w regulowaniu 

snu i czuwania oraz ma związek ze świadomością. To jest tylko jedna z wielu funkcji 

tego układu. Niestety w przebiegu polio prawdopodobnie dochodzi do uszkodzenia 

również struktur nerwowych poza rdzeniem kręgowym, w tym właśnie tworu 

siatkowatego. Musimy to zostawić do wyjaśnienia specjalistom. Natomiast z 

obserwacji reakcji naszego organizmu np. na sytuacje stresowe możemy 

zaobserwować również występowanie zaburzeń snu. W opisach klinicznych Zespołu 

Post Polio ten objaw jest również podawany. Ale my w opracowaniu wyników Ankiety 

nie stawiamy diagnoz, ograniczamy się tylko do analizy danych w tabelach. 

Tab.D2. Czy cierpisz na zaburzenia snu? 

 
Zaburzenia snu 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 51 55% 35 61% 86 57% 

Nie 23 25% 13 23% 36 24% 

Nie wiem 19 20% 9 16% 28 19% 

Wyniki Ankiety ujawniają, że przeszło połowa badanych (57%) cierpi na zaburzenia 

snu. W grupie 93 kobiet aż 51 ma zaburzenia snu. Mężczyźni jeszcze częściej 

zgłaszają problemy ze snem i aż 61% z nich zaznacza odpowiedź „TAK”. Natomiast 

zaledwie 24% respondentów neguje występowanie problemów ze snem. Co im się 

śni, nie pytaliśmy… 

 

D3. Problemy z połykaniem 

Problemy z połykaniem medycyna określa pojęciem – dysfagia. Objaw ten dotyczy 

utrudnionego przechodzenia pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka. Tylko 

na pierwszym etapie połykania możemy działać dowolnie, na kolejnych etapach  

połykaniem kieruje autonomiczny układ nerwowy, na który bezpośrednio nie mamy 

wpływu. Przyczyną dysfagii są uszkodzenia przez wirus polio struktur nerwowych w 

ośrodkowym układzie nerwowym.  
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Tab.D3. Czy masz problemy z połykaniem? 

Problemy z 
połykaniem 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 18 19% 10 18% 28 19% 

Nie 63 68% 34 60% 97 65% 

Trudno 
powiedzieć 

12 13% 13 22% 25 16% 

Problemy z połykaniem występują w grupie respondentów tylko u 28 osób (19%), nie 

zgłasza takich trudności 97 osób (65%), natomiast 25 osobom (16%)  było „trudno 

powiedzieć”. Częściej może powinny słyszeć takie miłe słowo „smacznego”... 

D4. Nietolerancja zimna 

Nietolerancja zimna jest częstym dyskomfortem w życiu osób po polio. „Problemy z  

zimnem u osób po polio wynikają stąd, że wirus polio uszkodził także części 

centralnego układu nerwowego, kontrolujące temperaturę ciała. W mózgu wirus polio 

uszkodził podwzgórze („automatyczny komputer” kontrolujący wewnętrzne 

środowisko fizjologiczne), które zawiera „termostat” ludzkiego ciała oraz obszary 

mózgu nakazujące obkurczanie się naczyniom krwionośnym.” – tak stwierdził dr R. 

Bruno w artykule „Cold On Polio Survivors”.  

Tab.D4. Czy odczuwasz nietolerancję zimna lub masz nieprawidłowe odczucie 

zimna? 

 
Nietolerancja 

zimna 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent  

Tak 67 72% 40 70% 107 72% 

Nie 11 12% 9 16% 20 13% 

Trudno 
powiedzieć 

15 16% 8 14% 23 15% 

W naszym badaniu ankietowym aż 107 osób (72%) spośród 150 ankietowanych 

potwierdziło nieprawidłowe odczuwanie zimna. Tylko 20 osób (13%) nie zwróciło 

uwagi na zaburzenia w tolerancji wobec zimna, a 15% badanych odpowiedziało: 

„trudno powiedzieć”. W zasadzie możemy zakwalifikować te odpowiedzi jako NIE, bo 

gdyby osoby te miały często zimne nogi, nawet w lecie, to zapewne wybrałyby 

odpowiedź TAK. 

http://www.englewoodhospital.com/pdf/polio_library/gcold.pdf
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D5. Zwiększona wrażliwość na leki znieczulające 

Jest to trudne pytanie, bo okazji, w których podaje się leki znieczulające nie jest zbyt 

wiele w codziennym życiu. Pytanie to dotyczy głównie zabiegów operacyjnych. 

