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Mimo ustawy, wyniki często 
nie są analizowane 
pod kątem płci



KOBIETY LEKARZE

Wraz z kształtowaniem się nowoczesnej medycyny
kobietom odmówiono prawa do jej studiowania 



KOBIETY LEKARZE

1849:  Elizabeth Blackwell kończy New York's Geneva
Medical College 
1853: otwiera klinikę dla kobiet i dzieci  
1868: otwiera Women's Medical College 
 
 
 
2017: po raz pierwszy na Uniwersytecie Medycznym
studiuje więcej kobiet niż mężczyzn



DLACZEGO 
TAK JEST?



MEDYCY CYRULICY BABKI ZIELARKI

INTERNIŚCI CHIRURDZY PIELĘGNIARKI

TRADYCJE ZAWODÓW MEDYCZNYCH



"KOBIETY CHORUJĄ, 
MĘŻCZYŹNI 
UMIERAJĄ"
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CZEGO NIE PRAGNĄ 
KOBIETY

30 x



ALKOHOL I KOBIETY

RZADZIEJ
POPADAJĄ W ALKOHOLIZM (12
VS 5) 

CZĘŚCIEJ
SZYBKIE UPICIE 
KONSEKWENCJE ZDROWOTNE

1 DRINK
DZIENNIE



ALKOHOL I KOBIETY

National Institute on 
Alcohol Abuse and 

Alcoholism



LEKI
więcej CYP3A4
wolniejsza glukuronidacja
szybszy metabolizm: erytromycyny,
nifedypiny, cyklosporyny - skutki
wolniejszy metabolizm: aspiryny,
paracetamolu, diazepamu, olanzapiny, beta-
blokerów - skutki
podatność na hormony!!! i tytoń



SERCE KOBIETY

1.
PRZYCZYNA ZGONU (1 NA 4)

54% 
KOBIET O TYM WIE

64% 
NAGŁYCH ZGONÓW BEZ 
UPRZEDNICH OBJAWÓW

Centers for Disease 
Control and Prevention



SERCE KOBIETY

ESTROGENY
PRZESTAJĄ CHRONIĆ PRZED MIAŻDŻYCĄ PO MENOPAUZIE 
NIE ZAPEWNIAJĄ 100% OCHRONY!!!

HORMONY
 
ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO ZATORU PŁUC 
 I UDARU

Centers for Disease 
Control and Prevention

CIĄŻA 
WPŁYWA NA DALSZE RYZYKO

ZAWAŁY
CZĘŚCIEJ MAJĄ NIETYPOWY PRZEBIEG (ZMĘCZENIE, BÓL 
BRZUCHA, DRĘTWIENIE, GORĄCO, DUSZNOŚĆ, WYMIOTY)



National Institutes of Health

KARDIOLODZY 
I KOBIETY

"Women are more likely to die following a heart attack
than men are. In addition, women are more likely than
men are to experience delays in emergency care and to
have treatment to control their cholesterol levels." 



National Institutes of Health

UDARY

 
Tylko u kobiet  
antykoncepcja hormonalna 
ciąża 
HTZ 
częste migreny 
triglicerydy po menopauzie 
talia >94 cm 



NOWOTWORY 
U KOBIET
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Rak piersi Rak płuc Rak j. grubego

Dane na 100 tys.  
Centers for Disease Control and Prevention



RAK PŁUCA

3
RAZY CZĘŚCIEJ U
NIEPALĄCYCH KOBIET NIŻ
MĘŻCZYZN

HORMONY
PRZYSPIESZAJĄ METABOLIZM NIKOTYNY

82% 
ODPOWIEDZI NA TKI  
TO KOBIETY

Connors Report



PAPIEROSY 
A CIĄŻA

Matka 
- łożysko przodujące 
- odklejenie łożyska 
- przedwczesne 
pęknięcie błon 
płodowych 
- poród przedwczesny 
- poronienie 
- ciąża ektopowa 

Dziecko 
- wewn. zahamowanie 
wzrostu 
- SIDS 
- astma, alergie 
- zakażenia oddechowe 
- nowotwory 
- rozszczep podniebienia 
- ADHD 

