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Pro blem prze mo cy do mo wej, do ty czy wie le
osób. Moż na po wie dzieć, że sta je się co dzien no -
ścią. Ro dzi ny lub oso by bę dą ce w związ kach do -
świad cza ją jej, ale wsty dzą się o niej mó wić.
Oprócz wsty du, wca le nie rzad ko do cho dzi
do gło su oba wa i zwy czaj ny ludz ki strach

O prze mo cy do mo wej lub prze mo cy w ro -
dzi nie za czę to mó wić i pi sać w Pol sce w la tach
90 XX wie ku. 

Czym jest prze moc?
Zgod nie z usta wą z dnia 29 lip ca 2005r.

o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie, przez
prze moc na le ży ro zu mieć jed no ra zo we lub po -
wta rza ją ce się umyśl ne dzia ła nie, al bo za nie cha -
nie na ru sza ją ce pra wa lub do bra oso bi ste osób.
Na ra ża ją ce te oso by na nie bez pie czeń stwo utra -
ty ży cia, zdro wia, na ru sza ją ce ich god ność, nie -
ty kal ność cie le sną, wol ność, w tym sek su al ną.
Dzia ła nie ta kie mo że też po wo do wać u osób
pod da wa nych prze mo cy szko dy na ich zdro wiu
fi zycz nym lub psy chicz nym, a tak że wy wo ły wać
cier pie nia i krzyw dy mo ral ne.

Za sta nów my się dla cze go tak się dzie je, że
oso by, któ re cier pią nie wy cho dzą z tym na ze -
wnątrz? Są za mknię te w „czte rech ścia nach”,
w swo im świe cie. To świat cier pie nia, stra chu, lę -
ku, nie po ko ju, zło ści i nie pew no ści. Ale by wa,
że i w tym świe cie cza sem po ja wia się pro mień
słoń ca i na dzie ja na lep sze ju tro. 

Obie go wa opi nia, że oso bą do zna ją cą
prze mo cy jest ko bie tą, a spraw cą męż czy zna
ma uza sad nie nie w sta ty sty ce. Prze szło 90%
osób do zna ją cych prze mo cy to ko bie ty i dzie -
ci. Pa mię taj my rów nież o tym, że ofia ra mi
prze mo cy mo gą być rów nież męż czyź ni. 

Wróć my jed nak do po cząt ku dro gi oso by,
któ ra do zna je cier pie nia i prze mo cy. Ja ko ma ła
dziew czyn ka czy doj rze wa ją ca na sto lat ka, ileż to

ra zy obie cy wa ła so bie, że nie bę dzie mia ła mę ża
czy part ne ra, któ re bę dzie ją bił czy po ni żał. Tak
jak ro bił to jej oj ciec. Jed nak że wy bie ra part ne -
ra, któ ry naj czę ściej w po stę po wa niu jest ko pią
jej oj ca. Dla cze go tak się dzie je? Na po cząt ku
zna jo mo ści spraw ca prze mo cy naj czę ściej jest
oso bą cza ru ją cą. Obie cu je wie le rze czy, że
na przy kład bę dzie dbał o nią. Ku pu je kwia ty,
upo min ki. Ukry wa, że spo ży wa al ko hol. Ofia ra
prze mo cy pod da je się cza ro wi „księ cia na bia -
łym ko niu” i za czy na wie rzyć, że bę dzie z nim
szczę śli wa. Osta tecz nie de cy du je się na wspól ne
ży cie. Po ja wia ją się dzie ci. I wte dy ma rze nie
o cu dow nym ży ciu bez awan tur, krzy ków i prze -
mo cy zni ka. 

Pierw sze ozna ki prze mo cy 
i jej na ro dzi ny

Za czy na się prze moc do mo wa, w któ rej
roz róż nia my czte ry ro dza je: fi zycz ną, psy chicz -
ną, eko no micz ną i sek su al ną (w przy pad ku re la -
cji osób do ro słych). Ofia ra za czy na być bi ta,
szar pa na, ko pa na, rzu ca na o ścia nę. Po ja wia ją
się wy zwi ska, ośmie sza nie, że nic nie po tra fi zro -
bić, że nie na da je się do ni cze go. Ma za bro nio -
ne kon tak ty z in ny mi oso ba mi. Spraw ca jest ob -
se syj nie za zdro sny. Wma wia ofie rze, że jest oso -
bą cho rą psy chicz nie. Czę sto zda rza się, że oso -
ba za czy na w to wie rzyć co mó wi jej opraw ca.
Kon tro lu je wy dat ki lub za bra nia po dej mo wa nia
pie nię dzy z kon ta. Zda rza się rów nież, że oso ba
do świad cza ją ca prze mo cy do mo wej nie mo że
pod jąć pra cy, po nie waż za bro nił jej te go part -

