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Drodzy Czytelnicy, 
Lato, lato i już po lecie, które w tym roku nie skąpiło nam słońca. Niejeden z nas na pewno 
wkrótce za nim zatęskni…  Ale jesień też może być piękna i – wbrew pozorom – to także od 
nas samych zależy. By umilić Państwu jesienne wieczory, przygotowaliśmy kolejny numer 
naszego kwartalnika, którego lektura – mam nadzieję – wnosi wiele dobrego do Państwa 
domów. I tym razem nie zabraknie ważnych tematów, interesujących wywiadów z naszy-
mi specjalistami, historii pacjentów, którzy pokonali chorobę. Szczególną uwagę Państwa 
chciałbym zwrócić na problem dopalaczy, o którym rozmawiamy ze specjalistą od uzależ-
nień. Zwraca on uwagę na charakterystyczne zachowania młodych ludzi po zażyciu tych 
niebezpiecznych środków, które to sygnały mogą umknąć rodzicom – pochłoniętym pracą 
i codziennymi obowiązkami. Niemniej interesująca okaże się lektura wywiadu z psycholo-
giem, który tym razem opowie o blaskach i cieniach życia wybitnie zdolnych dzieci. O sile 
nadziei, wiary i miłości przekonuje nas bohaterka „Waszych historii” – młoda kobieta, ob-
ciążona rakiem piersi, która będąc w ciąży z trzecim dzieckiem musiała poddać się chemio-
terapii. Jak widać ten numer wygląda bardzo ciekawie. Życzę zatem Państwu jak najwięcej  
pożytku z jego lektury.
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Trądzik pospolity, zwany również młodzieńczym, 
jest bardzo powszechną chorobą skóry w  kra-
jach uprzemysłowionych. Najczęściej występu-
je w  okresie dojrzewania i  towarzyszy zmianom 
hormonalnym. W  większości przypadków trądzik 
zanika spontanicznie po okresie dojrzewania. Zwy-
kle jednak konieczne jest wdrożenie skutecznego 
leczenia, aby zapobiec powstaniu rozległych blizn 
i przebarwień.

Trądzik młodzieńczy jest jedną z  najczęstszych 
przyczyn wizyty u  dermatologa. Około 10% pa-
cjentów wykazuje aktywne objawy choroby jesz-
cze między 30-40 rokiem życia, dotyczy to głównie 
kobiet. U  dziewcząt szczyt zachorowań przypa-
da między 14-17 rokiem życia, u chłopców nieco 
później, między 16-19 rokiem życia. Wcześniejsze 
wystąpienie objawów wiąże się z cięższym i prze-
wlekłym przebiegiem oraz słabszą odpowiedzią 
na leczenie. W okresie dojrzewania obie płcie są 
w równym stopniu predysponowane do wystąpie-
nia trądziku, ale to mężczyźni częściej przechodzą 
postać ciężką, wynika to z  uwarunkowań gene-
tycznych i hormonalnych.

FARMACEUTA radzi

Panaceum
n a  t r ą d z i k

Trądzik pospolity jest przewlekłą cho-
robą aparatu włosowo-łojowego, której 
towarzyszy łojotok. Trądzik cechuje się 
występowaniem zaskórników otwartych i za-
mkniętych, krost, grudek, guzków, pseudocyst i torbieli ropnych. 
Zmiany chorobowe lokalizują się w miejscach łojotokowych, 
czyli na twarzy, tułowiu, klatce piersiowej. Przewlekły trądzik 
prowadzi do powstania przebarwień i blizn. Wymienia się cztery 
główne czynniki sprzyjające rozwojowi trądziku:
1.  Łojotok, czyli nadprodukcja sebum. W warunkach fizjo-

logicznych gruczoły wydzielają oleistą substancję ochronną 
(sebum), która pokrywa skórę i włosy. Za 
zwiększoną produkcję sebum odpo-
wiedzialne są hormony, niektóre 
leki (sterydy), klimat i czynniki 
genetyczne. Zaburzone wy-
dzielanie sebum może pro-
wadzić również do łojoto-
kowego zapalenia skóry.

2.  Nadmierne rogowacenie 
(hiperkeratoza), powodu-
je zgrubienie zewnętrznej 
(rogowej) warstwy skó-
ry. Zaburzone usuwanie 
martwych, zrogowaciałych 
komórek skóry blokuje prze-
wody wyprowadzające gru-

Co to jest trądzik?
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Wakacyjna apteczka

Panaceum
n a  t r ą d z i k

czołów łojowych i zakłóca wydzielanie łoju. W przypadku, 
kiedy hiperkeratozie towarzyszy łojotok, dochodzi do za-
tykania mieszka włosowego i powstania miękkiego czopu. 
Powstały czop uwypukla ścianę mieszka włosowego i pro-
wadzi do utworzenia zamkniętego zaskórnika. 

3.  Nadmierny wzrost bakterii. Bakterie, które w normalnych 
warunkach znajdują się w mieszku włosowym, w zaczopo-
wanym mieszku włosowym nadmiernie się namnażają, a to 
prowadzi do powstania stanu zapalnego otaczających tka-
nek.

4.  Zapalenie, które jest konsekwencją nasilonego namnażania 
bakterii. W nasilonym przebiegu trądziku ściana mieszków 
włosowych pęka a ich zawartość, czyli bakterie, lipidy, frag-
menty martwych komórek, uwalniane są do otaczających 
tkanek, wywołując odczyn zapalny.

Jak leczyć trądzik?

W większości przypadków trądzik zanika spontanicznie po 
okresie dojrzewania. Zwykle jednak konieczne jest wdrożenie 
skutecznego leczenia, aby zapobiec powstaniu rozległych blizn 
i przebarwień. Dla wielu osób cierpiących na trądzik środki do-
stępne bez recepty są nieskuteczne. W nasilonych postaciach 
trądziku stosuje się leki przepisywane na 
receptę, które działają przeciwłojotoko-
wo, przeciwbakteryjnie, złuszczająco 
i przeciwzapalnie. W zależności od 
stopnia nasilenia objawów stosuje 
się monoterapię lub terapię łączo-
ną, o sposobie leczenia decyduje 
lekarz dermatolog po przeprowa-
dzeniu wywiadu. W zmianach trą-
dzikowych o niewielkim i średnim 
nasileniu wystarcza leczenie miejsco-
we z zastosowaniem maści, aerozoli, 
pudrów, zawiesin. Głównymi składnikami 
tych preparatów są:

•  Retinoidy (pochodne witaminy A), stosowane na skórę 
przyspieszają opróżnianie zaskórników i zapobiegają po-
wstawaniu nowych, osłabiają reakcję zapalną i nasilają prze-
nikanie innych preparatów stosowanych miejscowo.

•  Antybiotyki, stosowane miejscowo, zalecane w średnio 
nasilonym trądziku ze zmianami zapalnymi. Aby zmniejszyć 
ryzyko powstania szczepów antybiotykoopornych, zaleca się 
równoczesne miejscowe podanie preparatów z nadtlenkiem 
benzoilu lub kwasem azelainowym. Antybiotyki w monote-
rapii stosujemy maksymalnie przez 3-4 tygodnie. Antybioty-
ki najczęściej stosowane miejscowo to erytromycyna, klin-
damycyna, neomycyna. 

•  Kwas azelainowy – hamuje nadmierne wydzielanie łoju, 
działa przeciwzapalnie, lekko złuszczająco i bakteriostatycz-
nie (hamuje wzrost bakterii). Wykorzystywany przy łagod-
nych i średnio nasilonych postaciach trądziku. Przy długo-
trwałym stosowaniu minimalizuje tendencję do powstawania 
blizn, jest również stosowany w leczeniu przebarwień poza-
palnych.

Nasilone postacie trądziku wymagają zastosowania leczenia 
ogólnego z wykorzystaniem antybiotyków, retinoidów i prepa-
ratów hormonalnych.
• Antybiotyki najczęściej stosowane to erytromycyna, tetra-

cyklina, klindamycyna. Działają przeciwbakteryjnie, prze-
ciwzapalnie, a tetracyklina również przeciwłojotokowo. Do-
ustna antybiotykoterapia powinna trwać przez 6-7 miesięcy. 
Po takim leczeniu poprawa jest widoczna u 80% leczonych.

• Leczenie hormonalne jest wdrażane u kobiet, u których 
leczenie konwencjonalne nie przyniosło efektu. Preparaty 
hormonalne powodują zmniejszoną produkcję łoju. Ważne 
jest, aby terapia hormonalna trwała minimalnie 6 miesięcy, 
efekty takiego leczenia mogą być widoczne już po 6 tygo-
dniach. Zdarza się, że do leków hormonalnych włącza się 
preparaty z izotretinoiną.

• Izotretinoina jest stosowana 
w leczeniu ogólnym ciężkich 
i bardzo ciężkich postaci 
trądziku, w przypadku 
częstych nawrotów cho-
roby oraz u pacjentów 
ze skłonnością do bli-
znowacenia. Wpływa 
na wszystkie mecha-
nizmy powstawania 
trądziku, dlatego le-
czenie izotretinoiną 
nie wymaga stosowania 
dodatkowych prepara-
tów miejscowych. Jednak 
z uwagi na jej silne działanie 
teratogenne w przypadku lecze-
nia kobiet, konieczne jest równocze-
sne stosowanie antykoncepcji hormonalnej.

Wokół trądziku młodzieńczego narosło wiele mitów, jak na 
przykład przekonanie, że jego przyczyną jest brudna skóra, 
niedostateczna higiena lub zła dieta. Stwierdzenia te są nie-
prawdziwe, natomiast faktem jest, że fachowa pomoc der-
matologa i odpowiednie leczenie przynoszą znakomite efekty 
i zapobiegają powikłaniom.

FARMACEUTA radzi

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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w kierunku wykrywania
n o w o t w o r ó w

Badania genetyczne 

NZOZ Centrum w Siedlcach, we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, prowadzi badania 
genetyczne mające na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania gene-
tyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworem na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów, zwiększając 
przez to szansę na całkowite wyleczenie. Warunkiem kwalifikacji do badań jest wypełnienie ankiety na temat zachorowań 
w rodzinie na choroby nowotworowe. Do badań pobierana jest próbka krwi. Po uzyskaniu wyniku zawsze odbywa się 
konsultacja z profesorem genetykiem Jackiem Gronwaldem i ustalany jest dalszy plan opieki nad osobami objętymi progra-
mem genetycznym.

Szczegółowe informacje na temat badań genetycznych można uzyskać dzwoniąc 
do Pielęgniarki Naczelnej NZOZ Centrum – p. Haliny Płochockiej pod nr tel. 506 007 404. 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy

(powiat siedlecki, woj. mazowieckie)

poszukuje

P i e lę G N i a r k i 
DO DZiałU weNtylaCJi MeCHaNiCZNeJ

Zakres obowiązków:
» wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w warunkach stacjonarnych u pacjenta wentylowanego mechanicznie «

» przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji «
» prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

» praca samodzielna

Wymagania dotyczące kandydatów:
» wykształcenie kierunkowe «

» kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego «
» umiejętność pracy w zespole «

» mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku «
» sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy «

Firma zapewnia:
» pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży «

» atrakcyjne warunki wynagrodzenia, pakiet socjalny «
» pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju zawodowego «

Kontakt:
Aplikacje prosimy kierować na adres e-mail: kadry@centrum.med.pl lub biuro@centrum.med.pl

Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Kontakt telefoniczny: 25 644 07 40, fax 25 785 00 01

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

Przychodnia Centrum oferuje również porady specjalistyczne dla mieszkańców Łukowa, w tym pakiet bezpłatnych badań dla 
kobiet – USG ginekologiczne, USG piersi i badania cytologiczne. Badania wykonywane są w Przychodni Centrum w łuko-
wie przy ulicy Międzyrzeckiej 66. Zapisy na badania prowadzone są pod nr telefonów: 804 404 202, 25 633 35 55.

Ankietę genetyczną można uzyskać w:
	 •	Przychodni	Centrum	w	Łukowie,	ul.	Międzyrzecka	66,	
	 •	Przychodni	Centrum	w	Aleksandrowie,	
	 •	u	sołtysów	z	poszczególnych	sołectw,	

Ankiety należy dostarczyć do ww. punktów lub przesłać pocztą na adres:
 Halina Płochocka 
 Przychodnia Centrum  
 08-110 Siedlce 
 ul. Niedziałka 14 
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Ankietę genetyczną można uzyskać w:
	 •	Przychodni	Centrum	w	Łukowie,	ul.	Międzyrzecka	66,	
	 •	Przychodni	Centrum	w	Aleksandrowie,	
	 •	u	sołtysów	z	poszczególnych	sołectw,	

Ankiety należy dostarczyć do ww. punktów lub przesłać pocztą na adres:
 Halina Płochocka 
 Przychodnia Centrum  
 08-110 Siedlce 
 ul. Niedziałka 14 
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Jest Pan świetnym szefem – słyszę tutaj od 
każdego. Co jest źródłem Pańskiej mocy?
Od początku zależało mi na tym, by wprowa-
dzić przyjazną atmosferę pracy. By nie było po-
działów na lepszych i gorszych, mniej lub bardziej 
zasłużonych. Jesteśmy tu wszyscy po to, by pomóc 
konkretnym ludziom, by ulżyć im w cierpieniu. I tylko to się 
liczy. Staramy się więc tak organizować pracę personelu, by 
pacjent miał jak najwygodniej. On nie musi – co niegdyś było 
normą -  wstawać bladym świtem, by dostać się do lekarza. Nie 
musi dobijać się o numerki. To jest małe środowisko, wszyscy 
się tutaj znają. Dzięki temu łatwiej jest pewne rzeczy zorganizo-
wać. Nasza pielęgniarka osobiście dzwoni do pacjentów, przy-
pominając im o wizycie, zachęcając do udziału w badaniach 
profilaktycznych. Tworzy listę opornych pacjentów, którzy uni-
kają badań, ale powoli, życzliwą perswazją, udaje jej się ich 
przekonać. Atutem naszej przychodni jest to, że oprócz zwykłej 
medycyny środowiskowej mamy świetnych specjalistów.