American Cancer Society/World Lung Foundation



American Cancer Society/World Lung Foundation



Burgundy Corporation

August 2019 Marketing Report

American Cancer Society/World 
Lung Foundation



DEPRESJA

choruje 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn 
zachoruje 1 na 8 kobiet (25-44 lat) 
dzieci gorzej się rozwijają 
 
30-50% choroba nierozpoznana, <50% szuka pomocy 
>50% uznaje za "normalne" 
 
hormony: dojrzewanie, PMS, baby blues, menopauza 
 
STAN ZAPALNY! (omega-3, witamina D, kurkumina,
koenzym Q10, cynk, magnez, żelazo, synbiotyki, kw.
foliowy, selen) świeże zioła, cytrusy, prod. morskie,
liściaste, kapustowate 



Connors Report/Mental Health America

DEPRESJA

Różnice z mężczyznami: 
moment wystąpienia (dziewczynki 2 x częściej) 
czas trwania 
nawroty 
pory roku 
próby samobójcze 
lęk, fobie, napady paniki, zaburzenia odżywiania 
 
 
 
 



PMS

Wahania nastroju 
Drażliwość, konfliktowość 
Dół 
Napięcie 
Słaba koncentracja 
Zmęczenie 
Zły sen 
Brak kontroli  
Bóle piersi, stawów, wzdęcia 
 
wpływ na życie 
początek i koniec z miesiączką 
 
 



By Manu5 - http://www.scientificanimations.com/wiki-images/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php? 
curid=70110226 

PCOS

problem z zajściem w ciążę 
zaburzenia miesiączkowania 
nadmierne owłosienie i trądzik 
zaburzony metabolizm tłuszczów i węglowodanów 
słaby nastrój, drażliwość i brak zadowolenia z życia 
 
leczenie hormonalne 
omega-3, witamina D, E, magnez, synbiotyki, selen,
cynamon, inozytol, chrom 
spokojny umysł



Connors Report/Mental Health America

DEMENCJA

choruje 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn 
zachoruje 1 na 6 kobiet >65 lat 
 
choroby układu krążenia eliminują mężczyzn? 
demencja promuje kobiety? 
 
hormony i geny 
 
ćwiczenia, woda, antyutleniacze, wąkrotka azjatycka,
resweratrol, witania ospała, kurkumina, omega-3,
witaminy gr. B, rozmaryn, balsamowiec, borówki, goji



NHANES/WHO

OSTEOPOROZA

>50 lat K:M 4:1 
56% osteopenia biodra, 16% osteoporoza 
złamania 5-10 lat wcześniej 
większe ryzyko złamań <= mniejsza masa szkieletu,
większe ryzyko upadku 
 
wapń 1200 mg >50 lat,  
witamina D 700-800 j (<4000!) 
fitoestrogeny 
 





UKŁAD  
ŻYLNY 

geny (rodzice!), zawody z pozycją stojącą,
wiek, hormony, otyłość
zagrożenia zdrowotne
ćwiczenia (praca!), prysznic, unoszenie nóg
unikać wysokich obcasów, ciasnych
pończoch (uciskowe są inne!), zakładania
nóg 
wąkrotka azjatycka, błonnik, winogrona,
mało sodu, spadek wagi! 
chirurg



UKŁAD 
MOCZOWY

- bakterie jelitowe, krótka cewka moczowa 
- seks 
 
- objawy 
- rozpoznanie 
- urosepsa 
 
- profilaktyka: żurawina, prawoślaz, mniszek lekarski, 
skrzyp, cytryniec chiński, wyciągi z cytrusów, WODA, 
leczenie cukrzycy 
- leczenie: atb 
 



UKŁAD 
POKARMOWY
Zaparcia: 
- zasada 1 na 3 
- leki (Fe, Ca, NLPZ, opioidy) 
- dieta 
- błonnik, woda, ćwiczenia, 
flora bakteryjna 
 
Zespół jelita drażliwego 
 
 
 



KIEDY DO LEKARZA:

Zaparcia od niedawna 
>2-3 tyg.  
Nic nie pomaga  
Krew 
Utrata wagi 
Ból 
Zmiana  
wyglądu, konsystencji, kształtu stolca 



