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Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek więźnia 

z  lekkim upośledzeniem umysłowym, który 

dokonywał wielokrotnych połyków, cięć i  innych 

aktów autoagresji. Połknięte ciała obce usuwano 

chirurgicznie, endoskopowo lub były samoistnie 

wydalane. Przypadek ten został opisany ze wzglę-

du na wielokrotność interwencji, różnorodność 

połkniętych ciał obcych, a  także instrumentalny 

charakter zachowania osadzonego – średnio dwa 

razy w miesiącu dokonywał aktu samouszkodzenia, 

chcąc wpłynąć na decyzje podejmowane przez kie-

rownictwo Zakładu Karnego wobec jego osoby. 

Słowa kluczowe: ciała obce w  przewodzie pokar-

mowym, połyki u więźniów

Abstract

A case of a  convicted person with mild mental 

retardation, who made multiple tract swallow-

ings, cuts and other acts of self-harm, was present-

ed in the article. The foreign bodies ingested by the 

prisoner were removed surgically, endoscopically or 

spontaneously eliminated. The case was described 

because of multiple interventions, a  variety of in-

gested foreign bodies, as well as the instrumental 

nature of the behavior of a  prisoner – on average 

twice a month, He made an act of self-harm regular-

ly, trying to influence the decisions taken by man-

agement Prison against him.
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Wprowadzenie

Częstym zjawiskiem wśród więźniów osadzonych 

w zakładach karnych jest połykanie ciał obcych. Zda-

rzenia takie określane są jako działania autoagresyw-

ne, które definiuje się jako dobrowolne, intencjonalne 

i podejmowane mniej lub bardziej świadomie zacho-

wanie, które stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia 

jednostki [1]. 70% przypadków połyków to działania 

intencjonalne. Kolejne 20% dotyczy osób chorych 

psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo. Pozosta-

łe 10% stanowią połknięcia przedmiotów trzymanych 

w ustach podczas pracy [2]. Z pewnością połyki u więź-

niów stanowią istotny problem medyczny. 

Podstawowym postępowaniem w  przypadku 

podejrzenia dokonania połyku jest badanie radiolo-

giczne, obejmujące odpowiednio klatkę piersiową, 

jamę brzuszną i miednicę. Można w nim uwidocznić 

całą gamę połykanych przedmiotów. Na podstawie 

uzyskanego obrazu podejmowane są decyzje od 

pozostawienia ciała obcego i czekania aż wydali się 

z  kałem, poprzez endoskopowe usunięcie, aż do 

zabiegu chirurgicznego. W populacji więźniów 16% 

przypadków wymaga zabiegu endoskopowego, 

a 35% interwencji chirurgicznej, w 49% przypadków 

ciała obce wydalają się drogą naturalną [3]. Dla po-

równania, w  przypadku połknięć niemających cha-

rakteru samoagresji, 10-20% wymaga procedury 

endoskopowej, 1-14% zabiegu chirurgicznego, a po-

zostały odsetek to samoistne wydalenie [4]. 

Ciekawym zjawiskiem, zwłaszcza w  przypadku re-

cydywistów, jest fakt dokonywania wielokrotnych 

połyków. Celem niniejszej pracy jest prezentacja 

przypadku więźnia, który w  swoim „więziennym ży-

ciorysie” dokonał kilkudziesięciu połyków. Warto pod-

kreślić, że przypadek ten wybrano, aby przedstawić 

różnorodność połykanych obiektów oraz różny spo-

sób postępowania przy ich usuwaniu.

otrzymano / received: 

14.12.2016

poprawiono / corrected: 

29.01.2017

zaakceptowano / accepted: 

03.02.2017



vol. 6           1/2017         Inżynier i Fizyk Medyczny28

radiologia \ radiology artykuł naukowy \ scientifi c paper

Opis przypadku

Osadzony w wieku 49 lat od najmłodszych lat jest leczony psy-

chiatrycznie; od 16. roku życia jest rencistą z  uwagi na stwier-

dzone lekkie upośledzenie umysłowe. Posiada podstawowe 

wykształcenie, nie ma zawodu, jest uzależniony od alkoholu, 

a także od substancji psychoaktywnych. Jest leczony ze wzglę-

du na pourazową padaczkę. Pierwszy raz trafi ł do więzienia 

w wieku 18 lat z powodu dokonanej kradzieży i od tego czasu 

skazywany był 13 razy na podstawie Kodeksu Karnego z 1969 r. 

i 1997 r. Wyroki, jakie odsiadywał (w systemie terapeutycznym), 

to od 3 miesięcy do 7 lat. Więzień w  gronie współosadzonych 

funkcjonował zwykle zgodnie, nie powodując sytuacji konfl ik-

towych. Także jego relacje z przełożonymi były raczej właściwe. 

Nie przekładało się to jednak na sposób funkcjonowania skaza-

nego w zakładach karnych, zwłaszcza w kontekście dokonywa-

nych samouszkodzeń. Dokonując aktów autoagresji, osadzony 

próbował wymuszać na przełożonych pewne decyzje przede 

wszystkim wtedy, gdy sytuacja rozwijała się nie po jego myśli. 

