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Zachowania żywieniowe grupy mężczyzn uzależnionych 
od alkoholu
Dietary behaviors of alcohol-addicted men

Maria Gacek

Zakład Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Aim. Assessment of dietary behaviors among alcohol-addicted men.

Material & methods. The research was conducted in a group of 135 AA 
members in Radom by means of a specially designed questionnaire.

Results. The obtained results show that the highest percentage of 
respondents (48%) declare consuming 3 meals daily, but over 1/4 limit the 
number of meals to 1-2 daily. At the same time 42.2% of men consume 
meals irregularly. Daily consumption of fruit is only respected by 8.2% and 
of vegetables by 5.2% of the tested group. Among high-calorie products 
contraindicated in a rational diet, confectionery is consumed several times 
weekly by 27.4% of the subjects, and every 5th man frequently consumes 
fast food. The tested men consume milk and its products usually once 
a day (39.3%). The distribution of average BMI in the tested group shows 
normal weight in 41.6%, overweight in 19.7% and obesity in 11.3% of 
alcohol-addicted men.
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Cel. Ocena zachowań żywieniowych grupy mężczyzn uzależnionych od 
alkoholu.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 135 członków 
klubów AA w Radomiu, z zastosowaniem specjalnie przygotowanego 
kwestionariusza.

Wyniki. Największy odsetek badanych (48%) deklaruje spożywanie 
3 posiłków, jednak ponad 1/4 ogranicza ich liczbę do 1-2 w ciągu doby. 
Zarazem 42,2% mężczyzn spożywa posiłki nieregularnie. Owoce kilka 
razy dziennie uwzględnia jedynie 8,2%, a warzywa 5,2% badanych 
mężczyzn. Spośród produktów wysokokalorycznych, przeciwwskazanych 
w racjonalnej diecie, wyroby cukiernicze kilka razy w tygodniu spożywa 
27,4% badanych, a co 5. mężczyzna często sięga po produkty typu „fast-
food”. Badani mężczyźni mleko i jego przetwory spożywają najczęściej raz 
dziennie (39,3%). Rozkład średnich wartości wskaźnika BMI wskazuje, iż 
normowaga cechuje 41,6%, nadwaga 19,7%, a otyłość 11,3% mężczyzn 
uzależnionych od alkoholu.

Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, mężczyźni uzależnieni od 
alkoholu
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Wstęp i cel pracy

	 Intensywna	 intoksykacja	 alkoholowa	 wywołuje	
zaburzenia	 zdrowotne	 o	 charakterze	 somatycznym	
i	psychicznym	[1,	2,	3,	4].	Obok	udziału	w	etiopato-
genezie	 chorób	 sercowo-naczyniowych	 i	 niektórych	
nowotworów,	alkoholizowanie	się	wywołuje	również	
zamiany	 w	 obrębie	 układu	 pokarmowego,	 związane	
z	 przewlekłymi	 stanami	 zapalnymi	 błony	 śluzowej,	
zaburzeniami	 perystaltyki	 jelit	 oraz	 upośledzeniem	
wchłaniania.	 Zaawansowane	 stadium	 zapalenia	
trzustki	 powoduje	 zaburzenia	 czynności	 zewnątrz-	
i	wewnątrzwydzielniczej,	zwiększając	ryzyko	cukrzycy	
[5].	Alkohol	wpływa	również	na	powstanie	zespołu	
tzw.	 „dziurawego	 jelita”,	 co	 –	 poprzez	 zaburzenie	
mechanizmu	absorpcji	w	jelitach	–	jest	źródłem	dys-
funkcji	metabolicznych	[6].	Problemem	o	istotnym	
znaczeniu	 epidemiologicznym	 są	 także	 zmiany	 hi-

stopatologiczne	wątroby	[7,	8,	9,	10,	11].	Obserwacje	
kliniczne	 i	 badania	 epidemiologiczne	 wskazują	 na	
możliwość	wystąpienia	stanów	niedożywienia,	które	
obniżają	 odporność	 organizmu,	 zwiększają	 ryzyko	
zakażeń,	a	w	procesie	leczenia	utrudniają	uzyskanie	
pozytywnych	wyników	[12,	13,	14].	
	 Udział	 nadużywania	 alkoholu	 w	 licznych	 dys-
funkcjach	przewodu	pokarmowego	i	etiologii	schorzeń	
degeneracyjnych	oraz	rozwoju	stanów	niedożywienia	
stały	się	przesłanką	do	podjęcia	badań,	których	celem	
była	ocena	nawyków	żywieniowych	grupy	mężczyzn	
uzależnionych	od	alkoholu.