Również przy wizycie u stomatologa w celu leczenia lub usunięcia zęba ze 

znieczuleniem, powinniśmy zgłosić, że chorowaliśmy na polio i możemy mieć 

problemy przy znieczuleniu miejscowym. 

Tab.D5. Czy stwierdzono u Ciebie zwiększoną wrażliwość na leki 

znieczulające? 

Wrażliwość  
na leki 

znieczulające 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 17 18% 9 16% 26 17% 

Nie 19 21% 13 23% 32 21% 

Trudno 
powiedzieć 

57 61% 35 61% 92 62% 

Wyniki odpowiedzi na to pytanie potwierdzają wcześniejsze uwagi ma temat 

częstości znieczuleń. Najwięcej odpowiedzi przypadło na „trudno powiedzieć” – 

a więc większość respondentów nie mała takich doświadczeń ze znieczuleniem, aby 

móc potwierdzić lub zanegować zwiększoną wrażliwość na leki znieczulające. Takich 

odpowiedzi było aż 62% (92 osoby). Można by zażartować, że niektórzy byli tak 

wrażliwi na podane im znieczulenie, że nawet nie pamiętali tego momentu… 

D6. Zmiany zwyrodnieniowe stawów lub inne schorzenia. 

Wprawdzie nasza choroba zaliczana jest do chorób nerwowo-mięśniowych, jednak 

jej skutki w postaci porażenia mięśni łączą się ściśle z późniejszym stanem układu 

kostno-stawowego. Rozwijająca się motoryka, przy prawidłowym odżywianiu, sprzyja 

utrzymaniu prawidłowej gęstości struktur kostnych. Niestety wirus polio uszkodził 

układ mięśniowy, który w wielu przypadkach nie zapewnił prawidłowego 

ukształtowania układu kostnego. I tak, uszkodzenie mięśnia czworogłowego uda, 

który jest najsilniejszym prostownikiem stawu kolanowego lub mięśnia krawieckiego, 

który jest zginaczem stawu kolanowego, sprawia, że deformuje się układ kostny 

kończyn dolnych, powstają tzw. przeprosty, odkształcanie kości oraz zmiany 

zwyrodnieniowo-przeciążeniowe stawów. Przy porażeniach mięśni klatki piersiowej 

i grzbietu dochodziło do skoliozy. Takich zmian w układzie kostnym i stawach było 

mnóstwo. 

I rzeczywiście wyniki uzyskane w odpowiedzi na to pytanie wskazują, że schorzenia 

stawów są udziałem dużej grupy badanych. 
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Tab.D6. Czy masz zmiany zwyrodnieniowe stawów lub inne schorzenia 

stawów? 

 
Schorzenia 

stawów 

Kobiety n=93 Mężczyźni n=57 Razem n=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 75 81% 35 61% 110 73% 

Nie 4 4% 9 16% 13 9% 

Trudno 
powiedzieć 

14 15% 13 23% 27 18% 

Ogółem 73% respondentów (110 osób) potwierdziło istnienie u nich zmian 

zwyrodnieniowych stawów. Więcej odpowiedzi twierdzących było w grupie kobiet, bo 

aż 81% z nich zgłosiło takie schorzenie, natomiast problem ten dotyczył również 61% 

mężczyzn. Tylko 9% ankietowanych nie potwierdziło takiego schorzenia, częściej 

mężczyźni - 16%. 

D7. Problemy psychologiczne i/lub społeczne. 

Pytanie to jest tak ogólne, że trudno wybrać właściwą odpowiedź. Ale jest to badanie 

pilotażowe, więc takie mało precyzyjne pytania mogą być zadane. Dlatego  

skoncentruję się na temacie, który jest bliski problemom psychologicznych, jak 

i społecznym osób po polio. 

Tab.7D. Czy masz problemy psychologiczne i/lub społeczne? 