Prezentacja gmin

Rozmowa z lek. Marcinem Mazurem,  
specjalistą chorób wewnętrznych,
kierownikiem przychodni w Bielanach

Rozmowa z lek. Joanną Denisiuk,
pediatrą z przychodni w Bielanach

To rzadki widok – uśmiechnięty lekarz i uśmiechnięty pacjent, a u Pań-
stwa to właśnie widzę…
Pracujemy na to wszyscy, cały personel przychodni, który traktuje pa-
cjenta podmiotowo. To także efekt dobrych relacji w pracy i wzorowej 
organizacji, kiedy wszyscy wiemy, czym mamy się zajmować. Kiedy 
dwa lata temu rozpoczęłam tutaj swoją praktykę, byłam zdumiona at-
mosferą i klimatem, jaki tworzą pracujący tutaj ludzie. Pacjent nie jest 
w tej przychodni anonimowy. Wymieniamy się pomiędzy lekarzami 
i pielęgniarką informacjami na jego temat. Nie ma obawy, kiedy trafi 
nie do „swojego” lekarza rodzinnego, że ten nic nie wie o jego chorobie. 
Wspólnie, na ile to możliwe, chcemy mu pomóc.

Co Panią najbardziej niepokoi, jeśli chodzi o stan zdrowia dzieci z gmi-
ny Bielany?
Swego czasu mieliśmy duży problem z próchnicą u dzieci, ale od kie-
dy weszła stomatologia zachowawcza, sytuacja znacznie się poprawiła. 
Natomiast niepokoi mnie to, że tak wielu moich pacjentów ma wady 
postawy. Myślę jednak, że nie odbiegamy od innych regionów, bo pro-
blem ten jest powszechny w całej Polsce. Bardzo ważny jest kontakt 
z rodzicami, którzy są otwarci na rozmowę, gotowi do współpracy z le-
karzem. Chętnie stosują się do moich zaleceń, dociekają istoty problemu 
zdrowotnego. Mój telefon jest zawsze do ich dyspozycji – mogą dzwo-
nić, pytać, radzić się. Bardzo dobrze współpracuje się z kierownikiem 
przychodni, który czuwa nad tym, by praca była nie tylko wyzwaniem, 
ale i spełnieniem oraz radością. Dla lekarza to bezcenny dar.

Co mogłoby jeszcze bardziej usprawnić pańską pracę?
Na pewno przydałyby nam się nowe pomieszczenia na gabinety 
specjalistów oraz ośrodek rehabilitacji, szczególnie potrzebny 
w tym środowisku. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami, z po-
mocą przełożonych i przy współpracy z lokalnym samorządem, 
uda nam się zrealizować wszystkie plany. 
Czuje się Pan spełniony jako lekarz?
Tak, oczywiście. Kiedy moi pacjenci opuszczają gabinet 
uśmiechnięci i podniesieni na duchu, to jest najlepsza zapłata za 
moje starania. Praca jest dla mnie bardzo ważna, ale największą 
wartość w moim życiu stanowi rodzina, w której mam wsparcie 
i dzięki której mogę czuć się człowiekiem spełnionym.
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Z czego jest Pan najbardziej dumny jako włodarz gminy Bie-
lany?
Oczywiście ze swoich mieszkańców, bo to pracowici ludzie, 
dumni ze swoich korzeni. Z takimi ludźmi łatwiej jest pracować 
i angażować się w ich sprawy. To niewielka gmina, która – nie-
stety – się wyludnia. Młodzi wyjeżdżają do miasta albo poza 
granice kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Jako wójt, robię 
wszystko, by żyło się tu lepiej, ale sam nie dam rady. Dumny 
jestem także ze swoich pracowników. Tworzymy zgrany zespół, 
który może na siebie liczyć.

Z głównej drogi prowadzącej na Sokołów Podlaski rzucają się 
w oczy srebrne dachy pieczarkarni czy kurnków. To chyba nie 
jest tak źle w tej gminie…
Na szczęście nasza gmina położona jest wzdłuż drogi krajowej, 
więc jakoś sobie radzimy. To prawda, że powstają nowe inwesty-
cje – m.in. buduje się duża hala; mamy kurniki i pieczarkarnie 
oraz dużych producentów mleka czy trzody chlewnej. Ci rolnicy 
potrafią korzystać z dobrodziejstw Unii i utrzymują się tylko dla-

Wasze HISTORIEPrezentacja gmin

Rozmowa ze Zbigniewem Woźniakiem,  
wójtem gminy Bielany

Rozmowa z Elżbietą Wierzbicką,
pielęgniarką z przychodni w Bielanach

Bielany

Pacjenci, zagadnięci na korytarzu, nie mogą się 
Pani nachwalić…
O, to bardzo miłe, ale pochwała się należy wszystkim pracownikom tej 
przychodni... Pracuję w swoim zawodzie przeszło 30 lat, jestem stąd, więc 
znam tu każdego, co z pewnością ułatwia mi kontakt z pacjentem. Kiedy 
odbieram telefon w przychodni, już po głosie rozpoznaję, kto dzwoni. 
Ilu pacjentów leczy się w tej przychodni i na jaką pomoc mogą liczyć?
Mamy zarejestrowanych około dwóch tysięcy pacjentów, których „obsłu-
gują” lekarze POZ (internista i pediatra) oraz specjaliści: kardiolog, gi-
nekolog i pediatra. Dwa razy w tygodniu pobierana jest krew do badań. 
Mamy także własny punkt szczepień. Co kilka miesięcy organizujemy 
akcje profilaktyczne, zapraszając mieszkanki gminy na badania mammo-
graficzne i cytologiczne. Osobiście dzwonię do każdej z nich, zachęcając do 
wizyty u nas. Różnie z tym bywa, ale często udaje mi się przekonać kobietę, 
że powinna się zbadać. Jest grupa opornych, która z założenia się nie bada 
w myśl zasady: lepiej nie wiedzieć o ewentualnej chorobie. Próbujemy prze-
łamać te stereotypy i powoli to się udaje.  
Z czym najczęściej przychodzą do przychodni?
Najwięcej osób uskarża się na problemy z kręgosłupem, bóle bioder czy ko-
lan. Niepokoi mnie to, że coraz więcej młodych ludzi cierpi z powodu tych 
dolegliwości, które do niedawna przypisane były osobom starszym. Sama 
jestem po operacji biodra, choć jeszcze daleko mi do emerytury. Trudno jest 
ludziom wytłumaczyć, że trzeba osobiście dbać o swoje zdrowie, oszczędzać 

Renata Karpińska
Ruda Kolonia
Lubię przychodzić do przy-
chodni w Bielanach, bo panu-
je tutaj bardzo dobra atmos-
fera. Nie ma nerwów, tłumu, 
zniecierpliwienia, a są bardzo 
przyjaźni lekarze, wspaniała 
pielęgniarka i obsługa placów-
ki. Korzystam z porad kilku 
specjalistów, m.in. kardiologa 
i ginekologa, a nawet dałam się 

namówić na badanie mammograficzne. Na miej-
scu pobierana jest też krew, nie trzeba nigdzie 
jeździć ani czekać w kolejkach. Kierownik przy-
chodni doktor Marcin Mazur bardzo grzeczny 
i troskliwy. Można o wszystko zapytać, a on do-
kładnie wyjaśni i doradzi, a jak trzeba, to wypisze 
skierowanie na badania czy konsultacje. 

tego, że zmienili profil 
działania. Drobni go-
spodarze nie mają szans 
utrzymać się z rolnic-
twa. Dokładamy wszel-
kich starań, by ten re-
gion nie był nazywany 
Polską B, a nawet C – 
jak ostatnio usłyszałem 
w telewizji.  

Od niedawna w Bielanach działa ośrodek zdrowia, prowadzo-
ny przez specjalistów z Centrum Medyczno-Diagnostycznego 
w Siedlcach. Jak zmieniło się życie mieszkańców dzięki tej 
współpracy?
Bardzo cenię sobię współpracę z siedleckim Centrum Medycz-
no-Diagnostycznym, które dwa lata temu w drodze przetargu 
przejęło ośrodek zdrowia w naszej gminie. Jakość obsługi pa-
cjentów i czas oczekiwania na wizyty do specjalistów zmieni-
ły się diametralnie. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z opieki 
Centrum głównie dlatego, że mają ją zapewnioną na miejscu i to 
w bardzo szerokim zakresie. Jako gmina włączamy się w akcje 
prozdrowotne, organizowane przez CMD. Gmina Bielany zna-
lazła się m.in. w gronie 10 laureatów konkursu Zdrowa Gmina. 
Przydałby nam się jeszcze ośrodek rehabilitacji z prawdziwego 
zdarzenia, ale nad tym tematem usilnie pracuję.

To miał Pan zapracowane lato. Jak Pan odpoczywa?
Nie umiem bezczynnie się relaksować, a jako że jestem leśni-
kiem, zajęć mi nie brakuje. Niedaleko Bielan znajduje się moja 
działka, na której mam własną pasiekę, a także staw, w którym 
mogę powędkować. Można powiedzieć, że odpoczywam zdro-
wo, tak, jak zalecają lekarze.

się, zmienić tryb życia, a nie czekać, aż nie wstanie się 
z łóżka. Wielu mieszkańców naszej gminy prowadzi 
duże gospodarstwa, gdzie ciężko pracują od świtu do 
nocy, nie mając czasu na zadbanie o siebie. Przycho-
dzą do lekarza dopiero wtedy, kiedy nie dają już rady.  
Co Panią motywuje, by od 30 lat przychodzić do tej 
pracy z uśmiechem na ustach?
Przede wszystkim atmosfera pracy, czego może mi 
pozazdrościć niejedna koleżanka pielęgniarka. Czu-
jemy się tutaj, jak w rodzinie. Każdy wie, za co od-
powiada. Jest pełna współpraca, a nie oglądanie się 
na siebie. Nasz kierownik, dr Marcin Mazur, to super 
szef i głównie to jego zasługa, że ludzie chcą ze sobą 
pracować. Mimo tego, że nie narzekam na brak obo-
wiązków, codziennie rano idę do pracy z radością.  
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Niemal każdego dnia opinia publiczna jest bombardowana 
informacjami o kolejnych zgonach osób po zażyciu dopala-
czy. Ale to przecież nie nowy temat. Dlaczego akurat teraz 
jest o nim tak głośno?  

Rzeczywiście, sądząc po szumie medialnym, można by uznać, 
że to nowe zjawisko, choć nie jest to prawda. „Dopalacze” ist-
nieją co najmniej od lat 80. XX wieku. Są to środki psycho-
aktywne naśladujące swym działaniem narkotyki, jednak nie są 
one objęte zakazem antynarkotykowym, gdyż substancje w nich 
zawarte często nie figurują w spisach substancji zakazanych. Po-
wodują one podobne szkody w organizmie jak narkotyki, jednak 
są legalnie sprzedawane i kupowane, często jako „wyroby ko-
lekcjonerskie” nie do spożycia. Nagły wzrost zainteresowania 
środków masowego przekazu tymi substancjami wynikł głównie 
z dużej ilości osób, które trafiły do szpitali z powodu zatrucia 
tymi specyfikami w krótkim czasie. Tylko w lipcu ponad 300 
osób było w Polsce hospitalizowanych z tego powodu.

Co dokładnie znaczy termin „dopalacze”?

„Dopalacze” to produkty zawierające substancje psychoaktyw-
ne nie znajdujące się na liście substancji zakazanych w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Wywołują one u osoby efekt 
narkotyczny zbliżony do działania nielegalnych narkotyków. 
Występują w postaci środków głównie pochodzenia roślinne-
go (susze, kadzidełka), środków syntetycznych sprzedawanych 
w formie tabletek,  proszków czy np. znaczków do lizania za-
wierające jedną lub wiele substancji psychoaktywnych.

Dlaczego ich zażywanie jest tak groźne?