Materiał i metody

	 Badania	przeprowadzono	w	grupie	135	mężczyzn	
w	wieku	29-58	lat	–	członków	klubów	Anonimowych	
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Alkoholików	(AA)	w	Radomiu	na	zasadzie	dostępno-
ści.	Ponad	3/4	badanych	stanowili	mieszkańcy	Rado-
mia,	pozostali	pochodzili	z	pobliskich	miejscowości.	
Połowa	 grupy	 uzyskała	 wykształcenie	 zasadnicze	
zawodowe,	 a	 blisko	 1/3	 średnie.	 Blisko	 co	 dziesiąty	
badany	 dysponował	 wykształceniem	 podstawowym	
i	wyższym.	Ponad	połowa	grupy	pozostawała	w	związ-
kach	małżeńskich,	1/4	stanowili	rozwodnicy	a	14%	
kawalerowie.	Blisko	2/3	badanych	mężczyzn	praco-
wało	zawodowo,	blisko	1/4	było	na	rencie,	pozostali	
byli	bezrobotni.
	 W	badaniach	zastosowano	metodę	sondażu	diag-
nostycznego,	a	narzędziem	badawczym	był	specjalnie	
przygotowany	 kwestionariusz,	 w	 którym	 zawarto	
pytania	dotyczące	liczby	i	regularności	spożywania	po-
siłków	oraz	częstości	konsumpcji	wybranych	produk-
tów	zalecanych	i	przeciwwskazanych	w	prawidłowym	
żywieniu.	Oceniono	również	podstawowe	parametry	
somatyczne,	służące	do	wyznaczenia	wskaźnika	BMI	
mężczyzn.	

Wyniki

	 Tabela	I	ilustruje	rozkład	danych	w	zakresie	liczby	
i	regularności	spożywania	posiłków	przez	mężczyzn	
uzależnionych	od	alkoholu.	Największy	odsetek	bada-
nych	(48%)	deklaruje	spożywanie	3	posiłków	dzien-
nie,	jednak	ponad	1/4	próby	ogranicza	ich	liczbę	do	
1-2	w	ciągu	doby.	Zarazem	42,2%	mężczyzn	spożywa	
posiłki	nieregularnie,	a	21,5%	badanych	zachowuje	
w	tym	zakresie	zdecydowaną	regularność.	

w	 tygodniu	 spożywa	 27,4%	 badanych.	 Ponad	 1/3	
mężczyzn	słodycze	spożywa	przynajmniej	raz	w	tygo-
dniu,	a	8,9%	codziennie.	Produkty	typu	„fast-food”	co	
piąty	mężczyzna	spożywa	często,	około	1/4	od	czasu	
do	czasu,	a	ponad	połowa	nigdy.	Mężczyźni	uzależ-
nieni	od	alkoholu	po	mleko	i	 jego	przetwory	sięgają	
najczęściej	raz	dziennie	(39,3%).	Kilka	razy	w	ciągu	
doby	produkty	te	uwzględnia	ponad	1/5	badanych.

Tabela I. Liczba i regularność spożywania posiłków wśród mężczyzn uzależ-
nionych od alkoholu
Table I. The number and frequency of meals among alcoholic men

Oceniana parametry /Parameters
Odsetek badanych

/Percentage of 
subjects (%)

Liczba posiłków /Number of 
meals

1-2 29,0

3 48,0

4-5 23,0

Regularność spożywania posił-
ków /Regularity of meals 

Tak /Yes 21,5

Nie /No 78,5

Dojadanie między głównymi 
posiłkami /Snacking between 
main meals

Często /Often 30,4

Czasami /Sometimes 50,3

Nie/ No 19,3

	 Tabela	II	przedstawia	rozkład	danych	w	zakresie	
częstości	 konsumpcji	 wybranych	 grup	 produktów.	
Owoce	 kilka	 razy	 dziennie	 uwzględnia	 8,2%,	 a	wa-
rzywa	5,2%	badanych.	Około	40%	mężczyzn	środki	
te	spożywa	kilka	razy	w	tygodniu.	Spośród	produktów	
wysokokalorycznych,	wyroby	cukiernicze	kilka	razy	