Problemy 
psychologiczne, 

społeczne 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 14 15% 10 17% 24 16% 

Nie 51 55% 32 56% 83 55% 

Trudno 
powiedzieć 

28 30% 15 27% 43 29% 

Okazuje się jednak, że nasza grupa respondentów doskonale sobie radzi w życiu, 

jest odporna psychicznie, dobrze ukształtowana społecznie i w małym zakresie styka 

się w życiu z problemami, które wymagałyby pomocy psychologicznej, czy też 

wsparcia społecznego. Takie stwierdzenie potwierdzają wyniki. Aż 55% badanych 

stwierdziło, że NIE mają problemów psychologicznych i społecznych, natomiast 

29 osobom było „trudno powiedzieć”. Natomiast 24 osoby zaznaczyły odpowiedź 

TAK (16%), co wskazywałoby na istnienie w ich życiu problemów psychologicznych 

i/lub społecznych. Ankieta nie dała możliwości ujawnienia rodzaju problemów, a tym 

samym podania wspierającej dłoni. 
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W literaturze poświęconej Zespołowi Post Polio pojawia się dość często pojęcie 

„drugiego kalectwa”. Odnosi się ono do pojawienia się nowego, niespodziewanego 

pogorszenia naszej sprawności ruchowej, funkcjonowania mięśni, ich wytrzymałości 

na wysiłek. Te negatywne zmiany postępują tak szybko, że nagle mamy odczucie 

wystąpienia jakby drugiego polio, bo przypomina nam to, co się działo z naszymi 

mięśniami wiele lat wstecz. Dla wielu osób jest to wstrząsające doznanie, bo mimo 

ciągłej rehabilitacji nawet sprawne kończyny nagle stają się znacznie słabsze. I tu 

pojawia się problem społeczny i psychologiczny. Co się dzieje, jak mam z tym żyć, 

bo swoje życie już dostosowałem do poziomu wcześniejszych zmian sprzed wielu, 

wielu lat. Więc jak dalej żyć?. Znów zaczynać wszystko od początku? Tylko, że ja już 

nie mam na to siły. W wypowiedziach członków Internetowej Grupy Wsparcia 

przewijały się właśnie pytania, dotyczące tej przerażającej przyszłości. Gdy dawno 

temu zachorowaliśmy na polio, nikt nie zadawał sobie takich pytań, bo przecież obok 

nas było wiele osób w podobnej sytuacji zdrowotnej i można było się ścigać, kto zrobi 

coś lepiej, dłużej, więcej. Bo jednak każdy kolejny rok w sanatorium przynosił 

POPRAWĘ. A teraz każdy kolejny rok przynosi … „drugie kalectwo”.  

Ale nie patrzmy na to w ten sposób. Przecież nadal żyjemy i uczestniczymy w życiu 

w stopniu, w jakim możemy. Czasem mały smutek może się pojawić na wspomnienie 

jak radośnie było kiedyś iść na spacer, trzymając w dłoni dłoń swojej 

sympatii/przyjaciela. Ale tych wspomnień nie „dotknie” żadne „drugie kalectwo”. Tak, 

jak niekoniecznie nowe zmiany w narządzie ruchu i wszystkie objawy Zespołu Post 

Polio akurat u ciebie wystąpią…  

 

PODSUMOWANIE Rozdziału D. Dodatkowe problemy lub objawy 

1. Problemy oddechowe występują u 23% ankietowanych. 

2. Na zaburzenia snu cierpi 57% badanych. 

3. Nie ma problemów z połykaniem 65% badanych. 

4. Nietolerancję zimna lub nieprawidłowe odczucie zimna odczuwa 72% 

ankietowanych. 

5. Zwiększoną wrażliwość na leki znieczulające stwierdza 17% badanych. 

6. Zmiany zwyrodnieniowe stawów lub inne schorzenia stawów ma 73% badanych. 

7. Problemy psychologiczne i/lub społeczne ma tylko 16% osób. 

 

 

 

powrót do SPISU ZAGADNIEŃ 
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Rozdział E. Wykonane badania 

Tematy pytań: 

 badanie elektromiograficzne  

 badanie krwi 

 densytometria 

Poniżej przedstawione są wyniki trzech pytań, dotyczących wykonanych badań 

diagnostycznych u naszych respondentów. Celem ich było określonych parametrów 

medycznych stanu zdrowia, które mają znaczenie w diagnozie problemów 

zdrowotnych osób po polio.  

