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BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PASAŻERÓW  

AUTOBUSÓW DALEKOBIEŻNYCH W ASPEKCIE  

RYZYKA CHOROBY ZATOROWO-ZAKRZEPOWEJ 

 

Podjęto ważny praktycznie temat zatorowości, związany z długą podróżą autobusem. Dokonano przeglądu przepisów 

prawnych w tym zakresie, regulujących czas pracy kierowcy. Oceniono grupę 60-ciu osób, podróżujących autokarem na dłu-

gich trasach w kraju i za granicą. Wykazano wiele czynników ryzyka zatorowości u pasażerów oraz bardzo niską świadomość 

zagrożenia tą chorobą, co przełożyło się na brak profilaktyki w tym zakresie.  

 

WSTĘP 

Do opracowania poniżej zaprezentowanego artykułu zainspi-
rowało autorów medialnie nagłośnione zdarzenie, które miało miej-
sce na początku roku 2016. Z Saint Petersburga jechał autokar 
wycieczkowy do Pragi czeskiej. Zatrzymał się w Łodzi, ponieważ 
stwierdzono zgon dwóch kobiet - pasażerek, uczestniczek wyciecz-
ki. Podano, że powodem zgonów była zatorowość płucna.   

Choroba zatorowo-zakrzepowa jest niezwykle groźną jednost-
ką chorobową. Wskutek zwiększonej krzepliwości krwi, może dojść 
do wewnątrznaczyniowego wykrzepiania, z wytworzeniem materiału 
zatorowego. Uwolnienie takiego zakrzepu do krążenia, powoduje 
jego dotarcie do ważnych dla życia narządów, takich jak płuca czy 
mózg [3]. Takie powikłanie często bywa przyczyną zgonu. Istnieje 
wiele czynników predysponujących do wystąpienia zatorowości. 
Jest to choroba nowotworowa, niewydolność serca, arytmia pod 
postacią migotania przedsionków, palenie tytoniu, antykoncepcja 
hormonalna i hormonalna terapia zastępcza, żylaki kończyn dolnych 
oraz unieruchomienie (gips, leżenie w łóżku, długa podróż lotnicza 
lub samochodowa)[4]. 

Obowiązujące dzisiaj standardy postępowania lekarskiego w 
tym zakresie zwracają szczególną uwagę na profilaktykę zatorowo-
ści we wszystkich szczególnych sytuacjach pacjenta, w tym również 
w okresie okołooperacyjnym. Naruszenie ciągłości tkanek, nawet w 
niewielkim zakresie, może również wywołać kaskadę zaburzeń 
hemostazy, doprowadzając do powikłań zatorowych. Rocznie zapa-
da w Polsce na zakrzepicę żył głębokich i wynikające z niej powi-
kłania  ok. 70 tysięcy osób (min. na zatorowość płucną).  Dzisiejsza 
medycyna  wypracowała metody zapobiegania zatorowości i stosuje 
je na co dzień w praktyce[1]. Są jednak obszary zagrożeń, na które 
lekarze nie mają większego wpływu, takie jak palenie papierosów, 
przyjmowanie doustnych estrogenów oraz długotrwałe unierucho-
mienie, związane z podróżą. Ten ostatni aspekt jest szczególnie 
zaniedbanym elementem całego programu profilaktycznego i dlate-
go też postanowiono dokonać  analizy problemu, w oparciu o ocenę 
bezpieczeństwa w tym zakresie pasażerów autobusów dalekobież-
nych. 

1. METODA BADAŃ 

W tym celu przeanalizowano przepisy, regulujące przerwy w 
podróży kierowców, zapoznano się z praktyką działania biur podró-
ży oraz dalekobieżnej komunikacji autobusowej oraz przebadano 
ankietowo grupę 60 osób, uczestniczących w długich podróżach 
autobusem w roku 2015 w sezonie letnim. Ankieta zawierała pytania 
dotyczące: wieku respondenta, palenia tytoniu, chorób sprzyjają-
cych zakrzepicy, przyjmowanych leków, wiedzy na temat zagroże-
nia zatorowością oraz znajomości zasad zapobiegania, w tym profi-
laktyki farmakologicznej oraz wynikającej z zachowania się w czasie 
podróży.  