Tabela II. Częstość konsumpcji wybranych grup produktów spożywczych 
wśród mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Table II. Frequency of the selected food products consumption among 
alcoholic men

Produkty
/Products

Częstość
/Frequency

Odsetek badanych
/Percentage of 

subjects(%)

Owoce
/Fruit

Kilka razy dziennie /A few times 
per day

8,2

Raz dziennie /Once a day 28,9

Kilka razy w tygodniu /A few times 
per week

42,9

Rzadziej /Rarely 20,0

Warzywa
/Vegetables

Kilka razy dziennie /A few times 
per day

5,2

Raz dziennie /Once a day 44,4

Kilka razy w tygodniu /A few times 
per week

40,7

Rzadziej /Rarely 9,7

Fast-food Często /Often 19,3

Czasami /Sometimes 54,8

Nigdy /Never 25,9

Wyroby cukier-
nicze
/Confectionery 
products

Codziennie /Everyday 8,9

Kilka razy w tygodniu /A few times 
per week

27,4

Raz w tygodniu /Once a week 36,3

Rzadziej /Rarely 27,4

Mleko i produk-
ty mleczne
/Milk and dairy 
products

Kilka razy dziennie /A few times 
per day

22,9

Raz dziennie /Once a day 39,3

Kilka razy w tygodniu /A few times 
per week

22,0

Raz w tygodniu /Once a week 11,8

Rzadziej /Rarely 4,0

	 Jak	wskazują	dane	z	tabeli	 III	54,1%	mężczyzn	
uzależnionych	od	alkoholu	do	smarowania	pieczywa	
używa	margaryn	miękkich,	a	co	dziesiąty	wyłącznie	
masła.	Do	smażenia	potraw	54,3%	badanych	stosuje	
smalec,	a	zaledwie	6,7%	olej	rzepakowy;	39%	bada-
nych	stosuje	inne	oleje.
	 Rozkład	 średnich	 wartości	 wskaźnika	 BMI	
w	badanej	 grupie	 wskazuje,	 iż	 normowaga	 cechuje	
41,6%,	nadwaga	19,7%,	a	otyłość	11,3%	mężczyzn	
uzależnionych	 od	 alkoholu.	 Stwierdzono	 również	
występowanie	niedowagi	u	ponad	1/4	badanych	męż-
czyzn	(tab.	IV).
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Dyskusja

	 Przeprowadzona	analiza	zachowań	żywieniowych	
grupy	mężczyzn	uzależnionych	od	alkoholu	wykazała	
istnienie	jakościowych	błędów	żywieniowych.	Nieko-
rzystne	cechy	modelu	żywienia	stwierdzono	również	
w	innej	próbie	osób	uzależnionych	od	opiatów	i	alko-
holu	[15],	bezdomnych	pacjentów	izby	wytrzeźwień	
w	Warszawie	[16]	oraz	osób	palących	papierosy	[17].	
Podobne	 tendencje,	 wskazujące	 na	 wadliwy	 model	
żywienia	u	osób	nadużywających	alkoholu,	opisano	
także	w	badaniach	niemieckich	[2],	japońskich	[14]	
i	portugalskich	[18].
	 Ocena	liczby	spożywanych	posiłków	wykazała,	że	
29%	ankietowanych	mężczyzn	uwzględnia	mniej	niż	
3	posiłki	dziennie,	a	regularne	ich	spożywanie	deklaru-
je	jedynie	21,5%	ankietowanych.	Odwrotną	korelację	
pomiędzy	częstością	konsumpcji	alkoholu	a	liczbą	po-
siłków	w	ciągu	doby	wykazano	w	grupie	alkoholików	
japońskich,	spośród	których	połowa	spożywała	mniej	
niż	 3	 posiłki	 dziennie	 [14].	 Korzystniejsze	 w	tym	
zakresie	 wyniki	 uzyskano	 w	 badaniach	 mężczyzn	
z	populacji	krakowskiej	(pracowników	HTS),	w	któ-
rych	wykazano,	iż	odsetek	mężczyzn	spożywających	
mniejszą	od	zalecanej	liczbę	posiłków	(1-2)	stanowi	
tylko	5%,	a	zdecydowanie	regularne	ich	spożywanie	
deklaruje	blisko	połowa	badanych	(47%)	[19].	
	 Zgodnie	z	opublikowaną	przez	Instytut	Żywności	
i	 Żywienia	 piramidą	 zdrowia	 zaleca	 się	 spożywanie	
owoców	i	warzyw	3-5	razy	w	ciągu	doby	[20].	W	ba-
daniach	własnych	wykazano,	że	warzywa	codziennie	
spożywa	 średnio	 44,4%,	 a	 owoce	 37%	 mężczyzn.	