ner. Gro zi, że coś zro bi jej lub dzie ciom, je śli
nie bę dzie się słu cha ła. Ma cał ko wi cie się pod -
po rząd ko wać. Je go wpływ na ży cie ofia ry jest
ogrom ny. Pa mię taj my o tym, że prze mo cy fi -
zycz nej za wsze to wa rzy szy prze moc psy chicz na. 

Naj bar dziej wsty dli wym ro dza jem prze mo -
cy dla ofiar jest prze moc sek su al na, czy wy ko -
rzy sty wa nie sek su al ne. Spraw ca sto su je róż ne
prak ty ki sek su al ne nie ak cep to wa ne przez oso bę
do zna ją cą prze mo cy. Kry ty ku je czy wy śmie wa
za cho wa nia sek su al ne. W skraj nych przy pad -
kach, zmu sza do sto sun ków sek su al nych z oso -
ba mi trze ci mi. 

Co ta kie go się dzie je, że spraw ca prze mo -
cy ucie ka się do niej? Naj czę ściej jest to oso ba,
któ ra by ła świad kiem prze mo cy lub jej ofia rą
w cza sach dzie ciń stwa. Nie jed no krot nie rów nież
obie cy wa ła so bie, że nie bę dzie po stę po wa ła tak
jak jej oj ciec. Jed nak że z wie kiem prze ko na ła się,
że le piej opła ca się być spraw cą. To je go ma ją
się bać, a nie on. Prze moc da je mu si łę i moc,
któ rą „po że ra” od swo ich ofiar. Spraw ca prze -
mo cy to oso ba sła ba psy chicz nie, nie do war to -
ścio wa na. Wśród swo ich ko le gów nie ma po wa -
ża nia. A więc wy ży wa się na oso bach słab szych
od sie bie. 

Pra wi dło wo ści w wy stę po wa niu 
zja wi ska 

Prze moc do mo wa nie trwa ca ły czas. Ma
swo je trzy fa zy. Pierw sza fa za po wo du je na ra -
sta nie na pię cia. W fa zie dru giej do cho dzi
do wy bu chu zło ści. W trze ciej na pię cie opa da

i na stę pu je fa za „mio do we go mie sią ca”, któ ra
jest naj bar dziej zna na wszyst kim.

Co ta kie go dzie je się w tych po szcze -
gól nych okre sach ze spraw cą prze mo cy?
W pierw szym jest on ca ły czas na pię ty, po -
iry to wa ny. By le dro biazg wy wo łu je u nie go
złość. Czę sto do cho dzi do awan tur. Za czy -
na wię cej po pi jać lub przyj mu je środ ki che -
micz ne zmie nia ją ce na strój. Sta je się co raz
bar dziej agre syw ny. Nie po tra f i pa no wać
nad swo im gnie wem. Po ni ża part ner kę po -
pra wia jąc so bie na strój. Ko bie ta sta ra się
uspo ko ić je go i po pra wić na strój, któ ry pa -
nu je w do mu. Speł nia wszyst kie je go za -
chcian ki. Za sta na wia się jak mo że po pra wić
mu hu mor. W tej fa zie u osób do zna ją cych
prze mo cy mo gą po ja wić się bó le gło wy, żo -
łąd ka, bez sen ność, mniej je dzą, wpa da ją
w apa tię, nic im się nie chce ro bić. Tra cą
ener gię do ży cia. 

Ko bie ta nie jest w sta nie za po biec wy bu -
cho wi zło ści u part ne ra. Do cho dzi do dru giej
fa zy. Jak sa ma na zwa wska zu je po ja wia się eks -
plo zja wy bu chu zło ści. Mo że ją wy wo łać dro -
biazg. Spraw ca wpa da w szał i wy ła do wu je się.
Ofia ra prze mo cy jest w szo ku. Nie mo że
uwie rzyć w to co się sta ło. Od czu wa wstyd
i prze ra że nie, bez rad ność. Skut ki uży tej prze -
mo cy mo gą być róż ne od wy pro wa dze nia się
z do mu po zgon. 