E1. Badanie elektromiograficzne  

Badanie elektromiograficzne (EMG) jest podstawowym badaniem w diagnostyce 

chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie EMG pozwala ustalić lokalizację 

i charakter zmian patologicznych w mięśniach oraz postawić rozpoznanie choroby 

nerwowo-mięśniowej. Umożliwia ono przede wszystkim zróżnicowanie, czy 

dany niedowład jest spowodowany uszkodzeniem nerwu czy mięśnia. Dlatego takie 

badanie jest bardzo ważne, zwłaszcza wobec możliwości pojawienia się u nas 

Zespołu Post Polio.  

Tab.E1. Czy miałaś/eś robione badanie elektromiograficzne – EMG? 

 

Badanie EMG 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 29 31% 16 28% 45 30% 

Nie 64 69% 41 72% 105 70% 

Wyniki są niestety niezadawalające. Na 150 respondentów tylko 45 osób, czyli 30% 

wszystkich ankietowanych, miało przeprowadzone takie badanie. Nieznacznie więcej 

kobiet skorzystało z takiego badania - 29 osób, wśród mężczyzn zaledwie 16 osób 

miało wykonane EMG. Natomiast aż 70% respondentów nie miała 

przeprowadzonego takiego badania. Najprawdopodobniej nikt im go nie zlecił…  

E2. Badanie krwi 

Podwyższony poziom kinazy keratynowej (CK) w surowicy krwi świadczy przede 

wszystkim o uszkodzeniu tkanek, szczególnie mięśni. Może oznaczać kontuzje, 

nadmierny wysiłek fizyczny, choroby mięśnia sercowego, zawał serca czy choroby 

ośrodkowego układu nerwowego. Może również pojawiać się przy niedoczynności 
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tarczycy lub w chorobach nerek, wątroby, a czasami także przy zażywaniu leków 

z grupy statyn, które nie są wskazane przy naszych schorzeniach mięśni. 

Tab.E2. Czy miałaś/eś oznaczane w surowicy: kinazę keratynową (CK- enzym 

mięśni), podstawowe badania krwi, oznaczenie poziomu wapnia, magnezu, 

fosforu itp., badania oceniające czynności nerek, wątroby, tarczycy 

i przytarczyc? 

Badania 
analityki 

medycznej 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 18 19% 11 19% 29 19% 

Nie 35 38% 30 53% 65 44% 

częściowo 36 39% 11 19% 47 31% 

Nie wiem 4 4% 5 9% 9 6% 

W przypadku respondentów aż 44% nigdy nie wykonywało takich badań, 19% 

potwierdziło, że miało takie badania, a 31% oświadczyło, że „częściowo”. Czy ten 

wynik jest zadowalający dla oceny, że „nasz” lekarz dba o nasze zdrowie, poprzez 

badanie okresowe, które w naszym wieku powinniśmy przechodzić? Na to pytanie 

musimy sobie sami odpowiedzieć. 

E3. Badania w kierunku osteoporozy 

Wyniki odpowiedzi na kolejne pytanie również nie są satysfakcjonujące. Pytanie 

dotyczy stanu naszego układu kostnego i przeprowadzanych badań w kierunku 

osteoporozy.  

Tab.E3. Czy miałaś/eś robione badania w kierunku osteoporozy (densytometria, 

oznaczenie mineralizacji kości)? 

 
Osteoporoza 

Kobiety N=93 Mężczyźni N=57 Razem N=150 

ilość procent ilość procent ilość procent 

Tak 59 64% 10 18% 69 46% 

Nie 32 34% 45 79% 77 51% 

Nie wiem 2 2% 2 4% 4 3% 

. 
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Często lekarze opisujący zdjęcia rentgenowskie naszego układu kostnego mówią, że 

mamy masywne odwapnienie kości. Niestety wynika to  głównie z porażenia mięśni 

kończyn, którego skutkiem jest ograniczenie aktywności fizycznej. Prowadząc bardzo 

statyczny tryb życia nie pomagamy swojemu organizmowi. 