 Skazany w  czasie pobytów w  zakładach karnych wykonywał 

średnio 1-2 połyki miesięcznie. Dodatkowo, o podobnej częstotli-

wości, dokonywał samookaleczeń około 1-2 razy w miesiącu lub 

prowadził głodówkę. W czasie jednego z pobytów w więzieniu od 

października 2009 r. do maja 2011 r. (19 miesięcy) dokonał 26 po-

łyków (także 29 cięć i 9 razy odmówił przyjmowania pokarmów). 

W sumie w czasie 13 pobytów w zakładach karnych, które trwały 

łącznie 18 lat i 3 miesiące (do lutego 2016 r.) więzień połknął: ży-

letki (2), szczoteczki do zębów (2), zegarek (1), artykuły biurowe 

(37), metalowe pręty (12), długopisy (4), ołówki (1), obcinacze do 

paznokci (9), gwoździe (7), części od telewizora (3), anteny radio-

we (11), sprężyny z łóżka (1), maszynki do golenia (1), sztućce (1), 

kłódki (4), elementy metalowe łączące zlew (1), zapalniczki (8). 

Przedstawione dane dotyczą jedynie pobytów więźnia w Zakła-

dzie Karnym w Rzeszowie, skąd uzyskano pełną dokumentację.

Poniżej przedstawiono jedynie kilka przykładów dokonanych 

połyków.

Na fotografi i 1 przedstawiono dwa ciała obce w obrębie jamy 

brzusznej. Są to obcinacz do paznokci (długość 12 cm, większy 

obiekt) oraz złożona antena radiowa (długość 5 cm, mniejszy 

obiekt). Ciała obce zostały usunięte endoskopowo. 

Na fotografi i 2 widać zniekształconą sprężynę od łóżka długo-

ści 20 cm – usunięta operacyjnie.

Na fotografi i 3 uwidoczniono około 10 ciał obcych, m.in. ob-

cinacz do paznokci, pręty metalowe, anteny radiowe, wyprosto-

wane spinacze biurowe, których usunięcie było możliwe drogą 

zabiegu operacyjnego. 

Fotografi a 4 dokumentuje metalowy pręt (długości 20 cm) na 

tzw. holu. W gwarze więziennej oznacza to, że jest on przymocowa-

ny na nitce i przywiązany do zęba. Więzień, pociągając za nitkę, sam 

„wyciągnął” pręt w obecności lekarza i personelu medycznego. 

Na fotografi i 5 widać dwa wyprostowane spinacze biurowe 

długości 14 cm oraz dwie małe baterie. Przedmioty zostały usu-

nięte endoskopowo.

Fot. 1 Obcinacz do paznokci oraz złożona antena radiowa

Źródło: Zasoby własne.

Fot. 2 Sprężyna od łóżka

Źródło: Zasoby własne.

Fot. 3 Liczne ciała obce (obcinacz do paznokci, pręty metalowe, anteny radiowe, 

wyprostowane spinacze biurowe)

Źródło: Zasoby własne.
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Dziewięćdziesiąt lat później opisano przypadek połknięcia przez 

króla Prus, Fryderyka Wielkiego, sprzączki od buta (zakończone 

wydaleniem jej ze stolcem). Bernardo Crede w 1896 r. przedsta-

wił usunięcie 26 ciał obcych z żołądka drogą gastrotomii. Jack-

soni i Jackson w 1936 r. jako pierwsi dokonali endoskopowego 

usunięcia ciała obcego z żołądka (endoskopem sztywnym), zaś 

McKechnie w 1972 r. dokonał tego endoskopem giętkim. Od tej 

pory za pomocą różnych technik usuwanie ciał obcych w prze-

wodzie pokarmowym stało się postępowaniem rutynowym [5].

Zachowania autoagresywne więźniów mają wieloczynniko-

wą etiologię. Przede wszystkim skazanie na bezwzględną karę 

pozbawienia wolności, bez względu na jej wymiar, jest trudnym 

doświadczeniem. Perspektywa uwięzienia budzi u  skazanego 

obawy, stawia pytania. Ma on poczucie straty, doświadcza tak-

że niepewności tego, co jest po drugiej stronie muru. Przecho-

dząc przez bramę zakładu karnego, skazany traci część swojej 

dotychczasowej tożsamości rodzinnej, społecznej, zawodowej. 