Badania przeprowadzono na dwóch grupach. Pierwszą grupę 
stanowiło 30 pasażerów biur podróży, wyjeżdżających do Portugalii 
na wycieczkę turystyczną. Przejazd przez całą Europę odbywał się 
w sierpniu, autokarem biura podróży, z dwoma zmieniającymi się 
kierowcami oraz pilotem wycieczki. Druga grupa  respondentów (30 
osób), to pasażerowie autobusów liniowych na trasie Lublin - Zako-
pane oraz Warszawa - Szczecin. Wszyscy ankietowani byli w prze-
dziale wieku  45 - 65 lat.  

2. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

Kierując się troską o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, prze-
pisy prawne regulują czas pracy kierowcy, wprowadzając limit pro-
wadzenia nieprzerwanie pojazdu przez  4,5 godziny, po czy musi 
nastąpić  45-cio minutowa przerwa w podróży. W przypadku kie-
rowcy,  bierze się pod uwagę jego zmęczenie fizyczne oraz psy-
chiczne, związane z ciągłą koncentracją , napięciem, stanem pod-
wyższonej aktywności , poczuciem dużej odpowiedzialności  za 
bezpieczeństwo pasażerów [5]. Ze zmieniających się cały czas 
warunków drogowych, wynika narażenie kierowcy na stały stres. 
Zalecana obowiązkowa przerwa dla kierowcy ma na celu fizyczny i 
psychiczny odpoczynek. W tym czasie kierowca powinien wysiąść z 
samochodu, pospacerować , poćwiczyć fizycznie, zjeść posiłek, 
zrelaksować się przed następnym etapem jazdy. Ćwiczenia fizyczne 
miałyby polegać na rozciąganiu mięśni, pobudzeniu układu krąże-
nia, zlikwidowaniu zastoju żylnego, spowodowanego wymuszoną 
stałą pozycją ciała w trakcie prowadzenia pojazdu. Podobne czynni-
ki zagrażające zdrowiu dotyczą również pasażerów autobusu lub 
autokaru, jadących w daleką podróż. Brak ruchu w ciasnej prze-
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strzeni pojazdu może doprowadzić do zastoju żylnego, a u osób z 
predyspozycją  - do zatoru, nawet groźnego dla życia. Dlatego też 
zasady bezpieczeństwa w podróży powinny obejmować również 
pasażerów.  

Dokonano analizy warunków podróżowania na długich trasach 
pasażerów w wieku  45 - 65 lat. Pierwsza grupa odbyła podróż z 
Warszawy do Portugalii (30 osób). Druga grupa podróżowała auto-
busami z Lublina do Zakopanego  oraz z Warszawy do Szczecina 
(30 osób). Uzyskane dane z ankiety, którą wypełniali uczestnicy, 
pozwoliły na opracowanie, dotyczące warunków podróżowania na 
długich trasach w aspekcie zagrożeń zdrowotnych.  

Z całej grupy 60-ciu podróżnych żylaki kończyn dolnych miało 
16 osób. Cztery osoby podały przebyte migotanie przedsionków 
serca i przyjmowały leki przeciwkrzepliwe. 5 osób miało w wywia-
dzie chorobę nowotworową (2-rak jelita grubego, 3- rak sutka). 22 
osoby leczyły się na nadciśnienie tętnicze.  Wśród ankietowanych 
pasażerów było 18 palaczy papierosów.  3 kobiety przyjmowały 
hormonalną terapię zastępczą. Jedna uczestniczka wycieczki za-
granicznej podała przebytą zakrzepicę żylną 2 lata temu.  Z całej 
analizowanej grupy podróżnych 19 osób miało otyłość, a 6 osób 
znaczną otyłość.  