Jednocześnie	kilka	porcji	warzyw	w	codziennej	diecie	
uwzględnia	jedynie	5,2%,	a	owoców	8,2%	badanych.	
Niskie	spożycie	warzyw	i	owoców	u	osób	uzależnio-
nych	 potwierdziły	 także	 badania	 Skop	 i	 wsp.	 [15].	
Również	badania	japońskie	[14]	wykazały	ograniczo-
ną	 konsumpcję	 warzyw	 u	 mężczyzn	 uzależnionych	
od	 alkoholu,	 a	 badania	 portugalskie	 [18],	 iż	 osoby	
palące	papierosy	i	nadużywające	alkoholu	spożywają	
mniej	 produktów	 zawierających	 błonnik	 oraz	 anty-
oksydanty,	zatem	również	warzyw	i	owoców.	Badania	
Gacek	i	wsp.	[19]	wykazały,	że	codzienne	spożywanie	
warzyw	 i	owoców	 deklaruje	 około	 80%	 pracujących	
mężczyzn	w	wieku	40-50	lat	z	populacji	krakowskiej.	
W	badaniach	zachowań	żywieniowych	osób	dorosłych	
[21]	stwierdzono,	że	średnia	częstość	spożycia	owoców	
wynosiła	raz	dziennie,	a	warzyw	kilka	razy	w	tygodniu.	
Także	Kaiser	[22]	w	badaniach	rodzin	robotniczych	
wykazała	ograniczoną	częstość	konsumpcji	surowych	
warzyw.	Racjonalne	żywienie	zakłada	unikanie	pro-
duktów	bogatych	w	rafinowane	cukry	proste,	kwasy	
tłuszczowe	nasycone	i	cholesterol	oraz	izomery	trans	
[20].	Wśród	produktów	o	wysokiej	gęstości	energe-
tycznej	a	niskiej	gęstości	odżywczej,	przeciwwskaza-
nych	w	racjonalnej	diecie,	słodycze	kilka	razy	w	tygo-
dniu	spożywa	ponad	1/4,	przynajmniej	raz	w	tygodniu	
36,3%,	a	codziennie	około	9%	badanych	alkoholików.	
Wysoką	preferencję	dla	produktów	i	napojów	słodkich	
w	grupie	osób	uzależnionych	od	opiatów,	potwierdza-
jącą	istnienie	centralnego	bodźca	stymulującego	te	za-
chowania,	wykazały	badania	Skop	i	wsp.	[15].	Z	kolei	
w	badaniach	Hosokawa	i	wsp.	[14]	opisano	odwrotną	
korelację	między	skalą	konsumpcji	alkoholu	a	spoży-
waniem	wyrobów	cukierniczych	[14].	W	badaniach	
Gacek	i	wsp.	[19]	wykazano,	że	częstość	konsumpcji	
wyrobów	cukierniczych	jest	zróżnicowana	w	zależno-
ści	od	rodzaju	pracy	badanych.	Pracownicy	umysłowi	
w	 większym	 odsetku	 spożywali	 wyroby	 cukiernicze	
codziennie	(8,8%	vs.	6,7%)	i	kilka	razy	w	tygodniu	
(39,4%	vs.	25,8%),	podczas	gdy	pracownicy	fizyczni	
-	 sporadycznie	 (63,1%	 vs.	 49,2%).	 Badania	 własne	
wykazały	także,	iż	19,3%	ankietowanych	alkoholików	
często,	a	ponad	połowa	czasami	sięga	po	żywność	typu	
„fast	 food”.	 Produktów	 tego	 rodzaju	 nie	 spożywa	
jedynie	około	1/4	badanych	mężczyzn.	Mniejsze	roz-
powszechnienie	środków	„fast	food”	wykazały	badania	
w	 grupie	 pracujących	 mężczyzn	 w	wieku	 40-50	 lat,	
spośród	których	nieco	ponad	połowa	nie	spożywała	
ich	nigdy	 [19].	 W	prawidłowej	 diecie	 należy	 dążyć	
do	ograniczenia	podaży	kwasów	tłuszczowych	nasy-
conych	i	cholesterolu,	z	uwagi	na	ich	rolę	w	ateroge-
nezie.	Prezentowane	badania	dowiodły,	iż	mężczyźni	
uzależnieni	 od	 alkoholu	 do	 smarowania	 pieczywa	
najczęściej	 wybierali	 margaryny	 (54,1%).	 Zwraca	
uwagę	 stosowanie	 smalcu,	 a	 nie	 oleju	 rzepakowego,	
do	smażenia	potraw.	Badania	Kołłajtis-Dołowy	i	Tyski	
[23]	wykazały,	że	masło	stosuje	34%	osób	starszych.	