Czyżby panowie nie wiedzieli, że u osób z zanikami mięśni kości są tak słabo 

zmineralizowane, osłabione i cienkie, że stają się bardziej podatne na wszelkiego 

rodzaju kontuzje i urazy? Przyczyna leży w zanikach mięśni, słabym ukrwieniu 

narządu ruchu, brakiem obciążenia naszych kości zbyt małą aktywnością ruchową. 

Natomiast Panie o wiele częściej poddawały się takiemu badaniu, bo aż 64% z nich 

wykonało badania densytometryczne. Tylko przyklasnąć. Niestety wśród Panów tylko 

18% zainteresowało się stanem swoim kości. 

 

PODSUMOWANIE Rozdziału E. Wykonane badania 

1. Badanie elektromiograficzne (EMG) miało wykonane tylko 30% badanych. 

2. Specjalistyczne badanie surowicy krwi miało zrobione tylko 19% badanych. 

3. Badanie w kierunku osteoporozy było wykonane u 46% badanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do SPISU ZAGADNIEŃ 
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Wyniki zbiorcze Ankiety on-line 

Przedstawione poniżej wyniki zbiorcze badania ankietowego on-line pozwalają na 

łatwe zapoznanie się ze wszystkimi wynikami badania. Wyróżnienie kolorem dotyczy 

większej liczby wyborów danej odpowiedzi w pytaniu, co ujawnia występowanie 

problemu w stanie zdrowia, ograniczenia  samodzielności życiowej, poprzez np. 

gorszą lokomocję, w ujawnieniu nowych objawów, itd. 

 

 

odpowiedź A1 – W którym roku zachorowałeś na polio? procentowo Ile głosów 

1941-1950  3% 5 
1951-1960  82% 122 
1961 i później  15% 23 

odpowiedź A2 – Ile miałeś wtedy lat? procentowo Ile głosów 

0-1  43% 64 
2-6  45% 67 
7-10  11% 16 
11-20  2% 3 

odpowiedź A3 – Ile lat masz obecnie? procentowo Ile głosów 

30-40  2% 3 
41-50  7% 11 
51-60  33% 49 
61-70  56% 84 
71 i więcej  2% 3 

odpowiedź A4 - Płeć procentowo Ile głosów 

kobieta  62% 93 
mężczyzna  38% 57 

odpowiedź A5 - Czy miałeś rozpoznane polio? procentowo Ile głosów 

tak  91% 137 
nie  9% 13 

odpowiedź 

A6 – Czy miałeś porażone mięśnie 
oddechowe wymagające umieszczenia w 
„żelaznych płucach”? 

procentowo Ile głosów 

tak  13% 19 

nie  72% 109 
nie wiem  15% 22 

odpowiedź 
A7 – Czy wystąpiło porażenie mięśni 
kończyn? 

procentowo Ile głosów 

w jednej  42% 62 
w dwóch  24% 36 
w 3-4  31% 47 

nie wystąpiło  3% 5 

Legenda:  

powyżej 50% głosów        
od 40% do 49% głosów 
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odpowiedź 
A8 – Czy po ostrej fazie choroby nastąpił 
częściowy lub całkowity powrót do zdrowia? 

procentowo Ile głosów 

tak  62% 93 
nie  29% 44 
nie wiem  9% 13 

odpowiedź 
A9 – Czy w dzieciństwie lub później miałeś 
ortopedyczne zabiegi chirurgiczne? 

procentowo Ile głosów 

tak  65% 98 
nie  35% 52 

odpowiedź 

 A10 – Czy w dzieciństwie musiałeś 
korzystać z pomocy w chodzeniu (laski, kule, 
buty i/lub aparaty ortopedyczne), lub z 
wózka?                            

procentowo Ile głosów 

tak  76% 114 
nie  24% 36 

odpowiedź 

A11 – Czy w późniejszym okresie wystąpiło 
pogorszenie sprawności ruchowej, co 
wiązało się z koniecznością 
stosowania dodatkowych, nowych pomocy w 
chodzeniu? 