Spośród 60-ciu osób ankietowanych leki przeciwkrzepliwe sto-
sowały w podróży tylko 3 kobiety z przebytym migotaniem przed-
sionków (według zaleceń kardiologa). Zaledwie 4 osoby (w tym 
jedna po przebytej zakrzepicy) potrafiły określić prawidłowo zagro-
żenia zatorowością pod wpływem długiego unieruchomienia. Pomi-
mo tego, nie stosowały żadnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. 
Osoby te nie wymieniły jednak żadnych innych czynników zagroże-
nia, takich jak np. odwodnienie (mała podaż płynów w podróży), 
palenie, otyłość, przyjmowanie hormonów estrogenowych.  

W czasie podróży do Portugalii zmieniało się dwóch kierow-
ców, ale w związku z tym dłuższe były dystanse bez postoju i odpo-
czynku (nawet do pięciu-sześciu godzin). Autokar wyposażony był w 
toaletę oraz klimatyzację. Podróże  autobusowe w Polsce na dłu-
gich trasach przebiegały z przystankami co około 3-4 godziny. W 
tym czasie można było wyjść z autobusu na kilkanaście minut. 

Przed wyjazdem z biurem podróży, każdy uczestnik podpisywał 
razem z umową oświadczenie, że stan jego zdrowia pozwala na 
odbycie proponowanej wycieczki . Tym samym to podróżny brał na 
siebie odpowiedzialność za ewentualne choroby lub stany chorobo-
we wynikające również z samej podróży. W żadnym biurze tury-
stycznym (dane z 10 biur w Polsce) nie informuje się swoich klien-
tów o zagrożeniach zdrowia, związanych z długą podróżą . Żaden z 
respondentów nie był przygotowany przez swojego lekarza rodzin-
nego do takiej podróży, poprzez jakąkolwiek informację na temat  
właściwego zachowania prozdrowotnego (osoby chorujące na 
nadciśnienie oraz arytmię korzystały z wizyty u lekarza bezpośred-
nio przed wyjazdem, w celu uzyskania recepty na przewlekle przyj-
mowane leki). 

3. DYSKUSJA   

Zakrzepica jest trzecią, pod względem częstości występowa-
nia, chorobą układu krążenia. Rocznie liczba zgonów z powodu 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest większa , niż łączna 
liczba zgonów z powodu raka sutka, raka gruczołu krokowego, 
wypadków komunikacyjnych i AIDS. U podłoża choroby występuje 
kilka czynników, ujętych w tzw. triadę Virchowa . Są to : zaburzenia 
w przepływie krwi, zmiany w ścianie naczyń krwionośnych oraz 
nadkrzepliwość krwi.  W wyniku wieloletnich badań nad żylną cho-
robą zakrzepowo-zatorową, określono stany, które są czynnikami 
ryzyka tej jednostki chorobowej. Są to następujące czynniki:  wiek 
powyżej 40 lat, długotrwałe unieruchomienie, urazy, operacje, prze-

byte zakrzepice, choroba nowotworowa, ciąża i połóg, otyłość, 
niewydolność serca III i IV klasy według NYHA, doustna antykon-
cepcja oraz hormonalna terapia zastępcza, żylaki kończyn dolnych, 
zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby zapalne jelit (Leśniowskiego-
Crohna i colitis ulcerosa)[1].    Antykoncepcja hormonalna zwiększa 
wielokrotnie ryzyko zakrzepicy, otyłość - zwiększa ryzyko o 15-20%. 
Jednoczesne palenie tytoniu jest czynnikiem addycyjnym i jeszcze 
bardziej potęguje prozakrzepowe działanie pozostałych czynników  
ryzyka [2].  