      Ze względu na zawarte w dopalaczach 
substancje, często o nieznanym składzie 

chemicznym, ich wpływ na zdrowie so-
matyczne jest nie do końca poznany, 
stąd trudności diagnostyczne, jak i pro-
blemy medyczne związane z odtruwa-
niem. Często młodzi ludzie po zażyciu 
dopalaczy mają zarówno problemy 
ze swoim stanem psychicznym (stany 
lękowe, zaburzenia nastroju, urojenia, 

nadmierna agresywność, bezsenność), 
jak i somatyczne (drgawki, śpiączka, 

problemy z oddychaniem czy zaburzenia 
rytmu serca, wysoka temperatura, nadmier-

ne pocenie się). Zdarza się, że spożywanie dopalaczy dopro-
wadza do uzależnienia a także do śmierci. Lista ta nie wyczer-
puje wszystkich możliwych skutków ubocznych dopalaczy, ale 
wyraźnie wskazuje na ich szkodliwość. Zmiany polegające na 
uszkodzeniu wątroby czy centralnego układu nerwowego są na 
ogół nieodwracalne. Wątrobę czy mózg można zaleczyć, ale 
trwały defekt pozostaje praktycznie do końca życia.

Po jakich sygnałach rodzice mogą rozpoznać, że ich dziecko 
sięga po dopalacze?

Najważniejszym kryterium jest zmiana zachowania i funkcjono-
wania dziecka. Jeżeli rodzic zauważy, że dziecko zaczyna zacho-
wywać się nienaturalnie, inaczej niż zwykle, jest zbyt senne lub 
zbyt pobudzone, cierpi na bezsenność, ma nawracające zawroty 
głowy, stany lekowe, często reaguje agresywnie, warto zastano-
wić się, czy nie jest uzależnione od jakiegoś środka znajdujące-
go się w sprzedaży. Oczywiście lista ta jest niepełna, ale wynika 
to z faktu, że na świecie istnieje ok. 12 tysięcy potencjalnych 
środków mogących wchodzić w skład takich produktów. W kra-
jach Unii Europejskiej i USA wykrywa się przeciętnie dwie 
nowe substancje uzależniające tygodniowo, stąd tak trudno jest 
zamknąć listę objawów. 

Kto najczęściej sięga po dopalacze i w jakim celu?

Dopalacze, szczególnie w postaci kapsułek, a także suszu ro-
ślinnego przeznaczonego do palenia są zażywane głównie przez 
młodych ludzi w celu wprowadzenia się w stan błogości, nastrój 
euforyczny oraz do poprawy kondycji fizycznej i seksualnej 
niezbędnej podczas intensywnych zabaw tanecznych. Stąd 
najczęściej można je kupić na dyskotekach czy w klubach 
tanecznych. Często młodzi ludzie mają sporo wiedzy na 
temat tego, jak łączyć różne substancje, by mieć lepszy 
„odjazd”, poczucie mocy i siły. Oczywiście źródłem uzy-
skania dopalaczy są legalnie działające sklepy z „produk-
tami kolekcjonerskimi”, a przede wszystkim Internet. 

Jak szybko można się od nich uzależnić i na czym po-
lega ten mechanizm?

Trudno tutaj mówić o czasie potrzebnym do uzależnienia 
się od dopalaczy. Uzależnić się można zarówno od substancji, 
jaką dopalacz zawiera, jak i od stanu emocjonalnego, uzyski-
wanego za jego pomocą. Częstym mechanizmem prowadzącym 
do uzależnienia, w przypadku wszystkich środków psychoak-

Rozmowa z Bolesławem Białasem, terapeutą uzależnień
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tywnych, jest ucieczka od codziennych problemów w „cudowną 
tabletkę”, która jest lekiem na wszystko.  Młody człowiek sły-
sząc o środkach wzmacniających pamięć albo pozwalających na 
długie okresy aktywności bez zmęczenia, zaczyna coraz częściej 
po nie sięgać i nie jest w stanie się bez nich obejść, a to prosta 
droga do uzależnienia.

Do szpitali trafiają często młodzi ludzie, którzy mieszają 
dopalacze z alkoholem bądź  twardymi narkotykami. Jakie 
mogą być skutki takich „eksperymentów”?

Zdarza się, że dopalacze są łączone z innymi substancjami zmie-
niającymi świadomość, w tym z alkoholem i/lub narkotykami, 
skutkiem jest spotęgowane działanie tych środków groźne dla 
zdrowia i życia. Problemem jest leczenie i odtruwanie po za-
truciu tymi środkami. Ponieważ jest ich tak dużo, w tym wiele 
nowych, dopiero wprowadzanych na rynek, rzeczywiście trud-
no jest zidentyfikować te substancje mając przed sobą pacjenta 
często nieprzytomnego. Nie ma testów mogących odpowiedzieć 
na pytanie, co pacjent zażył, czasem działamy intuicyjnie i nie 
zawsze trafnie. To jednak pytanie bardziej do lekarzy toksyko-
logów.

Czy trafiają do Pana na terapię osoby uzależnione od dopa-
laczy - ile mają lat i z jakich środowisk pochodzą?

Tak. Do naszej poradni trafiają pacjenci uzależnieni od dopala-
czy, często z rozpoznaniem mieszanym, czyli uzależnieniem od 
amfetaminy, marihuany czy alkoholu + dopalacze. W Poradni 
Leczenia Uzależnień od Alkoholu NZOZ Centrum w Siedlcach 
przyjmujemy wyłącznie osoby dorosłe, często konsultujemy 
rodziców młodych ludzi biorących dopalacze, kierując ich do 
specjalistycznych ośrodków. Są to głównie rodzice gimnazjali-
stów, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Jeżeli chodzi o osoby 
dorosłe, zazwyczaj nie przekraczają 35 roku życia.

Na czym polega terapia uzależnionych od tego typu środ-
ków?

Uzależnienie od dopalaczy ma w zasadzie takie same skutki, 
jak uzależnienie od innych środków psychoaktywnych (alkohol, 
narkotyki). Osoba zażywająca nie dostrzega negatywnych kon-
sekwencji brania, często pomija skutki psychiczne, koncentru-
jąc się na dolegliwościach fizycznych. Najbardziej właściwym  
i skutecznym sposobem na zatrzymanie rozwoju uzależnienia 
jest kompleksowe leczenie rozpoczynającym się przerwaniem 
zażywania i detoksykacją. Terapia rozpoczyna się od intensyw-
nego programu terapeutycznego, najlepiej w ośrodku stacjonar-
nym, później może być kontynuowana w warunkach ambulato-
ryjnych oraz przy pomocy grup wsparcia. 

Jaka jest, według Pana, najskuteczniejsza metoda walki 
z dopalaczmi i ich producentami oraz dystrybutorami?

To trudne pytanie, potrzebne są zmiany w pra-
wie, częste aktualizacje list substancji nar-

kotycznych, choć rynek dopalaczy, skoro 
powstał, to będzie się rozwijał, gdyż 

substancje nielegalne będą zastępowa-
ne innymi. Z mojego punktu widzenia 
– psychologa terapeuty uzależnień, 
najważniejsze jest oddziaływanie na 
popyt na dopalacze, poprzez działa-
nia profilaktyczne, mające na celu 
wyrobienie u młodych ludzi umie-
jętności radzenia sobie w życiu bez 
„podpórek”, jakimi są wszystkie 
środki zmieniające świadomość, 

oraz dostarczanie ludziom wiedzy na 
temat szkodliwych skutków zażywa-

nia środków psychoaktywnych. Ważna 
jest rola rodziny w kształtowaniu warto-

ści i zdrowego stylu życia. Ale to zupełnie 
odrębny temat.

Na co powinieneś zwrócić uwagę:

•	 huśtawka	nastrojów,	naprzemienne	ożywienie,	euforia,	histe-
ryczny	śmiech	bez	powodu	i	ospałość	(spowolnione	reakcje	
„zmulenie”)

•	 napady	lęku,	przerażenia
•	 nadmierny	apetyt	lub	brak	apetytu,	wzmożone	pragnienie
•	 porzucenie	dotychczasowych	zainteresowań
•	 kłopoty	w	szkole	(słabsze	oceny,	konflikty	z	nauczycielami,	
wagary)

•	 izolowanie	się	od	innych	domowników
•	 zamykanie	się	w	pokoju,	niechęć	do	rozmów
•	 zamykanie	swojego	pokoju	na	klucz,	akcentowanie	potrzeby	
prywatności

•	 częste	wietrzenie	pokoju,	używanie	kadzidełek	i	odświeżaczy	
powietrza

•	 wypowiedzi	zawierające	pozytywny	stosunek	do	narkotyków,
•	 zmiana	grona	przyjaciół,	zwłaszcza	na	starszych	od	siebie
•	 krótkie	rozmowy	telefoniczne	prowadzone	półsłówkami
•	 późne	powroty	lub	nagłe	wyjścia	z	domu
•	 bunt,	łamanie	obowiązujących	w	domu	zasad
•	 kłamstwa,	wynoszenie	wartościowych	przedmiotów	bądź	
drobiazgów	z	domu,	podbieranie	rodzicom	pieniędzy	(począt-
kowo	drobnych	sum)

•	 powtarzające	się	zgłaszanie	przez	dziecko	zagubień	lub	
kradzieży	przez	rówieśników	drobnych	sum	pieniędzy

•	 kłopoty	z	koncentracją
•	 zmiany	w	porach	spania;	kilkanaście	godzin	snu,	bądź	bez-
senność

•	 nadmierne	reakcje	na	krytykę	na	niewielkie	nawet	niepowo-
dzenia

•	 wymioty	w	kolorze	niebieskim	lub	zielonym

•	 nowy	styl	ubierania	się
•	 szybkie	wychudzenie	lub	nagły	
wzrost	masy

•	 przewlekły	katar,	krwawienie	
z	nosa

•	 zaburzenia	pamięci	oraz	toku	
myślenia

•	 przekrwione	oczy,	nadmiernie	
zwężone	(szpilkowate)	lub	rozsze-
rzone	źrenice	(zakrywające	większość	
tęczówki)	nie	reagujące	na	światło

•	 bełkotliwa,	niewyraźna	mowa
•	 brak	zainteresowania	swoim	wyglądem	
i	nieprzestrzeganie	zasad	higieny

•	 słodkawa	woń	oddechu,	włosów,	ubra-
nia

•	 ślady	po	ukłuciach,	ślady	krwi	na	
bieliźnie,	„gęsia	skórka”

•	 wysypki	na	nogach,	rękach
•	 wypryski	w	okolicach	ust

ZACHOWANIE
Zwróć uwagę na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zanie-
pokoić Cię wszelkie radykalne zmiany w jego sposobie bycia, 
a zwłaszcza:

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

www.gimnazjummilicz.cba.pl

Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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ieszy mnie każdy dzieńC
i uśmiech moich dzieci

Rozmowa z Eweliną, 28-letnią pacjentką Poradni Genetycznej, 
u której stwierdzono wadliwą mutację genu BRCA1, odpowie-
dzialnego za raka piersi. Przed rokiem, będąc w ciąży z trzecim 
dzieckiem, dowiedziała się, że choruje na raka piersi. Trafiła 
do prof. Jerzego Giermka, który jako jedyny onkolog w Polsce 
podjął się leczenia chorych na raka kobiet w ciąży. Przeszła 
mastektomię, a potem długotrwałą chemioterapię. Urodziła 
synka, który razem z nią przeżywał każdy dzień jej walki o zdro-
wie. Walki o ich dwoje.

W którym momencie trafiła Pani do Poradni Genetycznej 
Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach?

To był początek 2014 bądź koniec 2013 roku. Ginekolog, u któ-
rego od lat leczyłam się z powodu zaburzeń hormonalnych, skie-
rował mnie tutaj, ponieważ moja mama chorowała na raka pier-
si. Miała 37 lat, kiedy stwierdzono u niej ten nowotwór. Po kilku 
latach nastąpiła wznowa. Dziś ma usunięte obie piersi.

Czy mama kiedykolwiek mówiła o chorobie, czy czuła Pani 
strach przed rakiem?

Mama zawsze starała się chronić mnie i siostrę nie tyle przed 
chorobą, co przed skutkami terapii. Przecież byłyśmy dziećmi, 
które nie rozumiały, dlaczego mama często wyjeżdża, dlaczego 
wymiotuje, wygląda inaczej niż kiedyś. Nigdy nie widziałaśmy 
jej łysej głowy po chemii.  To była tym bardziej trudna sytuacja, 
że nasz tata nie żył – zginął w wypadku samochodowym na krót-
ko przed chorobą mamy. Musiała unieść ciężar utraty męża i ży-
wiciela rodziny oraz ciężkiej choroby, która spadła na nią nagle. 

To bardzo trudne doświadczenie dla dziecka.

Na pewno tak, dlatego ja również staram się chronić swoje dzie-
ci. Oczywiście rozmawiam z córkami o chorobie (jedna ma 10 
lat, druga sześć), ale tłumaczę im, że na pewno wyzdrowieję. 
Że wszystko będzie dobrze. Oczywiście dzieci dowiedziały się 
o mojej chorobie dużo więcej od swoich rówieśników w szkole 
czy w przedszkolu albo bezpośrednio od ich mam, niż ode mnie. 