procentowo Ile głosów 

tak  62% 93 
nie  38% 57 

odpowiedź 

A12 – Czy w okresie rehabilitacji po ostrej 
fazie choroby lub później przejawiałaś/eś 
znaczną aktywność fizyczną 
(intensywne ćwiczenia, treningi, uprawianie 
sportów itp.)? 

procentowo Ile głosów 

tak  45% 67 
nie  55% 83 

odpowiedź 

A13 – Czy w ostatnich latach miałeś okresy 
dłuższego unieruchomienia z powodu 
choroby, urazu 

procentowo Ile głosów 

tak  38% 57 
nie  62% 93 

odpowiedź 

A14 – Czy przeżywałeś kiedykolwiek stres 
psychiczny, który nasilał fizyczne 
dolegliwości? 

procentowo Ile głosów 

tak, czasami  36% 54 
tak, często  20% 30 
nie  17% 26 
trudno powiedzieć  27% 40 

odpowiedź B1 – Czy wystąpiło nowe osłabienie mięśni? procentowo Ile głosów 

tak  89% 134 
nie  11% 16 

odpowiedź 
B2 – Czy nasiliło się osłabienie mięśni 
wcześniej porażonych? 

procentowo Ile głosów 

tak  85% 128 
nie  15% 22 
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odpowiedź 

B3 – Czy odczuwasz bóle mięśni i/lub 
stawów w porażonych lub poprzednio 
sprawnych kończynach? 

procentowo Ile głosów 

nie  13% 20 
w porażonych   18% 27 
w nieporażonych   11% 17 
zarówno w jednych, jak i 
w drugich 

 58% 86 

odpowiedź 
B4 - Czy wysiłek fizyczny wywołuje lub nasila 
ból mięśni i/lub stawów? 

procentowo Ile głosów 

tak  85% 127 
nie  15% 23 

odpowiedź 
B5 - Czy odpoczynek zmniejsza dolegliwości 
bólowe mięśni i/lub stawów? 

procentowo Ile głosów 

tak  88% 132 
nie  12% 18 

odpowiedź 

B6 – Czy odczuwasz nadmierne 
przemęczenie mięśni w kończynach 
porażonych po polio lub w kończynach 
sprawnych? 

procentowo Ile głosów 

nie  7% 10 
w porażonych   17% 28 
w sprawnych   13% 19 
 w jednych, jak i w drugich  63% 93 

odpowiedź 
B7 - Czy osłabienie lub znużenie mięśni 
nasila się po nadmiernym wysiłku fizycznym? 

procentowo Ile głosów 

tak  84% 125 
nie  1% 2 
nieznacznie  15% 23 

odpowiedź 
B8 - Czy osłabienie lub znużenie mięśni 
zmniejsza się po odpoczynku? 

procentowo Ile głosów 

tak  67% 101 
nie  7% 10 
nieznacznie  26% 39 

odpowiedź 
B9 – Czy masz trudności z koncentracją 
uwagi, z doborem słów? 

procentowo Ile głosów 

tak  21% 31 
nie  35% 52 
nieznacznie  44% 67 

odpowiedź 

B10 – Czy odczuwasz ogólne znużenie 
fizyczne i/lub psychiczne bez wyraźnej 
przyczyny ? 

procentowo Ile głosów 

tak  31% 47 
nie  25% 37 
czasami  44% 66 

odpowiedź 

B11 – Czy ostatnio nastąpiły u Ciebie nowe 
zaniki mięśni lub zmniejszenie masy 
mięśniowej? 

procentowo Ile głosów 

tak  49% 73 
nie  21% 31 
nie wiem  30% 46 
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C - Czy odczuwasz, że ostatnio masz większe problemy z jedną z wymienionych poniżej aktywności, 
podczas gdy wcześniej nie miałeś z nią problemów, lub były one niewielkie? 