Fa za dru ga jest fa zą, w któ rej naj czę ściej
oso by do zna ją ce prze mo cy do mo wej zgła sza -
ją się po po moc do in sty tu cji, któ rych za da -
niem jest udzie le nie im po mo cy i wspar cia.

Spraw ca prze mo cy do mo wej zda je so bie
spra wę, że za da le ko się po su nął. Za czy -
na prze pra szać i obie cy wać ofie rze, że to już
wię cej się nie po wtó rzy. Oso ba, któ ra do zna -
ła cier pie nia za czy na wie rzyć swo je mu opraw -
cy. Na sta je trze cia fa za „mio do we go mie sią -
ca”. Spraw ca prze mo cy do mo wej przy no si
kwia ty, po ma ga w obo wiąz kach do mo wych.
Sta je się tym czło wie kiem, któ re go zna ła
na po cząt ku. Pa nu je sie lan ka. Obo je za cho -
wu ją się tak, jak by za ko cha li się w so bie
od po cząt ku. Nie ste ty, nic nie trwa wiecz nie.
Gdy ofia ra prze mo cy czy spraw ca nie po dej -
mą żad nych kro ków, aby zmie nić swo je ży cie
(cho dzi o te ra pię), to ca ły kosz mar za czy -
na się od po cząt ku i po now nie po ja wia ją się
opi sa ne fa zy prze mo cy. Po nad to fa za „mio do -
we go mie sią ca” ma to do sie bie, że po każ dej
prze mo cy jest co raz krót sza i mo że cał ko wi -
cie za nik nąć. 

Ofia ra prze mo cy do mo wej nie mó wi
co dzie je się w jej do mu, po nie waż boi się
spraw cy, że mo że speł nić swo je groź by i zro -
bić krzyw dę jej lub dzie ciom. To wa rzy szy
też te mu uczu cie wsty du, że w ich do mu do -
cho dzi do prze mo cy. Uda je, że wszyst ko
jest w po rząd ku. Mu si jed nak że wie dzieć
o tym, że krzy ki, awan tu rę sły szą są sie dzi.
Spraw ca prze mo cy tak nią ma ni pu lu je, że
w koń cu ofia ra wie rzy w to, i przyj mu je ca -
łą wi nę za to co dzie je się w ich do mu
na sie bie. Od po wie dzial ność za prze moc
do mo wą za wsze po no si spraw ca. 

Prze moc do mo wa wy stę pu je nie tyl ko
w ro dzi nach bied nych czy z cho ro bą al ko ho -
lo wą, ale rów nież wśród osób do brze sy tu -
owa nych ma te rial nie, któ re nie zna ją pro ble -
mu al ko ho lo we go. 

Do ro ta No wik
pe da gog

Od po wie dzial ność za prze moc do mo wą za wsze po no si spraw ca

W czte rech ścia nach za klę ty krąg 

Krew krą ży w ży łach, prze do sta jąc się z róż -
nych re jo nów na sze go cia ła do ser ca i płuc. Pły -
nąc do gó ry mu si po ko nać si łę gra wi ta cji. Prze -
pływ krwi w ży łach koń czyn dol nych uła twia ją
mię śnie, któ re w cza sie ru chu pra cu ją jak pom -
pa wy py cha jąc krew ku gó rze. Za staw ki w ży -
łach za po bie ga ją co fa niu się krwi. Ży la ki spo wo -
do wa ne są nie pra wi dło wym funk cjo no wa niem
za sta wek. Wów czas krew za miast pły nąć
do ser ca i płuc, gro ma dzi się w na czy niach. Na -
stęp stwem jest ich po sze rze nie, za stój krwi
z je go kon se kwen cja mi w po sta ci za pa le nia,
wzmo żo ne go prze się ku pły nu do ota cza ją cych
tka nek, obrzę ku i zmian tro ficz nych.

Ży la ki to jed na z po wszech niej szych cho -
rób, któ re do ty ka ją głów nie ko bie ty (czte ry ra zy
czę ściej niż męż czyzn). Ścian ki na czyń krwio no -
śnych u ko biet są cień sze i de li kat niej sze, po nie -
waż dzia ła ją na nie żeń skie hor mo ny. Skłon no ści
do cho ro by ży la ko wej mo gą być dzie dzicz ne
(cho ciaż nie zna le zio no ge nu). Sprzy ja ją jej tak że
in ne czyn ni ki. Głów nie: cią że, za bu rze nia hor -
mo nal ne, an ty kon cep cja hor mo nal na, brak ru -
chu, zbyt ob ci sły ubiór, nad wa ga.