Niestety, ludzie są okrutni. Choroba nowotworowa jest sensacją. 
Kiedy usłyszą diagnozę rak, od razu kojarzy im się ze śmier-
cią. Moje dzieci nigdy nie usłyszały ode mnie tego słowa. Nigdy 
nie widziały mojej łysej głowy, ale dawałam im moją perukę do 
przymierzania, wyjaśniając, że czasami trzeba z niej skorzystać, 
zanim będę miała jeszcze piękniejsze włosy.

Czy mama zachęcała panią do badań?

Kiedy byłyśmy starsze, mama zawsze, świadoma dziedziczenia 
nowotworu piersi, powtarzała nam, że trzeba się badać. Mnie 
nikt nie musiał gonić do lekarza. Regularnie odwiedzałam gi-
nekologa, a USG piersi miałam wykonywane nawet cztery razy 
w roku.

Przeczy więc Pani stereotypowi kobiety, która szerokim łu-
kiem omija ginekologa, a potem na leczenie jest zbyt póź-
no…

Tak. Na pewno jestem zaprzeczeniem tego stereotypu. W sierp-
niu 2013 USG moich piersi było prawidłowe, a już dwa mie-
siące później w lewej piersi był obecny okołodwucentymetrowy 
guzek.

Genetycy potwierdzili, że ma Pani zmutowany gen BRCA1. 
Spodziewała się Pani takiego wyniku?

Całe życie miałam świadomość, że ta choroba może również 
mnie spotkać, więc ten wynik nie był wielkim szokiem. Czeka-
jąc na wyniki testów genetycznych, zaszłam w ciążę. Podczas 
badania, które miało ją potwierdzić, lekarz zbadał mi piersi. Nie 
miał dla mnie dobrych wiadomości.

Co Pani od niego usłyszała?

Od razu podejrzewał raka złośliwego. Dostałam skierowanie na 
pilną biopsję cienkoigłową, potem gruboigłową, które potwier-
dziły obecność złośliwego nowotworu. Lekarz powiedział mi, że 
za dwa miesiące mogłam mieć już przerzuty.
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Jak Pani zareagowała na tę wiadomość – z jednej strony 
potwierdzenie ciąży, a z drugiej taka diagnoza…

Nie da się tego opisać słowami. Szok, niedowierzanie, lament…  
Wiedziałam dobrze, co to za choroba. Wyobraziłam sobie, co 
czują moje dzieci, bo też przeszłam przez to wszystko, będąc 
świadkiem choroby mamy. 27 sierpnia w Instytucie Onkologii 
na warszawskim Ursynowie odbyła się operacja usunięcia lewej 
piersi wraz z węzłami chłonnymi, a potem chemioterapia. 

Powiedziała Pani mamie o swojej chorobie?

Nie od razu. Nie było jej wówczas w Polsce. Kiedy rozmawia-
łam z nią przez telefon, udawałam, że wszystko jej ok, a po 
policzkach płynęły mi łzy. Nigdy przed nią nie płakałam, więc 
musiałam się bardzo powstrzymywać. Mama zawsze widziała 
mnie uśmiechniętą. Byłam uosobieniem siły i optymizmu. Po-
wiedziałam jej o wszystkim dopiero po pierwszej chemii. 

Jak to przyjęła? 

Zalała się łzami i wyszeptała tylko: nie wierzę. A potem wypaliła 
pod rząd pięć papierosów, chociaż już dawno rzuciła ten nałóg. 
Słyszałam, jak w nocy płacze.

Kiedy trafiła Pani do profesora Giermka?

Już na etapie pierwszego usg, mój lekarz prowadzący 
skierował mnie do profesora Jerzego Giermka, 
który pracuje w Instytucie Onkologii w War-
szawie. Lekarz najpierw zadał mi pytanie, 
czy chcę urodzić. Nie miałam żadnych 
wątpliwości. Potem pokazał album ze 
zdjęciami mam i ich dzieci, które uro-
dziły się w trakcie leczenia onkologicz-
nego. Byłam wówczas 51 pacjentką 
w Polsce, która choruje na nowotwór 
i jest w ciąży, poddaną chemioterapii. 

Jak Pani zniosła operację usunięcia 
piersi?

Fizycznie było bardzo ciężko. Nie mogłam 
brać silnych leków przeciwbólowych z po-
wodu ciąży. Musiałam sobie wszystko poukła-
dać w głowie na nowo. Powtarzałam sobie, że to, 
co złe, już minęło, już tego we mnie nie ma.  

Czego się Pani najbardziej obawiała w związku z chemio-
terapią?

Bardzo bałam się o moje dziecko. Byłam przekonana, że che-
mia mu zaszkodzi. Kobiety w ciąży dosyć dobrze znoszą che-
mię. Ani razu nie wymiotowałam, ale często bolał mnie brzuch. 
Wyobrażałam sobie wtedy, że moje dziecko też cierpi. Że każda 
kropla toksycznego płynu, który sączył się w moje żyły, zatruwa 
jego ciało. Pod koniec ciąży miałam wręcz obsesję, że z moim 
synkiem na pewno będzie coś nie tak. Miałam wyrzuty sumie-
nia, że zdecydowałam się na chemioterapię. Przecież mój synek 
przez całe swoje życie płodowe „brał” chemię. 

Jak wspomina Pani dzień jego narodzin?

W Warszawie żaden szpital nie chciał przyjąć do porodu pa-
cjentki z „takimi problemami”. W końcu trafiłam  do jednego ze 
szpitali na wschodzie Polski. Ale tam też lekarze byli zdziwieni, 
że leczę się z powodu nowotworu, będąc w ciąży. Kilkakrotnie 
miałam robione usg. Za każdym razem dopytywałam lekarza, 
czy z dzieckiem jest wszystko w porządku. Przyznaję, że byłam 
bardzo natrętna… Poród odbył się przez cesarskie cięcie. Pod-
czas operacji lekarze profilaktycznie usunęli jajniki i jajowody. 
Kiedy tylko synek pojawił się na świecie, jeszcze na wpół przy-
tomna dopytywałam lekarzy, czy jest cały i zdrowy. Czy nicze-
go mu nie brakuje. Łzy mi płynęły po twarzy. Pocałowałam go 

ieszy mnie każdy dzień
i uśmiech moich dzieci

w główkę, a potem mi go zabrali. Był tłuściutki i śliczny. Roz-
wija się bardzo dobrze. Dużo się uśmiecha i dużo śpi, tak, jak 
by rozumiał, że nie mogę go nosić. Wiem, że jest wyjątkowym 
dzieckiem i zawsze będzie tak traktowany.

Jakiego wsparcia doświadczyła Pani podczas choroby?

Bardzo dużo ludzi modliło się za mnie. Ja też codziennie prosi-
łam Boga, by moje dziecko było zdrowe, a dla siebie błagałam 
o siły, by przetrwać to wszystko… Ogromne wsparcie miałam 
w moich najbliższych. To jest nie do przecenienia.

Czy lekarze proponowali Pani kontakt z psychologiem pod-
czas leczenia?

Tuż po operacji przyszła do mnie pani psychoonkolog i zapew-
niła, że w każdej chwili mogę się do niej zgłosić i porozmawiać. 
Ale ja nigdy nie skorzystałam z tej pomocy. Byłam potwornie 
zmęczona leczeniem, dojazdami do Warszawy  na chemię (oko-
ło 250 km). Stres towarzyszył mi przez 24 godziny na dobę.

Czego dowiedziała się Pani o sobie i o innych w trakcie cho-
roby?

Że jestem twarda. Mimo tego, że było dużo płaczu i nerwów, 
wydaje mi się, że dobrze sobie poradziłam. Nigdy w życiu nie 

pomyślałam, że mogę umrzeć. O ludziach dowiedziałam się 
tego, że są bezwzględni. Starsza córka była wypyty-

wana w szkole, czy to prawda, że miałam opera-
cję. Nieraz usłyszała od dzieci: a twoja mama 

to umrze? W pewnym momencie musiałam 
pójść z nią do neurologa z powodu nerwo-
wych tików. Oczywiście doświadczam 
też bardzo wiele dobrego od ludzi, ale 
często głupota i niewiedza zagłuszają te 
ludzkie odruchy. 

     Społeczeństwo nie dorosło do roz-
mowy o tej chorobie…

Absolutnie nie. Potrzeba ogromnej edu-
kacji – rak nadal kojarzony jest z wyro-

kiem śmierci, a to nieprawda. Wcześnie 
wykryty daje szanse na wyleczenie i długie 

życie, ale trzeba się badać. 

   W sierpniu minął rok od operacji. Czy myśli Pani 
o rekonstrukcji piersi?

Na pewno w przyszłości się na to zdecyduję. Póki co chcę pod-
dać się profilaktycznej mastektomii drugiej piersi. Teraz na tym 
się skupiam.

Czy kiedykolwiek miała Pani pretensje do losu, do Boga, że 
Panią tak doświadczył?

Nie, miałam tylko jedną uwagę: dlaczego choroba pojawiła się 
w tym momenie, kiedy spodziewam się trzeciego dziecka. Ale 
kiedy trafiłam na oddział onkologii, już nie zadawałam takich 
pytań, widząc ogrom osobistych tragedii innych pacjentów. 
Choroba uczy pokory i doceniania życia w każdej jego postaci. 
Dziś inaczej patrzę na świat. Widzę w nim więcej piękna niż 
brzydoty, a w oczach moich dzieci codziennie szukam błysku 
szczęścia wbrew temu, co je spotkało.

Co by Pani chciała powiedzieć kobietom w podobnej sytu-
acji?

Że nie wolno się poddawać. Że wszystko, co złe, mija. I że 
wszystko, czego doświadczamy, czemuś służy. Apelowałabym 
również o to, by nie usuwały ciąży.

Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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Dziecko wybitnie zdolne jest ciekawe świata i ludzi, ma dar 
bystrej obserwacji otoczenia. Jest dociekliwe, dlatego zadaje 
mnóstwo pytań i nie zadawala się zdawkowymi odpowiedziami. 
Posiada ono szeroki wachlarz zainteresowań a czasami ukierun-
kowane uzdolnienia i pasje widoczne są już na bardzo wczesnych 
etapach rozwoju. Wiedza dziecka zdolnego wykracza znacznie 
poza wiedzę szkolną. Zadania umysłowe wykonuje ono z przy-
jemnością. Bez problemu potrafi skupić uwagę przez dłuższy 
czas na tym, co je interesuje. Nudzi się natomiast czynnościami 
rutynowymi. Ma bogatą wyobraźnię oraz oryginalne, nietuzin-
kowe pomysły. Co więcej, ma potrzebę wyrażania swoich wra-
żeń, myśli i emocji w różnej formie. Spontanicznie tworzy np. 
utwory literackie, choreografie taneczne czy malowidła. Nie-
hamowane i wspierane dziecko prezentuje niezależną postawę, 
broni swoich poglądów i pomysłów. Ma także poczucie humoru, 
często błyskotliwe. Bywają też jednostki o niespotykanie rozwi-
niętej jednej zdolności przy upośledzeniu innych. Nazywamy je 
sawantami. Jako przykład można podać Leisile Lemke - męż-
czynę z porażeniem mózgowym, który jako nastolatek usłyszał 
w telewizji koncert fortepianowy Piotra Czajkowskiego. Następ-
nie, pomimo że nigdy wcześniej nie grał na pianinie, zagrał ten 
koncert z pamięci od początku do końca. Jest to jednak fenomen 
bardzo rzadko spotykany.

Bardzo zdolne dzieci to wyzwanie i dla rodziców, i dla na-
uczycieli. Takie dzieci w szkole często się nudzą, nie potrafią 
nawiązać dobrych relacji z rówieśnikami, bo czują się inne, 
co często równa się: odrzucone. Czytając relacje rodziców 
takich dzieci na forach internetowych włos się jeży na gło-
wie: nauczyciele często przypinają im łatkę niegrzecznych, 
problemowych i zrzucają winę na kłopoty w rodzinie. Jaka 
winna być rola szkoły w rozwijaniu uzdolnień młodych ludzi 
i ubogacaniu ich osobowości a nie ich niszczeniu?

Słusznie zwróciła pani uwagę, że wychowanie czy praca z dziec-
kiem zdolnym to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność dla 
jego środowiska. Powiedziałabym nawet, że wysiłek jest rów-
nie duży, co z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawno-
ściami. Faktycznie wybitnie zdolne dziecko ma prawo nudzić 
się w szkole, gdzie materiał dostosowany jest do średniego 
poziomu rozwojowego dla danego wieku. Jego pęd do wiedzy 
w połączeniu z pewnością siebie bywa bardzo często tłamszony 
i niesłusznie wiązany z postawą butną i egoistyczną. Dziecko 
takie wymaga tymczasem indywidualnego podejścia i stwarza-
nia warunków stymulujących do wykorzystywania wrodzone-

Jak współczesna psychologia definiuje pojęcie wybitnie 
zdolnego dziecka?

Dziecko uznawane jest za wybitne, kiedy posiada wysokie zdol-
ności ogólne, tj. zapamiętywanie, spostrzeganie, wyciąganie 
wniosków. Obok ogólnych musi też wykazywać tzw. uzdolnienia 
kierunkowe, np. muzyczne, językowe czy sportowe oraz predys-
pozycje twórcze (zdolności do kreowania, wyrazu artystyczne-
go). Dodatkowo uczeń zdolny cechuje się wysokim zaangażo-
waniem zadaniowym, co oznacza, że jest chętny do poznawania 
i odkrywania. Do stawianych przed nim problemów podchodzi 
z chęcią i wytrwałością, a także wiarą we własne możliwości.