odpowiedź C1 - Chodzenie procentowo Ile głosów 

tak  83% 125 
nie  5% 7 
nigdy nie mogłem  5% 7 
trudno powiedzieć  7% 11 

odpowiedź C2 - Bieganie procentowo Ile głosów 

tak  33% 49 
nie  1% 2 
nigdy nie mogłem  64% 96 
trudno powiedzieć  2% 3 

odpowiedź C3 – Chodzenie po schodach procentowo Ile głosów 

tak  84% 125 
nie  5% 8 
nigdy nie mogłem  6% 9 
trudno powiedzieć  5% 8 

odpowiedź C4 – Ubieranie się procentowo Ile głosów 

tak  37% 56 
nie  48% 71 
nigdy nie mogłem  2% 3 
trudno powiedzieć  13% 20 

odpowiedź C5 – Mycie się procentowo Ile głosów 
tak  34% 51 
nie  55% 82 
nigdy nie mogłem  2% 3 
trudno powiedzieć  9% 14 

odpowiedź 
C6 - Kąpanie się, samodzielne wychodzenie 
z wanny 

procentowo Ile głosów 

tak  49% 74 
nie  40% 60 
nigdy nie mogłem  3% 4 
trudno powiedzieć  8% 12 

odpowiedź 
C7 – Lekkie prace domowe (zmywanie, 
przyrządzanie posiłków) 

procentowo Ile głosów 

tak  47% 70 
nie  43% 65 
nigdy nie mogłem  1% 2 
trudno powiedzieć  9% 13 

odpowiedź 
C8 - Ciężkie prace domowe (generalne 
sprzątanie, mycie okien, podłogi) 

procentowo Ile głosów 

tak  71% 106 
nie  9% 14 
nigdy nie mogłem  15% 22 
trudno powiedzieć  5% 8 

odpowiedź C9 – Praca zawodowa procentowo Ile głosów 
nadal pracuję  34% 51 
już nie pracuję  48% 72 
pracuję mniej  15% 23 
nigdy nie pracowałam  3% 4 

odpowiedź C10 - Hobby/sport procentowo Ile głosów 
tak  42% 62 
nie   21% 32 
nigdy nie mogłem  18% 27 
trudno powiedzieć  19% 29 
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odpowiedź 

D1 – Czy masz obecnie problemy z 
oddychaniem i/lub niewydolność 
oddechową? 

procentowo Ile głosów 

tak  23% 34 
nie  57% 85 
trudno powiedzieć  20% 31 

odpowiedź D2 – Czy cierpisz na zaburzenia snu? procentowo Ile głosów 

tak  57% 86 
nie  24% 36 
nie wiem  19% 28 

odpowiedź D3 – Czy masz problemy z połykaniem? procentowo Ile głosów 

tak  19% 28 
nie  65% 97 
trudno powiedzieć  16% 25 

odpowiedź 
D4 – Czy odczuwasz nietolerancję zimna lub 
masz nieprawidłowe odczucie zimna? 

procentowo Ile głosów 

tak  72% 107 
nie  13% 20 
trudno powiedzieć  15% 23 

odpowiedź 
D5 - Czy stwierdzono u Ciebie zwiększoną 
wrażliwość na leki znieczulające? 

procentowo Ile głosów 

tak  17% 26 
nie  21% 32 
trudno powiedzieć  62% 92 

odpowiedź 
D6 – Czy masz zmiany zwyrodnieniowe 
stawów lub inne schorzenia stawów? 

procentowo Ile głosów 

tak  73% 110 
nie  9% 13 
trudno powiedzieć  18% 27 

odpowiedź 
D7 – Czy masz problemy psychologiczne 
i/lub społeczne?  

procentowo Ile głosów 

tak  16% 24 
nie  55% 83 
trudno powiedzieć  29% 43 

odpowiedź 
E1 – Czy miałeś robione badanie 
elektromiograficzne -EMG? 

procentowo Ile głosów 

tak  30% 45 
nie  70% 105 

odpowiedź 

E2 – Czy miałeś oznaczane w surowicy: 
kinazę keratynową (CK - enzym mięśni), 
podstawowe badania krwi, oznaczenie 
poziomu wapnia, magnezu, fosforu itp., 
badania oceniające czynność nerek, 
wątroby, tarczycy i przytarczyc? 

procentowo Ile głosów 

tak  19% 29 
nie  44% 65 
częściowo  31% 47 
nie wiem  6% 9 

odpowiedź 
E3 – Czy miałeś robione badania w kierunku 
osteoporozy (densytometria) 

procentowo Ile głosów 

tak  46% 69 
nie  51% 77 
nie wiem  3% 4 

 

powrót do SPISU ZAGADNIEŃ 