Pierw sze ob ja wy ży la ków koń czyn
dol nych

Su biek tyw nie – „cięż kie no gi” to je den
z pierw szych ob ja wów cho ro by żył. Ma ło kto ko -
ja rzy to uczu cie z cho ro bą. Do tkli wy ból w no -
gach, gdy dłu go sto imy lub sie dzi my w tej sa mej
po zy cji, po wi nien rów nież nas za nie po ko ić.
Obiek tyw ne - tzw. pa jącz ki, cien kie nie bie skie żył -
ki na no gach mo gą być pierw szym ob ja wem. Na -
stęp nym eta pem cho ro by są już obrzę ki pod -
udzi, ży la ki. Ten etap cho ro by mo że trwać wie le

lat. Cza sa mi jed nak „pa jącz ki” roz wi ja ją się
szyb ko. W skraj nych przy pad kach po trze ba
na to za le d wie kil ku mie się cy. Wy pu kłe ży ły
i zgru bie nia to sku tek po więk sza nia się ży la ków.
Moż na wów czas od czu wać bó le i skur cze nóg,
któ re nie ustę pu ją na wet po dłu gim wy po czyn ku.

Po wi kła nia w cho ro bie ży la ków koń -
czyn dol nych

Po wi kła nia w cho ro bie ży la ko wej mo gą być
bar dzo po waż ne. Naj czę ściej do cho dzi do zmian
tro ficz nych pod udzi. Mo gą po wsta wać trud no go -
ją ce się i bo le sne owrzo dze nia. Je śli nie są le czo ne,
mo gą być przy czy ną groź nych za ka żeń ca łe go or -
ga ni zmu. Wraz z roz wo jem cho ro by przy by wa po -
wi kłań. Mo gą to być m.in. za pa le nia za krze po we
żył po wierzch nio wych, za pa le nia skó ry. Ży la ki sta -
no wią je den z czyn ni ków ry zy ka za krze pi cy żył głę -
bo kich, któ ra mo że pro wa dzić do za to ro wo ści
płuc nej. Cho ro by bar dzo po waż nej, wy ma ga ją cej
le cze nia w wa run kach szpi tal nych, ob cią żo nej du -
żym od set kiem po wi kłań. Ist nie je du że ry zy ko dal -
sze go roz wo ju cho ro by, je że li nie za sto su je się od -
po wied nich środ ków za rad czych. Kon se kwen cje
wie lo krot ne go lek ce wa że nia ży la ków i cią głe go od -
kła da nia wi zy ty u le ka rza skut ku ją zwy kle trud niej -
szym, dłu go trwa łym i bar dzo kosz tow nym le cze -
niem. Czę sto, głów nie u ko biet, dla któ rych no gi
są waż nym ele men tem atrak cyj no ści mo że wy stą -
pić ob ni że nie po czu cia wła snej war to ści i tym sa -
mym zna czą co ob ni żyć ja kość ich ży cia.

Jak za po bie gać ży la kom?
Pro fi lak ty ka ży la ków po win na być sto so wa -

na przez wszyst kie oso by, u któ rych wy stę pu ją

czyn ni ki ry zy ka, naj le piej jesz cze za nim po ja wią się
pierw sze ob ja wy. Na le ży od po czy wać czę sto z unie -
sio ny mi no ga mi. Po win no się no sić pod ko la nów ki
prze ciw ży la ko we – pro fi lak tycz ne, szcze gól nie oso -
by wy ko nu ją ce pra cę sto ją cą. Nie na le ży no sić zwy -
kłych pod ko la nó wek z sil nym ścią ga czem. Trze ba
uni kać no sze nia ob ci słe go ubra nia. Cią głe go no sze -
nia obu wia na wy so kich ob ca sach oraz dłu gie go
sta nia. Na le ży wal czyć z nad wa gą, upra wiać spor ty -
jaz dę na ro we rze, pły wa nie i marsz. Je śli wy ko nu je -
my pra cę sie dzą cą czę sto zgi naj my sto py, na pi naj -
my łyd ki. Nie po win ni śmy brać dłu gich go rą cych
ką pie li i opa lać się in ten syw nie. Pa mię taj my, że na -
sze ży ły pod wpły wem cie pła roz sze rza ją się.