Tabela III. Tłuszcze w żywieniu mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Table III. Fats in dietary intake of alcoholic men

Kategorie 
/Parameters

Produkty /Products
Odsetek badanych 

/Percentage of 
subjects(%)

Tłuszcze do smaro-
wania pieczywa
/bread spreads 

Masło /Butter 8,1

Margaryny /Margarine 54,1

Masło i margaryny /Mix 28,9

Nie smaruje pieczywa /None 8,9

Tłuszcze do sma-
żenia
/frying fats

Smalec /Lard 54,3

Olej rzepakowy /Rape oil 6,7

Inne oleje /Other oils 39,0

Tabela IV. Rozkład wartości wskaźnika BMI wśród mężczyzn uzależnionych od 
alkoholu
Table IV. Distribution of BMI rate among alcoholic men

Kategorie /Parameters Odsetek badanych
/percentage of subjects 

(%)

Niedowaga (<18,5 kg/m2) /Underweight 27,4

Normowaga (18,5-24,9 kg/m2) /Normal weight 41,6

Nadwaga (25,0-29,9 kg/m2) /Overweight 19,7

Otyłość (≥30 kg/m2) /Obesity 11,3
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Racjonalne	żywienie	zakłada	codzienne	spożywanie	
chudego	 mleka	 i	 jego	 przetworów,	 które	 są	 dobrym	
źródłem	wapnia	i	ryboflawiny	[20].	Badania	własne	
dowodzą,	iż	blisko	39%	osób	mleko	i	jego	przetwory	
spożywa	raz	dziennie,	21,5%	kilka	razy	w	tygodniu,	
a	 4,5%	 rzadziej.	 Niedostateczną	 konsumpcję	 pro-
duktów	 mlecznych	 u	 mężczyzn	 uzależnionych	 od	
alkoholu	 opisano	 również	 w	 badaniach	 japońskich	
Hosokawa	 i	 wsp.	 [14].	 W	 badaniach	 dotyczących	
zachowań	konsumentów	na	rynku	mleka	dowiedzio-
no,	że	codzienne	spożywanie	mleka	częściej	dotyczy	
osób	z	wykształceniem	wyższym	[24].	W	grupie	osób	
starszych	(narażonych	na	osteoporozę)	57%	ankieto-
wanych	spożywa	napoje	mleczne	raz	w	tygodniu	lub	
częściej	[23].	Badania	przeprowadzone	w	rodzinach	
robotniczych	wykazały,	iż	codzienne	spożycie	produk-
tów	 mlecznych	 jest	 ograniczone	 do	 24%	 dorosłych	
osób	[22].	
	 Omawiane	 badania	 dowiodły,	 że	 sposób	 odży-
wiania	mężczyzn	uzależnionych	od	alkoholu	nie	jest	
prawidłowy,	 co	 koresponduje	 z	 ustaleniami	 innych	
autorów	[14,	15,	16,	18].	Niskie	spożycie	mleka	i	jego	
produktów	może	powodować	niedobory	wapnia,	 co	
zwiększa	ryzyko	osteoporozy.	Ograniczona	konsump-
cja	owoców	i	warzyw	może	być	przyczyną	niedoborów	
witamin	z	grupy	B	i	anytoksydantów	żywieniowych	
oraz	błonnika,	co	dodatkowo	może	zwiększać	zagro-
żenie	rozwojem	chorób	degeneracyjnych	[2,	18].	Na	
zdrowotne	konsekwencje	nadużywania	alkoholu	oraz	
występowanie	zależności	pomiędzy	alkoholizowaniem	
się,	 sposobem	 żywienia	 i	 ryzykiem	 rozwoju	 chorób	
zwracają	uwagę	także	inni	autorzy.	Duffv	i	wsp.	[25]	
wykazali,	iż	preferencje	w	spożyciu	tłuszczów,	wielkość	
podaży	produktów	bogatych	w	błonnik	oraz	rozmiary	
konsumpcji	alkoholu	są	podstawowymi	wskaźnikami	
żywieniowymi,	związanymi	z	ryzykiem	rozwoju	de-
generacyjnych	chorób	układu	krążenia.	Z	kolei	Lévy	
i	wsp.	[26]	wskazali,	że	przewlekłe	zapalenie	trzustki	
u	alkoholików	można	częściowo	wyjaśnić	poprzez	ich	
zwyczaje	 żywieniowe.	 Inne	 badania	 [27]	 dowiodły,	