W profilaktyce zakrzepicy stosuje się heparynę drobnoczą-
steczkową [6].  Zalecenia prewencyjne wobec choroby zakrzepowo-
zatorowej obejmują jednakże cały szereg zaleceń wobec osoby 
narażonej na wystąpienie tego powikłania. Zalecenia te dotyczą 
trybu życia oraz warunków podróżowania, co jest właśnie przedmio-
tem niniejszego artykułu poglądowego. Długotrwałe unieruchomie-
nie, przebywanie w wymuszonej pozycji siedzącej w samochodzie, 
stanowi przyczynę zastoju krwi żylnej w obrębie kończyn dolnych, 
co może być powodem wytworzenia się zakrzepu. Dlatego też tak 
ważne są przerwy w podróżowaniu, przeznaczone na aktywność 
fizyczną pasażera, w celu uruchomienia właściwego odpływu żylne-
go. Dodatkowym, istotnym, czynnikiem profilaktyki jest odpowiednie 
nawodnienie organizmu poprzez podaż płynów w czasie podróży. 
Zagęszczona krew, z wysoką wartością hematokrytu, jest wskaźni-
kiem nadkrzepliwości, prowadzącej do zakrzepicy [7]. Utrudniony 
odpływ żylny może być również spowodowany uciskiem mecha-
nicznym fragmentów ubrania (pasek, ciasna bielizna, obcisłe skar-
pety). Stąd kolejne zalecenie dla podróżnych - zadbanie o luźny, 
bezuciskowy ubiór.  Szczególnie przydatne są specjalne pończochy, 
zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, które w odpowiedni sposób 
regulują odpływ żylny z kończyn dolnych. Przed długą podróżą  
powinny z nich korzystać wszystkie osoby z jakimkolwiek czynni-
kiem predysponującym do wystąpienia zakrzepicy.  

Z analizy w niniejszym opracowaniu badanych grup podróż-
nych wynika, że u dużej części uczestników dalekobieżnych prze-
jazdów autobusowych  występowały czynniki ryzyka zakrzepicy 
żylnej. Były  to wiek, otyłość, przyjmowane preparaty estrogenowe, 
żylaki kończyn dolnych, przebyta zakrzepica oraz migotanie przed-
sionków. Z całej ankietowanej grupy 60-ciu osób, zaledwie 4 osoby 
wykazały się znajomością zagrożenia zakrzepicą w związku z długą 
podróżą samochodem. Ta świadomość prozdrowotna była zupełnie 
znikoma, co dodatkowo obciąża ryzykiem wystąpienia powikłań. W 
całym szeregu podmiotów zaangażowanych w bezpieczną podróż 
badanej grupy (pasażer, kierowca, biuro podróży, firma transporto-
wa, lekarz rodzinny, pilot wycieczki), żaden z nich nie spełnił roli 
profilaktycznej w przygotowaniu pasażera do długiej trasy autobu-
sem. Nie było informacji o prozdrowotnych zachowaniach, o przygo-
towaniu się do wielogodzinnego przejazdu. 

Niniejsza publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na problem 
profilaktyki przeciwzakrzepowej u podróżnych w czasie długich 
przejazdów autobusowych. Wnioski z opisywanych w artykule sytu-
acji powinny dotrzeć  nie tylko do środowiska służby zdrowia, ale 
również do organizatorów transportu dalekobieżnego. Powinny być 
inspiracją do działań organizacyjnych, zwiększających bezpieczeń-
stwo zdrowotne pasażerów. 

WNIOSKI 

Znajomość zagrożeń zdrowotnych, związanych z długą podró-
żą, jest w społeczeństwie niedostateczna. Zbyt małą troskę o swo-
ich pacjentów przejawiają w tym zakresie lekarze rodzinni, których 
rolą jest również edukacja zdrowotna oraz profilaktyka. Przewoźnicy 
na długich trasach powinni zadbać o odpowiednie przerwy w podró-
ży i zachęcić pasażerów do aktywności fizycznej  w czasie postoju. 
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Z pewnością bardzo odpowiednią formą przekazania informacji na 
ten temat byłaby ulotka do przeczytania przed podróżą, dostępna 
dla pasażerów.  
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The health safety of the long-distance buses passengers  
in terms of the risk of thrombosis  

In the paper the authors presented very important on 

practically subject of vein thrombosis, associated with a long 

travel by bus. The legislation about the buse’s drivers time of 

the work was reviewed. The 60 persons, which traveled by 

buses on long journeys in Poland and abroad, were estimat-

ed. It has been shown many risk factors of thrombosis in the 

examined people and very low risk awareness of this disease. 

This resulted in the lack of prevention in this area.  
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