UKŁAD 
ENDOKRYNNY 

- zmiany hormonalne: zaburzenia menarche, owulacji, 
PMS, PCOS, PRL, hirsutyzm, niepłodność, ciąża, 
antykoncepcja, menopauza, HTZ 
 
 
- Women's Health Study 
- Women's Health Initiative 
- Nurses' Health Study 
 
 
 



WOMEN'S  
HEALTH STUDY

- 
 
 
 

- 40 tys., 45+, 1992, 10 lat, follow up 
 
- 65+ aspiryna redukuje ryzyko udaru o 26 proc. / 
krwawienia (gastro, udar) 
- witamina E - 24% redukcji CVdeath, 26% 65+ CVI 
 
 
 
 
 
 
 



WOMEN'S HEALTH 
INITIATIVE

- 
 
 
 

- 160 tys. 50+, 1991-2020, NIH-fund 
 
- 2002 HTZ ryzyko udaru, CHD, raka piersi i PE > ochrona 
kości i jelita grubego; ryzyko ↓ po odstawieniu 
- 2004 estrogen nie chroni przed złamaniami, chroni 
przed rakiem piersi, ale ↑↑↑ ryzyko udaru 
- witamina D + Ca ↑ BMD biodra, --- złamania, redukcja w 
subanalizie starszych 
- śr. przeczyszczające ~ złamania 
- siedzący tryb życia ↑↑↑ po menopauzie ~ CHD 



WOMEN'S HEALTH 
INITIATIVE

- 
 
 
 

- nie potwierdzono roli multiwitamin w nowotworach 
- palenie czynne ~ rak piersi 35% ~20 lat; bierne - 32% 
- alkohol 7 dni w tyg. ~ inwazyjny rak piersi ER+ 82% 
- sen <5 i >10 h ~ CHD +93% 
- PM2,5 każde 10 µg/m3 ~ +24% CHD-event, +76% CHD- 
death, +35% CVI 
- Dietary Modification intervention: low-fat ~ ↓ -60% zgonów 
w raku piersi 
- COSMOS, 2015 - flawanole kakao/multiwitaminy ~ 
nowotwory, CHD, udar 
 
 



NURSES' HEALTH 
STUDY

- 
 
 
 

- 1976, 120 tys. 30-55 lat 
- doustna antykoncepcja: ~ +CHD/udar, -rak jelita grubego, -wet AMD 
- alkohol >1/24 h ~ +rak piersi, -CHD/udar, +rak jelita grubego, 
+złamania (1 ↑ BMD), 1/24 h -demencja 
- czerwone mięso ~ +rak piersi, rak jelita grubego; dieta MEDIT - 
CHD/udary (-ryby, -ziarna, glukoza i trans+), kwas foliowy, B6, D ~ - 
rak jelita grubego, wit D ~ -złamania, Ca tylko w niedoborze; zielone 
warzywa ~-demencja; ryby i antyoksydanty ~ -jaskra/AMD 
Mediterranean diet and telomere length in Nurses’ Health Study: 
population based cohort study BMJ 2014; 349 

http://www.nurseshealthstudy.org/selected-publications 



FITOESTROGENY

- soja wymaga bakterii, koniczyna nie! 
- zapobieganie osteoporozie (+probiotyki) 
- stan błon śluzowych 
- działanie przeciwzapalne 
- poprawa profilu lipidowego 
 
 



SKÓRA

- geny, hormony, metabolizm, UV, 
toksyny, promieniowanie, chemikalia 
- UV: pogrubiony naskórek, cętkowane 
przebarwienia, głębokie zmarszczki, 
wiotkość i szorstkość; stopniowa 
utrata elastyczności - zwiotczenie 
- wiek: spowolnienie rotacji naskórka,  
wydłużenie cyklu komórkowego - 
wolniejsze gojenie ran, mniejsze 
złuszczanie u osób starszych 
 