że	 złamania	 żeber	 u	 chronicznych	 alkoholików	 są	
związane	między	innymi	z	ich	specyficznym	stylem	
życia,	w	tym	nieregularnym	spożywaniem	posiłków,	
głównie	poza	domem.	
	 Jednym	z	mierników	stanu	odżywienia	jest	wskaź-
nik	masy	ciała	BMI	[20].	Rozkład	średniej	wartości	
wskaźnika	BMI	w	badanej	grupie	wskazuje,	iż	nadwa-
ga	dotyczy	19,7%,	a	otyłość	11,3%	mężczyzn.	Opisana	
skala	 niedożywienia	 (niedowagi),	 charakteryzująca	
ponad	1/4	grupy	mężczyzn	uzależnionych	od	alkoho-
lu,	koresponduje	z	wynikami	innych	badań	epidemio-
logicznych	wśród	osób	uzależnionych	[12,	13,	14].	
W	Japonii	w	grupie	kilkuset	mężczyzn	wieku	od	40	
lat	uzależnionych	od	alkoholu,	niedowaga	dotyczyła,	
podobnie	 jak	 w	 badaniach	 własnych,	 19,3%	 próby,	
a	średnia	wartość	indeksu	BMI	wynosiła	21,3	kg/m2	
[14].	Potwierdza	to	negatywny	wpływ	modelu	żywie-
nia	mężczyzn	uzależnionych	od	alkoholu	na	ich	stan	
odżywienia	[14].	W	badaniach	dotyczących	sposobu	
żywienia	i	stylu	życia	40-letnich	mężczyzn	z	Wroc-
ławia	 średnia	 wartość	 wskaźnika	 BMI	 była	 wyższa	
i	wynosiła	26,2	kg/m2	[28].
	 Opisane	 w	 grupie	 mężczyzn	 uzależnionych	 od	
alkoholu	błędy	żywieniowe	wskazują	na	potrzebę	ob-
jęcia	edukacją	zdrowotną	również	tej	grupy	społecznej	
[29].	 W	 kształtowaniu	 pozytywnej	 postawy	 wobec	
racjonalnego	 żywienia	 należy	 uwzględnić	 przede	
wszystkim	aspekt	emocjonalno-wolicjonalny.	

Wnioski
1.	 W	żywieniu	mężczyzn	uzależnionych	od	alkoholu	

stwierdzono	występowanie	błędów	dietetycznych,	
związanych	z	nieregularnością	spożywania	posił-
ków	 oraz	 nieprawidłową	 częstością	 konsumpcji	
niektórych	grup	produktów	spożywczych,	szcze-
gólnie	 mleka	 i	 jego	 przetworów	 oraz	 owoców	
i	warzyw.	

2.	 Błędy	żywieniowe	osób	uzależnionych	od	alkoho-
lu	mogą	zwiększać	ryzyko	rozwoju	niedożywienia	
i	jego	konsekwencji	zdrowotnych.
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