Na podstawie jakich kryteriów rozpoznajemy takie dzieci? 
Czy test inteligencji jest „wystarczającym” dowodem?  

Aby można było mówić o ponadprzeciętnych zdolnościach, speł-
nione muszą być warunki zawarte w definicji omówionej powy-
żej. Teoretycznie rodzice lub nauczyciele pracujący z dzieckiem 
powinni zauważyć, że dziecko wyróżnia się na tle rówieśników. 
W praktyce bywa różnie. Nauczyciele skarżą się na zbyt liczne 
klasy. Utrudnia to indywidualne podejście do ucznia. Rodzice 
natomiast nie muszą mieć wiedzy pozwalającej określić, czy 
ich pociecha rozwija się przeciętnie czy ponadprzeciętnie. Co 
więcej, często sugeruje się im, że są zapatrzeni w swoje malu-
chy i przeceniają ich zdolności - to może hamować ich przed 
zgłębianiem tematu. Jak widać łatwo o przeoczenie wybitnych 
zdolnośći, dlatego ważna jest współpraca rodziców z wycho-
wawcami, pedagogami i psychologami szkolnymi. Jeśli osoby 
wychowujące czy pracujące z dzieckiem zauważą jego poten-
cjał, warto upewnić się, czy nie mylimy wybitnych zdolności 
z ponadprzeciętnym zdyscyplinowaniem i pilnością lub zbyt-
nią ambicją rodziców. Zweryfikować to można w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, która przeprowadza odpowiednie 
badania. Oprócz testów sprawdzających intelekt stosowane są 
również testy sprawdzające inteligencję emocjonalną, zdolności 
twórcze oraz kompetencje społeczne. Istotne jest, by wiedzieć, 
czy zdolności poznawcze idą w parze z tymi „międzyludzkimi“. 
Błędne rozpoznanie może spowodować, że zadania stawiane 
przed uczniem będą dla niego zbyt trudne, a to z kolei może wy-
wołać frustrację i inne poważne problemy natury emocjonalnej.

Czym się wyróżniają wybitnie zdolne dzieci na tle ich prze-
ciętnie uzdolnionych rówieśników?

Psychologia

czyli jak wspierać zdolne dzieci

„Geniusz, to wieczna cierpliwość”
Michał Anioł
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Emocje i uczucia

Adriana Szubielska
Psycholog

Realizator Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców

Psychologia

go potencjału. Gardner (amerykański psycholog, specjalista 
z dziedziny psycholologii kognitywnej i uczenia się, wieloletni 
badacz intelektu) stwierdził, że należy unikać sztywnego, sfor-
malizowanego nauczania, szczególnie we wczesnych etapach 
rozwoju, czyli w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Istotnym zadaniem rodziców i wychowawców w tym okresie 
jest zrezygnowanie z postawy dyrektywnej i kierowniczej. Do-
rośli powinni inicjować, inspirować i wspomagać działania dzie-
ci. Powinni umożliwiać dziecku zaspokajanie jego ciekawości 
poznawczej – być towarzyszami dziecka w odkrywaniu świata, 
pokazywać, gdzie szukać informacji na interesujące tematy, cie-
kawe dla dziecka dziedziny zgłębiać razem z nim. Ważne jest, by 
w środowisku dziecka maksymalnie różnicować bodźce, dbać 
o ich różnorodność ilościową i jakościową. Szczególnie ważne 
są wszelkie działania mające na celu zharmonizowanie rozwo-
ju dziecka. Należy zwrócić uwagę, by społeczny i emocjonalny 
rozwój dziecka dorównywał poziomowi jego rozwoju intelek-
tualno–poznawczego. Powinno ono mieć stwarzane możliwości 
treningu społecznego – musi przebywać wśród rówieśników, 
uczyć się rozwiązywania nie tylko zadań umysłowych, ale i re-
lacji międzyludzkich.

Proszę powiedzieć, jakie są najczęstsze trudności dziecka 
zdolnego?

Jako że system edukacji nie jest dostosowany do potrzeb dzieci 
zdolnych, często spotykają się one z niezrozumieniem ze stro-
ny nauczycieli. Szkoła, która powinna być miejscem pogłębia-
nia wiedzy, staje się miejscem, gdzie zdolne dzieci się nudzą. 
Oskarżane są o absorbowanie całej uwagi nauczyciela poprzez 
dopytywanie, dyskutowanie, kwestionowanie czy opór. Sytu-
acja taka prowadzi do licznych kłopotów natury emocjonalnej tj. 
chwiejność, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agre-
sywne lub lękowe a także nieśmiałość i przyjmowanie postawy 
biernej, wycofanej.

Wiele osób, szczególnie z otoczenia takich dzieci, uważa, 
że nie trzeba im poświęcać zbyt wiele uwagi, bo i tak sobie 
poradzą. Znamy historie dzieci, które tak właśnie potrakto-
wano (głównie przez rodziców), zatrzymały się w rozwoju. 
Z aktywnych, twórczych i błyskotliwych, otwartych na świat, 
stały się bardzo przeciętne. Gdzie popełniono błąd? Jakie są 
dalekosiężne skutki dla tak skrzywdzonego dziecka?

Wybitnie zdolne dziecko pozostawione samo sobie może mieć 
kłopoty w przechodzeniu od wiedzy do umiejętności. Może prze-
jawiać postawę perfekcjonistyczną oraz mieć problemy w radze-
niu sobie z porażkami. Problemy w relacjach z rówieśnikami są 
już tylko smutnym i nieuniknionym skutkiem. Szalenie istotne 
jest więc, by dbać o harmonijny, a więc uwzględniający emocje 
i zdolności interpersonalne, rozwój dziecka. Należy umożliwić 
mu jak najszersze kontakty społeczne. Nie ma potrzeby, by chro-
nić je przed trudnymi sytuacjami. Po prostu należy je wspierać 
i pomagać rozwiązywać konflikty i nieporozumienia. Dorośli 
powinni być stale obecni w życiu dziecka pamiętając, że mimo 
wybitnych zdolności, wciąż jest ono dzieckiem - niedojrzałym 
i potrzebującym rady i pocieszenia. Bez wsparcia dorosłych ła-
two może ono zagubić się w gąszczu własnych możliwości. To 
w ich postawie dziecko powinno widzieć, że zdolny nie oznacza 
idealny, nieomylny czy wiecznie zapracowany.

Z jakiej pomocy mogą skorzystać rodzice wybitnych dzieci, 
którzy chcą mądrze wspierać je w rozwoju?

Niestety, ciągle nie ma zbyt bogatej oferty pomocowej dla ro-
dziców wybitnych dzieciaków. Trzeba trochę poszukać i się na-
trudzić. W Warszawie przy ul. Raszyńskiej działa np. Centrum 
Informacyjno-Konsultacyjne ds. Dzieci Zdolnych. W naszym 
mieście Biblioteka Pedagogiczna przygotowała zestawienie bi-
bliograficzne na temat stymulowania rozwoju dziecka zdolnego 
- można zapoznać się z polecaną literaturą, by wiedzieć, jak po-
stępować ze swoją zdolną pociechą. Funkcjonuje tu także Aka-
demia Nauki, która ma bogatą ofertę kursów dla dzieci. Caritas 
prowadzi natomiast program „Skrzydła”, wspierający finansowo 
wybitnie uzdolnione dzieci z biedniejszych rodzin. Stypendia 

przyznaje też Urząd Mia-
sta. Na szczęście jest coraz 
większa świadomość wśród 
nauczycieli i wychowawców, 
że dzieci zdolne wymagają 
szczególnej uwagi i wspar-
cia. Z czasem być może prze-
łoży się to na współpracę 
z rodzicami.

W literaturze przedmiotu 
wyjątkowo zdolne dzieci 
określa się jako te, które 
„przejawiają potencjał do 
osiągania sukcesów”. Jak 
ten potencjał utrzymać, by 
nie obrócił się przeciwko 
dziecku?

Zawsze moją obawę budzi 
mówienie o osiąganiu sukce-
sów jako celu kształcenia czy wychowania. Spotykam się często 
z przypadkami, gdzie wysokie wymagania i koncentracja na wy-
nikach niszczyły talent zamiast go rozwijać. Wydaje mi się, że 
potencjał małych geniuszy będzie działał na ich korzyść, kiedy 
radość, przyjemność i satysfakcja ze zgłębiania tajników nauki 
będą priorytetami.

Istnieje wiele stereotypów, dotyczących zdolnych dzieci. Któ-
re z nich są najbardziej szkodliwe?

 W mojej ocenie każdy stereotyp jest szkodliwy. Zawsze zamyka 
on na drugiego człowieka i uniemożliwia poznanie go. Nie po-
dejmę się więc stopniowania tych dotyczących dzieci zdolnych 
- każdy jest krzywdzący, zbyt krzywdzący. Wydaje mi się, że za-
wsze więcej wnosi otwartość i ciekawość na drugiego człowieka 
niż podążanie za etykietkami. W przypadku dziecka zdolnego 
warto pamiętać, że po pierwsze jest ono dzieckiem. Dopiero po 
drugie - zdolnym. Jako dziecko ma ono prawo być niedojrzałe 
i potrzebuje czuć się kochane.

Piękne umysły to piękny świat. Z czego najbardziej powinni 
cieszyć się rodzice wyjątkowo uzdolnionych dzieci? Co świat 
i my, przeciętniacy, zyskujemy na kontakcie z takimi osobo-
wościami?

Chyba z tego, że ich dzieci mają frajdę z poznawania świata, 
tworzenia, kreowania, wyciągania wniosków, że jest to dla nich 
przyjemność i radocha. A jeśli przy okazji zapiszą się w historii, 
czy to poruszającym utworem muzycznym, czy wyczekiwanym 
lekiem, to zyskuje ludzkość - nie może być lepiej. Na pewno 
wybitne osobowości mogą być dla nas inspiracją i zachętą do 
odkrywania własnych zdolności i pasji. Co ciekawe, nie musimy 
ich nigdy spotkać, by czerpać z ich talentu i dorobku.

Gdyby mogła Pani jednak przenieść się w przeszłość, z któ-
rym z geniuszy chciałaby się Pani osobiście spotkać i dlacze-
go – z Leonardem da Vinci, Amadeusem Mozartem, Mikoła-
jem Kopernikiem czy Albertem Einsteinem? 

Rozumiem, że mogę wybrać tylko jednego z panów (śmiech)? 
W takim razie chciałabym poznać Einsteina. Jestem bardzo 
ciekawa, czy jego geniusz obejmował też tłumaczenie prawi-
deł fizycznych tak bardzo nieuzdolnionym fizycznie jednost-
kom jak ja.:) 

Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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Przychodnia Centrum w Strachówce została uruchomiona z dniem 1 sierpnia br. Wówczas rozpo-
częliśmy przyjmowanie pacjentów w ramach NFZ. Pacjenci mogą korzystać z usług w zakresie 

medycyny rodzinnej, specjalistyki (ginekologia, stomatologia). 
W  sobotę 5 września miało miejsce uroczyste poświęcenie nowego obiektu, w  którym mieści się 
przychodnia Centrum. Inwestycja została zrealizowana przy współpracy z  władzami Gminy Stra-
chówka oraz firmą KOME POLSKA Sp. z o. o. Nowa przychodnia w Strachówce jest pierwszą w po-
wiecie wołomińskim. 
W gronie znakomitych gości, którzy przybyli na uroczystość znaleźli się: Pan Kazimierz Rakowski - 
Starosta Powiatu Wołomińskiego, Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Powiatu Węgrowskiego, Pani 
Edyta Zbieć - Zastępca Burmistrza Wołomina, Pani Halina Bonecka - Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Wołomińskiego, Pan Andrzej Olszewski - Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu 
Wołomińskiego, Radni Powiatu Wołomińskiego, Pan Paweł Bednarczyk - Burmistrz Miasta Tłuszcz, 
Pani Urszula Anna Kalinowska - Zastępca Burmistrza Łochowa, Pan Dariusz Kokoszka - Wójt Gmi-
ny Jadów, Pan Tadeusz Gałązka - Wójt Gminy Dobre, Pan Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy 
Dąbrówka, Pani Anna Godlewska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wo-
łominie, Pan Zbigniew Aleksandrowicz – Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Modlitwę poprowadzili Ks. Arkadiusz Zawistowski - Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji War-
szawsko-Praskiej z  ramienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera oraz Ks. Mieczysław 
Jerzak - Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strachówce.
Nie mogło zabraknąć gospodarzy Gminy Strachówka. Przybyli: Pan Piotr Orzechowski z żoną 
- Wójt Gminy Strachówka, Pan Krzysztof Jezierski - Sekretarz Gminy Strachówka, Pani Anna Oł-
dak - Przewodnicząca Rady Gminy Strachówka, Radni Gminy Strachówka, przedstawiciele sołectw 
Gminy Strachówka oraz Pani Małgorzata Leszczyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozalinie.
Firmę KOME POLSKA Sp. z o. o. wykonującą prace budowlane przychodni reprezentowali Pan Grze-
gorz Żuk Prezes Zarządu Spółki KOME POLSKA oraz Pan Michał Stanisławowski – projektant. 
Gośćmi specjalnymi byli: Pani Erwina Ryś-Ferens - polska panczenistka, medalistka mistrzostw Eu-
ropy i Świata, radna sejmiku mazowieckiego oraz Pan Prof. Jan Żaryn z małżonką - poseł.
Uroczystość poświęcenia i  otwarcia przychodni Centrum sprzyjała refleksji nad dotychczasową 
współpracą Spółki Centrum oraz władz Gminy Strachówka. Wszystko zaczęło się w  2013 roku od 
wspólnie organizowanych akcji profilaktycznych dla mieszkańców okolicznych miejscowości - pro-
wadzonych w ramach ogólnopolskiego konkursu ZDROWIE W CENTRUM. Dzięki dobrej organizacji 
pracy i zaangażowaniu wielu osób Gmina Strachówka zdobyła drugie miejsce w konkursie. Kolejnym 
etapem wspólnych działań była decyzja o zwiększeniu dostępności świadczeń medycznych dla lo-
kalnej społeczności. Rozpoczęła się budowa nowej przychodni zdrowia z  usługami dla dorosłych 
i dzieci (2014-2015). 
Po części oficjalnej goście udali się do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie, gdzie przygotowano prezen-
tację Spółki Centrum, ukazującą powstawanie przychodni w Strachówce. 