Diametralnej zmianie ulega jego styl życia i  możliwości działa-

nia. Zaczyna być oceniany z innych perspektyw, innych niż przed 

skazaniem wartości, mierzony innymi kryteriami [6]. Osoby prze-

bywające w zakładach karnych przejawiają chwiejność emocjo-

nalną oraz patologiczny lęk [7]. Zaburzenia takie są wynikiem 

długotrwałego niepokoju i  stresu [8]. W  następstwie tego akt 

samoagresji stanowi zarówno metodę radzenia sobie w trudnej 

sytuacji, jak i  próbę uzyskania wpływu na okoliczności, w  sto-

sunku do których osoby czują się bezsilne [9]. Inną przyczyną 

występowania samouszkodzeń u  więźnia może być nuda i  po-

czucie, że nic nowego nie może się już w życiu wydarzyć. Przy-

tłoczenie monotonią wydarzeń powoduje napięcie wewnętrzne 

– redukowane za pomocą aktów autoagresji [10]. Autoagresję, 

w jednostkach penitencjarnych, wywołują także objawy zespołu 

abstynencyjnego w związku z nagłym odstawieniem substancji 

psychoaktywnych lub alkoholu [10]. Wreszcie motywem do za-

chowań autoagresywnych może być chęć przyłączenia się do 

jakiejś grupy lub podkultury więziennej. Motywacja może być 

złożona: od chęci aprobaty, poprzez zaimponowanie, do strachu 

przed innymi więźniami [10]. Bardzo często skazany dokonuje 

autoagresji, aby wymusić na przełożonych zmianę jakiejś decyzji.

Do najbardziej typowych form samoagresji można zaliczyć 

(nazwy z gwary grypserskiej):  „wbitki” (wprowadzenie ciał ob-

cych pod skórę i  do narządów ciała), „chlasty” (nacinanie ciała 

i  żył na nogach i  rękach), samozatrucia (spożywanie substancji 

powodujących szkodliwe działanie), „zasypki” (wprowadzenie 

pod powiekę np. roztartego grafi tu z ołówka czy sproszkowane-

go szkła), „wstrzyki” (wprowadzenie do organizmu zakażonych 

substancji), głodówki (odmowa przyjmowania pokarmów) [11]. 

Bardzo popularnym sposobem samoagresji są „połyki” polega-

jące na połykaniu przedmiotów, które mogą uszkodzić układ po-

karmowy (np. łyżek, kawałków blachy, kotwiczek itp.).

W trakcie aktu samoagresji, szczególnie samookaleczania, 

w związku z uwolnieniem napięcia psychicznego i nagłym wyrzu-

tem do krwi endorfi n, może dochodzić do całkowitej blokady od-

czuć bólowych. Taka redukcja napięcia i odczuwana w jej trakcie 

Fot. 6 Długopis i dwie zapalniczki

Źródło: Zasoby własne.

Fot. 4 Metalowy pręt na tzw. holu

Źródło: Zasoby własne.

Fot. 5 Dwa wyprostowane spinacze biurowe długości 14 cm oraz dwie małe baterie

Źródło: Zasoby własne.

W przypadku ciał obcych widocznych na fotografi i 6 (długo-

pis i dwie zapalniczki), lekarz również zdecydował o endoskopo-

wym wyciągnięciu przedmiotów.

Podsumowanie

Pierwszy opis ciała obcego w  przewodzie pokarmowym po-

chodzi z  1602 r.; dotyczył mężczyzny, który połknął nóż. 
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przyjemność mogą prowadzić do nałogowego samookaleczania. 

W  takich wypadkach odebranie możliwości dokonania aktu au-

toagresji – redukującego napięcie – prowadzi do objawów podob-

nych jak w przypadku odstawienia czynnika uzależniającego [10].

Sytuacja przedstawionego przypadku wykazuje złożoność sy-

tuacji. Z jednej strony stres związany z odosobnieniem, ale także 

zespół abstynencki uzależniony od alkoholu i od substancji psy-

choaktywnych oraz upośledzenie umysłowe. Analiza sytuacji, 

w której więzień dokonywał połyków wskazuje, że zwykle pró-

bował on na przełożonych wymusić zmianę jakiejś decyzji. Po-

wtarzało się to w czasie kolejnych pobytów w zakładach karnych.

Interwencje medyczne w  każdym przypadku podejrzenia 

połyku sprowadzały się do wykonania zdjęć rentgenowskich, 

ze względu na wywiad z przeszłości, obejmujących klatkę pier-

siową, jamę brzuszną i miednicę. Po określeniu liczby, rodzaju, 

lokalizacji oraz wielkości ciał obcych podejmowano decyzję co 

do sposobu postępowania. Ciała o długości powyżej 6 cm kwali-

fikowano do usunięcia endoskopowego [2]. Poniżej, po analizie 

wyglądu, pozostawiano, aby wydaliły się drogą naturalną. Ciała 

obce o dużych rozmiarach (powyżej 6 cm) oraz liczne usuwano 

chirurgicznie. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, gdyż każdy 

przypadek oceniany jest indywidualnie.

Interesujące jest, jak liczne połyki oraz ich konsekwencje 

wpływają na stan zdrowia więźnia. W opisanym przypadku liczne 

zabiegi operacyjne spowodowały znaczące osłabienie przedniej 

ściany jamy brzusznej, w wyniku czego więzień zmuszony jest do 

stałego korzystania z pasa wzmacniającego.
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