SKÓRA

- utrata kolagenu, fibrylin, elastyny, 
glikozaminoglikanów 
- OCHRONA PRZED SŁOŃCEM 
- przeciwutleniacze: x wolne rodniki, x 
HO-, naprawa błon komórkowych 
- witamina C, E, selen, miedź - ochrona 
i anty-red-ox 
- cynk: kofaktor metaloenzymów 
(naprawa błon komórkowych, 
proliferacja, wzrost kom., ukł. 
odpornościowy) 
 



SKÓRA

PRAKTYCZNIE KAŻDY NIEDOBÓR 
MIKROELEMENTÓW I WITAMIN MOŻE 
SIĘ ODBIĆ NA STANIE WŁOSÓW I 
PAZNOKCI 
 
 
 



CYNK  
I OSTUDY

Niedobór cynku, choroby tarczycy i 
doustna antykoncepcja 
 
 

https://integmed.pl/2018/01/19/niedobor-cynku-i-choroby-tarczycy-towarzysza- 
przebarwieniom-skory/ 



MIGRENY: 
Koenzym Q10 + Mg + B2
↓ o połowę częstość napadów 
zalecany przez Kanadyjskie Tow. Leczenia
Bólu głowy

 
 
także

FIBROMIALGIA 
ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO 
ZMĘCZENIA



FIBROMIALGIA:
zmęczenie obecne nieprzerwanie przez kilka
miesięcy
sen, który nie przynosi wypoczynku
bóle mięśni lub stawów, możliwa sztywność
poranna
problemy z pamięcią i koncentracją
bóle głowy;
bezsenność – trudności w zasypianiu lub
przebudzenia w nocy
lęk, depresja;
nadwrażliwość na zmiany temperatury,
jaskrawe światło albo hałas;
trudności w chudnięciu 



FIBROMIALGIA:
koenzym Q10
eliminacja ekscytotoksyn (MSG, aspartam,  
żelatyna, sos rybny, ekstrakty drożdżowe)
tryptofan (w żółtych serach, orzechach,
migdałach, mięsie i jajkach)
świeże zioła 
eliminacja fruktozy
cynk, magnez, kwasy omega-3 i witamina B6 
witaminy C i E, polifenole roślinne i
resweratrol 
witamina D

https://integmed.pl/2018/02/28/bol-calego-ciala-zmeczenie-i-zly-sen-moze-to- 
fibromialgia/ 



integmed.pl

zdrowie kobiet

Codziennie o nowych badaniach naukowych 



CIEKAWOSTKI

o kobietach i zdrowiu



ROZWODY
ZDROWOTNE

XVI w. Francja 
Publiczny dowód potencji! 



CERA TYLKO
NATURALNA

1770 r. ustawa o makijażu w brytyjskim parlamencie 



USA, LATA 40.
Produkty na przytycie



MIMO ŻE MÓZGI KOBIET 
SĄ 10 PROC. LŻEJSZE, 
MAJĄ TYLE SAMO 
KOMÓREK NERWOWYCH, 
CO MĘŻCZYŹNI

Brizendine, Louann. The Female Brain. New York: 
Broadway Books. 2006. 



Z UWAGI NA DZIAŁANIE 
ESTROGENÓW MÓZGI 
DZIEWCZYNEK 
DOJRZEWAJĄ 
OK. 2 LATA PRZED 
MÓZGAMI 
CHŁOPCÓW 



KORA MÓZGOWA PRZEDNIEGO 
ZAKRĘTU OBRĘCZY JEST WIĘKSZA 
U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN  



KOBIETY W CIĄGU DNIA 
WYPOWIADAJĄ O 13 TYS. WIĘCEJ 
SŁÓW (20 VS 7) 



WYSOKIE OBCASY

pojawiły się w XVI w. ... u mężczyzn 
i w XIX w. u kobiet 
 
 
W wyższych sferach unikano słowa "noga"  
(-> "kończyna") 
 
 
 



BURNESZE 

Albania 
zaprzysiężony celibat 



OLIMPIADA 1924

Jedyna konkurencja dopuszczająca kobiety  
 
 
 
 
 
15 zawodniczek 
 
 
 



Ciepłe kąpiele 
Dużo ruchu, nawet zimą 

Ciepłe ubranie

to juz koniec....