(MJ)

... w Strachówce

Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
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Tegoroczna jesień to dla Spółki Centrum MD czas 
obfitujący w  wewnętrzne uroczystości. W  dniu 

12.09.2015 r. miało miejsce poświęcenie nowych po-
mieszczeń przychodni w  Ceranowie. Przychodnia 
ta została uruchomiona w  XII 2013 r. W  celu dosto-
sowanie pomieszczeń przychodni do obowiązują-
cych standardów firma Centrum MD przeprowadziła 
generalny remont. Wnętrza poddano gruntownej 
przebudowie, dzięki czemu zdecydowanie poprawił się komfort ko-
rzystania przez pacjentów z  oferowanych świadczeń. W  najbliższym 
czasie w budynku, gdzie mieści się przychodnia, zostanie uruchomio-
ny punkt apteczny.

Spośród zaproszonych gości w oficjalnym otwarciu przychodni w Ce-
ranowie udział wzięli: Pani Marta Sosnowska - Wicestarosta Sokołow-
ski, Ksiądz Marek Bielak – Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Ceranowie, Pani Grażyna Sikorska - Wójt Gminy Sterdyń, 
Pani Dorota Joanna Dmowska-Paczuska - Wójt Gminy Mokobody, 
Pan Zbigniew Woźniak - Wójt Gminy Bielany, Pan Jacek Murawski 
- Wójt Gminy Nur, Pan Piotr Skłodowski - Sekretarz Gminy Andrze-
jewo, Pani Grażyna Kołek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ceranowie. 

Władze Gminy Ceranów reprezentowali: Pan Krzysztof Młyński - Wójt 
Gminy Ceranów, Pani Katarzyna Kołodziej - Sekretarz Gminy Cera-
nów, Pani Elżbieta Kurowicka - Skarbnik Gminy Ceranów, Pan Sta-
nisław Pacholec - Przewodniczący Rady Gminy Ceranów, Pan Jerzy 
Lipka - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ceranów, jak rów-
nież członkowie Rady Gminy Ceranów oraz przedstawiciele sołectw. 
Obecni byli także Pani Alina Kolo – projektant technologii medycz-
nej i Pan Leszek Czarny – inspektor nadzoru budowlanego. Przybyli 
pracownicy przychodni w Ceranowie oraz Bielanach, Nurze i Sterdyni. 

Część oficjalną poprowadzili Pan Paweł Żuk i Artur Prusaczyk – Za-
rząd Centrum MD. Podczas powitania gości wskazano ogromny wkład 
pracy w  odnowienie przychodni oraz zaangażowanie pracowników 
we właściwą organizację działań na rzecz uruchomienia placówki, jaki 
i  prowadzenia profilaktycznych akcji zdrowotnych wśród pacjentów. 
Następnie dokonano przecięcia wstęgi. Uroczystej modlitwie prze-
wodniczył Ksiądz Marek Bielak – Proboszcz Parafii w Ceranowie. Po 
poświęceniu goście zwiedzili przychodnię, po czym udali się na obiad 
do Restauracji Pałacowej w  Kosowie Lackim, gdzie zaprezentowano 
działania Spółki Centrum i ukazano proces przebudowy przychodni.  

(MJ)

... w Ceranowie

zaprasza do nowo otwartych przychodni...

... w Sterdyni................................................
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Zdrowie na co dzień

Zakrzepica
Choroba, która zagraża życiu

cz. II
W wiosennym numerze naszego kwartalnika przybliżyłem Państwu charakterystyczne 
cechy Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej – bardzo groźnego schorzenia, którego 
nie można bagatelizować. W tym odcinku ciąg dalszy rozważań na temat zakrzepicy 
i metod jej profilaktyki.   

Zakrzepica żył głębokich może mieć kilka postaci:

Jak leczyć?

• postać dystalna – występuje zdecydowanie najczęściej. 
Zwykle jest bezobjawowa i ustępuje samoistnie, ponadto 
wiąże się z niewielkim ryzykiem klinicznie istotnej zatoro-
wości płucnej. Niemniej jednak może ulec rozprzestrzenie-
niu do zakrzepicy proksymalnej;

• postać proksymalna – zwykle daje objawy kliniczne oraz 
wiąże się z dużym zagrożeniem masywną zatorowością 
płucną;

• bolesny obrzęk – jest ostrą postacią zakrzepicy żylnej, obej-
mującej swym zasięgiem większość żył odprowadzających 
krew z kończyny. Jak wskazuje na to sama nazwa, postaci 
tej towarzyszy ból i bardzo duży obrzęk zajętej kończyny. 
Ta postać zakrzepicy żylnej może występować jako jeden 
z dwóch poniższych wariantów:

a) bolesny obrzęk biały – duży obrzęk, skurcz tętniczek 
w skórze i zahamowanie przepływu włośniczkowego,

b) bolesny obrzęk siniczy – najcięższa postać zakrzepicy, 
w której występuje znaczne ryzyko utraty kończyny lub 
zgonu. Dochodzi tutaj do zamknięcia niemal wszystkich 
żył w kończynie, ze wzrostem ciśnienia żylnego, utrud-
nieniem napływu krwi do przepełnionego łożyska naczy-
niowego, co w konsekwencji powoduje niedotlenienie.

Rozpoznanie ZŻG opiera się, jak w przypadku każdego 
schorzenia, na badaniu podmiotowym pacjenta, czyli wy-
wiadzie dotyczącym czynników ryzyka oraz zgłaszanych 

objawów, na badaniu podmio-
towym, czyli badaniu lekarskim 
oraz na badaniach dodatkowych.
Podstawą rozpoznania zakrze-
picy żył głębokich jest badanie 
USG z oceną dopplerowską na-
czyń żylnych. Jednym z podsta-
wowych badań jest standardowe 
USG z tzw. próbami uciskowymi 
tkanek. Niestety, badania te nie 
są refundowane przez NFZ w za-
kresie badań zlecanych przez 
lekarza POZ i dlatego pacjent 
z podejrzeniem zakrzepicy musi 
trafić do poradni specjalistycz-
nej, np. chirurgicznej. Ten fakt 
wydłuża drogę diagnostyczną. 
Stosowane leczenie jest drogie, 
wymaga uzasadnienia refundacji 
leków i nie jest pozbawione dzia-
łań ubocznych.

Leczenie zakrzepicy żylnej, która daje objawy i tej bezobjawowej, 
niczym się nie różni. Nie wszyscy chorzy z zakrzepicą żylną wyma-
gają hospitalizacji. Większość może być leczona ambulatoryjnie.

Podstawowe leczenie zakrzepicy żylnej to leczenie przeciwkrze-
pliwe. Najczęściej stosuje się heparynę drobnocząsteczkową (za-
strzyki w brzuch) w dawce odpowiednio dobranej do masy ciała, 
większej niż dawka profilaktyczna (przyjmowana np. po operacji). 
Jest to lek wygodny w stosowaniu, jeśli chodzi o dawkowanie, do-
stępność i kontrolę leczenia. Heparyna niefrakcjonowana wymaga 
ścisłej kontroli podawania (leczenie jest szpitalne), jednak w nie-
których przypadkach, takich jak znaczna niewydolność nerek czy 
ryzyko powikłań krwotocznych, jest preferowana.
W przypadku leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi (ace-
nokumarol, warfaryna) przez pierwsze dni leczenia należy je przyj-
mować łącznie z heparyną a następnie oznaczać wskaźnik INR we 
krwi (powinien oscylować między 2 a 3 – wówczas lek działa). Na 
działanie leku duży wpływ ma dieta, przyjmowanie innych leków. 
Stąd konieczna jest regularna kontrola układu krzepnięcia i ewen-
tualne modyfikowanie dawki. Należy dokładnie stosować się do 
zaleceń lekarza, co można jeść, a co eliminować z codziennej diety 
oraz regularnie według zaleceń pobierać krew na badanie wskaź-
nika INR.
Ostatnio pojawiły się nowe leki przeciwzakrzepowe, które przy po-
równywalnej skuteczności nie wymagają kontroli układu krzepnię-
cia. Ujemną stroną ich stosowania jest wciąż wysoki koszt leczenia.
Oprócz leków stosuje się także postępowanie niefarmakologiczne. 
Leczenie stopniowanym uciskiem ma równie ważne znaczenie. 
Bandaż elastyczny lub pończocha/rajstopa uciskowa (z co naj-
mniej drugim stopniem ucisku) powinna być noszona przez cały 
dzień w ciągu aktywności. Można w wybranych przypadkach, np. 
z dużym obrzękiem, zastosować specjalne urządzenie powodujące 
przerywany ucisk pneumatyczny na kończynę. Ważne jest wcze-
sne uruchomienie chorego. Jedynie na początku leczenia zaleca się 
leżenie z uniesioną kończyną. Gdy tylko zmniejsza się bolesność 
i obrzęk kończyny, chory powinien zacząć chodzić, po założeniu 
wyrobu uciskowego. U chorych, u których stosowanie leków prze-
ciwkrzepliwych jest bezwzględnie przeciwwskazane lub niesku-
teczne, rozważa się umieszczenie specjalnego filtru w żyle głównej 
dolnej, który ma zapobiec przedostaniu się oderwanego fragmentu 
zakrzepu do serca i dalej do tętnicy płucnej. Leczenie długoter-
minowe trwa 3 miesiące. Jedynie w wybranych przypadkach (np. 
u chorych z nowotworem złośliwym) leczenie przeciwkrzepliwe 
stosuje się przez dłuższy okres czasu. Po leczeniu takim, pacjent 
powinien przejść cykl badań, w tym kontrolę ultrasonograficzną. 
Odpowiednie leczenie jest niezwykle ważne, gdyż pozwala ono 
uniknąć powikłań a także nawrotu zakrzepicy żył głębokich.
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Zakrzepica

Metody profilaktyki przeciwzakrzepowej:

Specjalista
chorób wewnętrznych

Lek. med. Marcin Mazur

Konieczna jest systematyczna edukacja lekarzy, ale też informo-
wanie pacjentów i ich rodzin, tak aby znajomość czynników ry-
zyka zakrzepicy była powszechna - co może się okazać najsku-
teczniejszą metodą zapobiegania powikłaniom zakrzepowym. 
Największe ryzyko dotyczy osób obłożnie chorych, o ograni-
czonej możliwości poruszania się oraz chorych, którzy przeszli 
większe zabiegi operacyjne, szczególnie ortopedyczne. Osoby te 
jednak najczęściej znajdują się pod opieką lekarską i przyjmują 
w ramach profilaktyki podskórnie zastrzyki tzw. heparyny drob-
nocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej. Czas trwania takiej 
profilaktyki zależny jest od długości okresu unieruchomienia 
chorego oraz od rodzaju schorzenia, na jakie cierpi.