Jak się le czyć 
Aby pod jąć le cze nie cho ro by żyl nej na le ży

ją przede wszyst kim zdia gno zo wać. Pod sta wo -
wym ba da nie dia gno stycz nym ukła du żyl ne go,
tzw. „zło tym stan dar dem”, jest ba da nie USG -
-Dop pler. Po je go wy ko na niu le karz jest w sta nie
szcze gó ło wo oce nić układ żyl ny i za pro po no wać
wła ści wą me to dę le cze nia, a jest ich kil ka. 

Le ki – sto su je się na każ dym eta pie roz -
wo ju cho ro by. Wzmac nia ją ży ły i uszczel nia ją
ich ścia ny, po lep sza ją krą że nie w na czy niach
wło so wa tych, dzia ła ją prze ciw za pal nie. Dzię ki
te mu ła go dzą ob ja wy i opóź nia ją roz wój scho -
rze nia. Wspo ma ga ją po zo sta łe me to dy le cze -
nia ży la ków. 

Ucisk stop nio wa ny (kom pre sjo te ra pia) – jest
to uci ska nie no gi spe cjal ny mi pod ko la nów ka mi,
poń czo cha mi lub raj sto pa mi. Ucisk nie jest rów -
no mier ny, zmniej sza się od stóp w kie run ku pa -
chwin. Za nim je ku pisz, za py taj le ka rza, ja kie są
dla cie bie naj od po wied niej sze. 

Skle ro te ra pia (ob li te ra cja) – tę me to dę wy ko rzy -
stu je się do usu wa nia tzw. pa jącz ków, czy li śród skór -
nych po sze rzeń żyl nych oraz ży la ków. Za bieg po le -
ga na wstrzy ki wa niu cien ką igłą do ży la ków jed ne go
ze spe cjal nych pre pa ra tów. Pod je go wpły wem ży ła
ob kur cza się, jej po draż nio na ścia na włók nie je. Usta -
je prze pływ krwi. Od kil ku dni do kil ku ty go dni
po za bie gu ży ła prze sta je być wi docz na. 

Od mia ną te go za bie gu jest skle ro te ra pia
pian ko wa (np. me to dą Tes sa rie go). W tym wy -
pad ku do ży ły wstrzy ku je się spe cjal nie spre pa ro -
wa ną pian kę. Dzię ki te mu lek nie roz pły wa się
w ży le i le piej przy le ga do ścian na czy nia, co po -
wo du je więk szą sku tecz ność za bie gu.

Strip ping jest kla sycz ną ope ra cją usu wa nia
du żych nie wy dol nych pni żyl nych. Chi rurg wy -
ko nu je na cię cia, jed no w pa chwi nie, dru gie
w oko li cy kost ki lub ko la na. Na stęp nie wpro wa -
dza do ży ły w pa chwi nie son dę (strip per). Po tem
przy mo co wu je strip per do koń ca cho rej ży ły
i wy cią ga ją. Ta kla sycz na me to da ope ra cyj na wy -
ma ga po by tu w szpi ta lu, wy ko ny wa na jest w znie -
czu le niu pod pa ję czy nów ko wym (do krę go słu pa).

La se ro wa abla cja we wnątrz żyl na (EVLT)-
po zwa la na za mknię cie świa tła du żej ży ły bez wy -
ko ny wa nia na cięć na skó rze. Po le ga na wpro wa -
dze niu do świa tła nie wy dol nej ży ły, pod kon tro -
lą USG, włók na la se ro we go. Emi sja wiąz ki la se ro -
wej „za my ka” ży łę. Za bieg wy ko ny wa ny jest
w znie czu le niu miej sco wym, w wa run kach am -
bu la to ryj nych, bez cięć chi rur gicz nych. Bez po -
śred nio po za bie gu cho ry mo że wstać i cho dzić.
Pro ces re kon wa le scen cji jest znacz nie szyb szy niż
po ope ra cji „kla sycz nej”

Krzysz tof Po mor ski
spe cja li sta chi rur gii ogól nej

www.fle bo me di ca.pl

Na sze zdro wie

Przy czy ny po wsta wa nia ży la ków i me to dy le cze nia