Odrębne zagadnienie stanowią wskazania i rodzaj profilaktyki 
przeciwzakrzepowej, jaką należy stosować u osób zdrowych, 
przebywających w domu, wykazujących normalną aktywność 
fizyczną. U tych osób zdarzają się sytuacje życiowe i stany cho-
robowe, w których ryzyko zakrzepicy również może być zwięk-
szone. Należą do nich:
Ciąża:
W prawidłowej ciąży kobieta nie obarczona dodatkowymi czyn-
nikami ryzyka powinna pamiętać o regularnej gimnastyce, napi-
naniu mięśni łydek i zginaniu stóp. Wskazany jest odpoczynek 
z uniesionymi nogami, a jeśli występują obrzęki łydek - nosze-
nie podkolanówek uciskowych - profilaktycznych i spanie z no-
gami ułożonymi nieco wyżej. Jeśli obrzęki są znaczne lub wy-
raźnie asymetryczne należy zasięgnąć porady lekarza. Noszenie 
podkolanówek uciskowych wskazane jest również w przypadku 
obecności wyraźnych żylaków. Co prawda, nie stanowią one 
zagrożenia zakrzepicą żył głębokich, jednak w ciąży mogą się 
wyraźnie powiększać i bywają przyczyną znacznych dolegliwo-
ści. Kobiety w ciąży, które w przeszłości przebyły zakrzepicę 
żylną, powinny koniecznie o tym fakcie poinformować swojego 
lekarza, gdyż konieczna może się okazać dodatkowa profilakty-
ka za pomocą heparyny. Należy również poinformować lekarza 
o przypadkach zakrzepicy i zatorowości płucnej u członków bli-
skiej rodziny. Warto również te zagadnienia omówić z lekarzem 
na etapie planowania ciąży.
Loty samolotami na dalekich trasach, długotrwałe podróże 
autokarami i samochodami:
Aby uniknąć tzw. zespołu klasy ekonomicznej, u osób zdro-
wych, bez dodatkowych obciążeń zwykle wystarczające jest 
dobre nawodnienie organizmu przed podróżą, noszenie luźnego 
ubrania i gimnastyka łydek: zginanie stóp i napinanie mięśni ły-
dek w czasie podróży.

W przypadku podróży samochodem lub autokarem 
wskazane są przerwy w podróży i energiczny 

spacer powodujący napinane mięśni łydek, 
co pobudza odpływ żylny z łydek.

Osoby obarczone czynnikami ryzyka 
zakrzepicy (np. już kiedyś przebyły za-
krzepicę, są otyłe, mają duże żylaki lub 
chorują na przewlekłe choroby) powin-
ny przed planowaną podróżą uzgodnić 
sposób profilaktyki ze swoim leka-
rzem, gdyż w ich przypadku celowe 
może się okazać podanie jednorazowo 

profilaktycznego zastrzyku z heparyny.

Obecnie znane są trzy sposoby zapobiegania zakrzepicy, stoso-
wane osobno lub łącznie:
•  Podawanie leków zmniejszających krzepnięcie krwi 
•  Leczenie uciskowe
Używanie odpowiednio dobranych podkolanówek i pończoch 
uciskowych lub bandaży elastycznych (w przypadku profilak-
tyki: podkolanówek, pończoch lub rajstop profilaktycznych, 
o mniejszej sile ucisku). Odmianą tej metody jest stosowanie 
tzw. przerywanego ucisku pneumatycznego (PUP). Bardzo waż-
ne jest to, aby materiały uciskowe były stosowane prawidłowo.
•  Aktywność fizyczna. Wczesna aktywność ruchowa (wsta-

nie z łóżka, spacer) po zabiegach operacyjnych lub odpo-
wiednia gimnastyka kończyn. 

Czy są jakieś ogólne zalecenia dotyczące zapobiegania za-
krzepicy?

Owszem, można pokusić się o kilka porad:
• Utrzymanie prawidłowej masy ciała (wskaźnik BMI 18,5–25)
• Dbałość o systematyczną aktywność fizyczną, szczególnie 

taką, w której pracują mięśnie łydek
• Unikanie pozostawania w bezruchu i długiego siedzenia; 

w trakcie pracy siedzącej  przerwy na spacer i zmianę pozycji 
ciała

• Na czas długich podróży (>4 h) samolotem, autokarem, pocią-
giem czy samochodem wkładanie luźnego ubrania, a w trak-
cie, o ile to możliwe, przerwy, spacery lub systematyczne na-
pinanie mięśni łydek

• Niedopuszczanie do odwodnienia organizmu
• Dbałość o swoje zdrowie -  badania okresowe, unikanie sta-

nów zapalnych, leczenie tych, które się pojawiają
• Informowanie swojego lekarza o przypadkach zakrzepicy 

w rodzinie, szczególnie podczas planowania ciąży, antykon-
cepcji doustnej lub hormonalnej terapii zastępczej.

Bardzo poważnym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich może 
być zatorowość płucna. Powstaje ona wtedy, gdy część zakrze-
pu tworzącego się w naczyniach żylnych kończyn lub miedni-
cy oderwie się i przedostanie do naczyń płucnych, blokując do 
nich dopływ krwi. Gdy zamknięte zostanie duże naczynie, może 
wystąpić zatrzymanie krążenia i doprowadzić do nagłego zgonu 
(jak w przypadku sportowców, o których pisałem na wstępie). 
Jeżeli zator dotrze do mniejszego naczynia, może spowodować 
nieprawidłowości ze strony układu oddechowego i krążenia, ale 
nie tak dramatyczne. 

Jakie objawy mogą sugerować zatorowość płucną?

Najczęstsze z nich to:
1. duszność (u ~80% chorych)
2. ból w klatce piersiowej (~50% chorych)
3. kaszel, zwykle suchy (20%)
4. zasłabnięcie lub omdlenie (14%)
5. krwioplucie (7%).
U ok. 1/3 chorych występują również objawy zakrzepicy żył 
głębokich. Objawy kliniczne mogą bardzo sugestywnie przema-
wiać za zatorowością, ale mogą też przypominać inne choroby, 
np. zapalenie płuc lub zawał serca, stąd zdarzają się trudności 
z ustaleniem właściwego rozpoznania. Trzeba pamiętać, że za-
torowość płucna może też przebiegać całkowicie bezobjawowo. 
Zatorowość płucna, zwłaszcza dużego ryzyka, jest schorzeniem 
poważnym, śmiertelność nieleczonej wynosi ok. 30%!
Do potwierdzenia zatorowości należy wykonać badania dodat-
kowe (kolejność badań i ich zakres uzależnione są od stanu pa-
cjenta, prawdopodobieństwa choroby i możliwości diagnostycz-
nych).
Do najważniejszych badań należą echokardiografia, angio-TK, 
scyntygrafia, USG układu żylnego kończyn dolnych, testy labo-
ratoryjne.
Włączenie w odpowiednim momencie leczenia, daje szansę na 
wyleczenie tego groźnego dla życia i zdrowia stanu.

Na koniec przypomnę jeszcze raz, że profilaktyka, jak w wielu 
innych dziedzinach medycyny, tak i w Żylnej Chorobie Zakrze-
powo-Zatorowej, ma wiodące znaczenie. Odpowiednio stosowa-
na może uchronić nas od tego schorzenia. A kiedy już pojawiają 
się niepokojące objawy, mogące sugerować chorobę, konieczna 
jest konsultacja z lekarzem. 



Porównaj rysunki. Który z nich przedstawia jesień? Podaj charakterytyczne cechy dla tej pory roku.

Małgosia idzie do szkoly. Pomóż jej spakować do tornistra rzeczy potrzebne w szkole.

Zagadki :-)

Jakie obuwie, do tego służy,

żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży.
Płynie po niebie, znasz ją i wiesz,że gdy jest ciemna, może być deszcz.

Kiedy jest zimno, kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz na siebie 

go wkładasz.

Uzupełnij litery po obrazkami. Brakujące literki wpisane kolejno w kratkach utworzą hasło.

W ogrodzie Jasia pojawił się tajemniczy gość. Połącz kropki na rysunku i pomóż chłopcu 
dowiedzieć się kim jest gość.
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Tym razem bardzo „wdzięczny” temat: alkohol a zdrowie. 
Któż z nas nie słyszał o dobroczynnym wpływie lampki 

czerwonego wina na zdrowie? Czy tak jest naprawdę? Czy spo-
radyczne picie piwka nie szkodzi? 
  
Alkohol wypijany w niewielkich ilościach i do tego sporadycz-
nie, nie powoduje widocznych zmian w organizmie. Kiedy 
sięganie po alkohol powtarza się zbyt często lub kiedy orga-
nizm jest szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu - nawet 
niewielkie jego ilości muszą, w jakimś momencie, zaszkodzić. 
Istnieje przekonanie, że niewielkie ilości alkoholu, zwłaszcza 
wina, zapobiegają chorobie wieńcowej i zawałom serca. Nieste-
ty, w praktyce nie jest tak różowo. Wprawdzie spotykamy ba-
dania wykazujące, że picie niewielkich ilości alkoholu wpływa 
„ochronnie” na serce, jednak należy do tego rodzaju stwierdzeń 
podchodzić bardzo ostrożnie. Według tych badań „ochronne” 
działanie alkoholu ma polegać na jego wpływie na gospodar-
kę tłuszczową i opóźnianie procesu miażdżycowego. Niestety, 
nie wiadomo, jaki będzie końcowy efekt systematycznego spo-
żywania niewielkich nawet ilości alkoholu. Osoby, których or-
ganizmy, z przyczyn genetycznych, są mniej odporne na dzia-
łanie alkoholu, mogą bowiem nieświadomie, „podpierając się” 
badaniami naukowymi, stosunkowo szybko uszkodzić sobie 
układ nerwowy, wątrobę czy trzustkę, a nawet uzależnić się od 
alkoholu. Do każdego z nas należy więc wybór: czy „chronić” 
przy pomocy alkoholu swoje serce, czy też ryzykować innymi 
poważnymi następstwami zdrowotnymi picia alkoholu, łącznie 
z uzależnieniem. Dlatego teraz trochę postraszę i przypomnę, ile 
złego w naszym organizmie może dokonać etanol. 
Wpływ negatywny można rozpatrywać w dwóch kategoriach: 
działanie doraźne nadmiernej ilości spożytego alkoholu oraz 
wpływ przewlekle przyjmowanej toksyny na narządy i układy.
 

Kilka zdań o szybkim działaniu alkoholu:
Po spożyciu alkohol trafia do przewodu pokarmowego, gdzie 
jest wchłaniany i metabolizowany. Alkohol ma właściwości 
drażniące. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego. Jednak zbyt 
duża ilość alkoholu pogarsza lub całkowicie zatrzymuje procesy 
trawienne, wpływa na zahamowanie łaknienia.
Alkohol wypity w ilościach umiarkowanych zwiększa przepływ 
krwi przez naczynia na powierzchni skóry. Naczynia te rozsze-

rzają się, co powoduje iluzoryczne poczucie ciepła, jednocześnie 
jednak powoduje niebezpieczne wychłodzenie ciała. Duże ilości 
alkoholu mogą podnosić ciśnienie krwi. Stąd zgubny przesąd, 
że to idealny sposób na rozgrzanie organizmu. W ten sposób 
wiele osób odniosło negatywne skutki wyziębienia, na przykład 
podczas wypraw górskich, gdzie alkohol traktowano jako źródło 
ciepła i energii. Wysokie stężenie alkoholu we krwi może stać 
się przyczyną niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca, mogących 
wywołać nawet zgon. 
U każdego pijącego, nawet niezbyt duże ilości alkoholu, może 
dochodzić do odkładania tłuszczu w komórkach wątroby. 
W przeszłości pisałem już o alkoholowym stłuszczeniu wątroby 
oraz alkoholowym zapaleniu wątroby. Długotrwałe picie pro-
wadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi, mózg zostaje po-
zbawiony swojego właściwego pożywienia, stąd nawet u osób 
na ogół nie nadużywających alkoholu już po 48–72 godzinach 
może dojść do hipoglikemii, objawiającej się głodem, osłabie-
niem, zwiększoną nerwowością, poceniem, bólem głowy, drże-
niem. 
Alkohol zaburza funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego 
m.in. za metabolizm leków, stąd spożywanie alkoholu i niektó-
rych leków grozić może poważnymi konsekwencjami z uwagi na 
to, że nie są one w dostatecznie szybkim tempie wydalane z or-
ganizmu i może dojść do efektu kumulacji. Niedawno opisano 
występowanie zespołu alkoholowo–paracetamolowego, skupia-
jąc się na przypadkach ciężkiego uszkodzenia lub ostrej niewy-
dolności wątroby nawet przy umiarkowanym spożyciu alkoholu 
i terapeutycznych dawkach leku. 
Jednym ze skutków picia alkoholu może być ostre zapalenie 
trzustki, co jest chorobą przebiegającą ostro i w skrajnych przy-
padkach może doprowadzać do śmierci.

Alkohol wywiera na OUN działanie depresyjne, zmniejszając 
aktywność mózgu, przy czym nie wszystkie obszary mózgu re-
agują na alkohol jednakowo. Nasilenie skutków picia jest bez-
pośrednio związane z poziomem cukru we krwi, a więc i w mó-
zgu. W zależności od ilości spożytego alkoholu, płci i czasu, 
który upłynął od momentu spożycia alkoholu, możemy wyliczyć 
stężenie alkoholu we krwi. Poszczególnym poziomom stężenia 
alkoholu we krwi odpowiadają określone zmiany w zachowaniu 
człowieka, związane ze zmianami w funkcjonowaniu ośrodko-
wego układu nerwowego, którego kolejne ośrodki podlegają 
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hamowaniu (ośrodek czucia, ruchu), następuje też upośledzenie 
pamięci, rozchwianie uczuć. Przy dalszym wzroście stężenia al-
koholu we krwi popada się w otępienie, niemal całkowicie wy-
łączone zostaje czucie.
Alkohol spożyty w porze snu może skrócić czas potrzebny do 
zaśnięcia. Jednakże alkohol spożyty na godzinę przed położe-
niem się spać zakłóca drugą połowę snu. Spożycie alkoholu 
nawet kilka godzin przed położeniem się spać, może wywołać 
bezsenność w czasie drugiej połowy snu. Spożycie alkoholu 
może wywołać także zjawisko znane jako bezdech senny, co 
w połączeniu z innymi dolegliwościami zwiększa ryzyko wy-
stąpienia zawału, arytmii serca, udaru i nagłej śmierci. 
Niestety, zdarzają się także przypadki ostrego zatrucia alkoho-
lem, które w ekstremalnych sytuacjach mogą doprowadzić do 
zgonu. Przyjmuje się, że śmiertelna dawka alkoholu wynosi 
od 5 do 8 mg na kilogram masy ciała, (przykładowo dla 
mężczyzny o wadze 75 kg 375–600 ml czystego alko-
holu).
Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o konse-
kwencjach społecznych w postaci wypadków spo-
wodowanych przez pijanych kierowców, w których 
giną osoby postronne. Jest to jedna z najczęstszych 
przyczyn wypadków komunikacyjnych.
  

A co ze skutkami zdrowotnymi przewlekle naduży-
wanego alkoholu? Zależą one od wielu czynników, 
jak ilość i typ wypijanego alkoholu, wiek, płeć, 
schorzenia współistniejące, podatność konkretnej 
jednostki. Powoduje to wielkie zróżnicowanie indy-
widualnej reakcji na taką samą ilość wypitego alko-
holu. Następstwa nadużywania alkoholu są zróżni-
cowane i dotyczą niemal wszystkich układów ciała 
ludzkiego. Skupię się na tych najważniejszych:

Przewód pokarmowy:
• zagrożenie rakiem przełyku i innymi nowotworami
• krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmo-

wego 
• zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz choroba 

wrzodowa  
• upośledzenie wchłaniania w jelitach, a co za tym idzie - nie-

dobory białek, witamin i minerałów, w konsekwencji niedo-
krwistość, awitaminoza i wyniszczenie

• przewlekłe zapalenie trzustki, które pogłębia wyniszczenie 
i może doprowadzać do raka trzustki

• marskość wątroby - jedno z najcięższych śmiertelnych po-
wikłań alkoholizmu. Polega na funkcjonalnej i strukturalnej 
przebudowie narządu, który jest niezwykle ważny w proce-
sach oczyszczania organizmu z toksyn, produkcji wielu waż-
nych białek i enzymów. Marskość wątroby wiąże się z powi-
kłaniami, które w konsekwencji prowadzą do śmierci.

Układ sercowo-naczyniowy:
• kardiomiopatia alkoholowa, czyli uszkodzenie i niewydol-

ność serca
• zaburzenia rytmu serca 
• udary mózgu
• nadciśnienie tętnicze
• choroba niedokrwienna serca

Powikłania neurologiczne:
• polineuropatia, pellagra (niedobór witamin), zespół Wernic-

kego-Korsakowa
• zaniki mózgu i móżdżku
• objawy zespołu z odstawienia, które występują po przerwaniu 

ciągów alkoholowych z napadami padaczkowymi, do maja-
czenia, włącznie z delirium tremens.

Ponadto nadużywanie alkoholu może powodować zaburzenia 
hormonalne w postaci impotencji, utraty libido u mężczyzn, 
zaburzenia cyklu miesiączkowego, przedwczesną menopauzę, 
upośledzenie płodności, zwiększone ryzyko raka sutka u kobiet.

Poprzez uszkadzające działanie na trzustkę alko-
hol jest pośrednim czynnikiem prowadzącym do 
cukrzycy. Niezwykle ważnym problemem u osób 
przewlekle nadużywających alkohol jest upośle-
dzona odporność, co skłania do łatwiejszego za-
padania na choroby zakaźne, np. gruźlicę, HIV, 
zapalenia płuc, choroby układu moczowego, po-
socznicę, zapalenia skóry i tkanki podskórnej.

Tak więc czytając powyższe, powinniśmy być 
świadomi, ile złego wywołuje przewlekłe nad-
używanie alkoholu. Nie wspomniałem o wszyst-
kich skutkach społecznych, tragediach rodzin-
nych, absencji w pracy itd.

Dawki alkoholu, co do których można 
przyjąć, iż nie powodują szkód zdro-
wotnych lub też minimalnie wpływają 
na powstawanie takich szkód w orga-
nizmie dorosłego człowieka, określo-
ne przez WHO, to 20 gramów czyste-
go alkoholu dla kobiety dziennie i 40 
gramów dla mężczyzny, wypijanego 
nie częściej niż pięć razy w tygodniu. 
Dana ilość alkoholu może jednak 
różnie oddziaływać na różne osoby. 
Picie szkodliwe, to picie alkoholu 
wystawiające na szwank zarówno 
zdrowie fizyczne, jak i psychiczne pa-
cjenta, lecz nie noszące jeszcze cech 
uzależnienia. 
Uzależnienie od alkoholu, czyli tzw. 
alkoholizm, jest chroniczną, postępu-
jącą i potencjalnie śmiertelną chorobą. 
Może ona jednak być powstrzymywa-
na, jeżeli osoba uzależniona podejmie 
systematyczną terapię w placówce od-

wykowej.

Chciałbym te rozważania na temat zgubnych 
skutków alkoholu na organizm człowieka podsu-
mować rekomendacjami sformułowanymi przez 
środowiska medyczne, uwzględniającymi obiego-
we opinie o dobroczynnym wpływie małych dawek 
alkoholu:

1) osoby, które nie piją nie powinny być zachęcane 
do picia alkoholu wyłącznie dla zdrowia, ponie-
waż nie zostało ostatecznie stwierdzone, że po-
prawa zdrowia następuje w wyniku spożywania 
alkoholu

2) osoby, które nie są zagrożone uzależnieniem od 
alkoholu, nie powinny przekraczać dwóch drin-
ków dziennie, uzależnieni nie powinni wcale pić 
alkoholu,

3) należy zawsze rozważyć, czy więcej będzie strat, 
czy korzyści z  kontaktowania się z alkoholem.

Specjalista
chorób wewnętrznych

Lek. med. Marcin Mazur
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Dostosowanie przychodni zdrowia
do potrzeb osób niepełnosprawnych
w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o.

Artykuł został przygotowany w ramach projektu ErgoWork

PRAWO

Centrum Medyczno-Diagnostyczne to dynamicznie rozwijają-
ca się Spółka, która corocznie zwiększa liczbę placówek, a co 
za tym idzie zatrudnia pracowników (również niepełnospraw-
nych). 
Rozwój sieci placówek jest realizowany zarówno poprzez budo-
wę nowych przychodni bądź wykończeniu nowych lokali, jak 
również poprzez dostosowanie istniejących budynków i lokali.
Nowe placówki, które przejmowane są przez Spółkę, a funkcjo-
nujące od wielu lat w starych budynkach, często nie pozwalają 
architektonicznie na wprowadzenie wszelkich udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych, z także osób starszych. W niektórych 
przypadkach wymaga to gruntownego remontu i jest bardzo 
kosztochłonne. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku two-
rzenia placówki od podstaw, bowiem w takiej sytuacji CMD 
w fazie projektów dba o to, aby pacjenci o różnych potrzebach 
mogli skorzystać z jej usług, a także aby pracownicy niezależ-
nie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności nie mieli przeszkód 
w wykonywaniu swojej pracy.
Poniże analizie poddano dostosowanie istniejącego budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tworzenie budynku od 
podstaw z uwzględnieniem analogicznych aspektów.
Pierwszym przykładem uruchomienia placówki jest Przychod-
nia Zdrowia w Bielanach (ośrodek wiejski). Przychodnia ta 
przed uruchomieniem jej w ramach struktur CMD była pro-
wadzona przez inną jednostkę medyczną. Budynek, w którym 
prowadzona jest działalność, jest wynajmowany od Gminy 
Bielany. Pierwotnie nie był przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zarówno pacjentów, jak i pracowników. 
Budynek powstał pod koniec lat sześćdziesiątych zgodnie ze 
standardowym projektem, który zakładał umiejscowienie na 
pierwszej kondygnacji zaplecza gospodarczego, pralni i maga-
zynów. Gabinety lekarskie i zabiegowe oraz punkt apteczny zo-
stały umiejscowione na drugiej kondygnacji. W projekcie tym 
nie uwzględniono dostępu do poziomu pierwszego dla osób nie-
pełnosprawnych. W ramach przejęcia działalności Przychodni 
Zdrowia Zarząd Spółki zobowiązał się do remontu budynku 
i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Poniżej przedstawiono fotografie przedstawiające Przychodnię 
Zdrowia w Bielanach po wykonanych pracach dostosowaw-
czych. 

Fotografia 1 przedstawia zakupioną i zamontowaną przez CMD 
platformę, którą zamontowano dla celów dostosowania miejsca 
pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz pacjentów przychod-
ni. Przed remontem osoba niepełnosprawna ruchowo nie była 
w stanie bez pomocy innych osób dostać się do budynku. 
Kolejnym utrudnieniem dla niepełnosprawnego pracownika 
oraz pacjentów była łazienka o bardzo 
małych rozmiarach, która utrudniała 
swobodne przemieszczenie się, a nawet 
całkowicie uniemożliwiała korzystanie 
z niej. Dlatego też w ramach dostosowa-
nia przeprowadzono remont łazienki, 
który uwzględnił potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Dostosowanie prze-
prowadzono zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi.
W budynku przychodni w Bielanach 
uwzględniono również odpowiednie 
miejsca wypoczynku znajdujące się 
w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 
Jednocześnie dołożono wszelkich sta-
rań aby wszelkie detale w strefach komunikacji znajdowały się 
na jednym poziomie. 
Przestrzenie składowania zostały rozwiązane tak, aby wszyst-
kie niezbędne osobie niepełnosprawnej (pracownikowi, pa-
cjentowi) elementy były w zasięgu ręki. Wyeliminowano nie-
równomierne oświetlenie w pomieszczeniach które są ze sobą 
połączone tak aby uniknąć olśnienia przy przejściu między 
tymi pomieszczeniami.
W celu przedstawienia skali koniecznych zmian i dostosowań 
w celu uwzględnienia potrzeb niepełnosprawnych pracowników 
i pacjentów przedstawiono Przychodnię Zdrowia w miejscowo-
ści Nur. Pierwotnie działalność medyczna była prowadzona 
przez inną jednostkę medyczną. Budynek jest wynajmowany 
od Gminy Nur. Jest to budynek z lat 60. powstały zgodnie ze 
projektem zbliżonym do budynku przychodni w Bielanach. 
W momencie przejęcia działalności przez CMD, budynek ten 
posiadał jednie pochylnię dla osób z niepełnosprawnością ru-
chową.
Jak wspomniano, przejmowane przez firmę przychodnie czę-
sto nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Budynek w Nurze, oprócz wybudowanej pochylni nie posia-

dał, żadnych innych 
udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych. 
Dostosowanie budyn-
ku zgodnie z obowią-
zującymi normami 
i regulacjami pociąga 
za sobą nierzadko ko-
nieczność gruntow-
nych prac budowla-
nych, istotnych zmian 
architektonicznych 
oraz nakładów finan-

sowych. Na fotografii 2 przedstawiono łazienkę w przejętej 
przychodni w Nurze. Jest ona obecnie w trakcie remontu w ra-
mach którego trwają prace nad dostosowaniem jej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych

Fot. 1  Platforma dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostosowanie łazienki do potrzeb
osób niepełnosprawnych Fot. 2

Fot. 3   Podjazd dla potrzeb osób niepełnosprawnych
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Jak widać na załączonej fotografii łazienka w żad-
nym z aspektów nie spełnia obowiązujących wy-
magań. Potrzebny jest całkowity remont, łącznie 
z jej powiększeniem.
W ramach dostosowania budynku zostaną wyko-
nane prace budowlane i wykończeniowe tak, aby 
spełnić wszystkie obowiązujące normy.
Kwestia uwzględnienia rozwiązań przyjaznych 
osobom niepełnosprawnym wygląda zupełnie ina-
czej w przypadku budynku tworzonego od pod-
staw. Taką przychodnię CMD buduje w miejsco-
wości Strachówka. 
Budynek w Strachówce jest budynkiem partero-
wym wolnostojącym z bezpośrednim dostępem 
z poziomu terenu (brak konieczności budowy po-

chylni dla niepełnosprawnych).
Budowa przychodni od podstaw pozwala na zastosowanie się do wytycznych 
i przepisów prawa odnośnie dostosowania budynku oraz wyposażenia do pa-
cjentów i pracowników niepełnosprawnych, już na etapie projektu budowlanego.
W przypadku przychodni zdrowia w Strachówce uwzględniono m.in. poniższe 
aspekty dotyczące dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Podsumowanie

Jak pokazują poniższe fotografie CMD two-
rząc przychodnię od podstaw dokłada wszel-
kich starań aby była ona dostosowana do 
osób z różnymi potrzebami.

Zapewnienie odpowiednich warunków pra-
cy oraz korzystania z przychodni przez pa-
cjentów zgodnie z wymaganiami przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa bu-
dowlanego oraz innych przepisów w wielu 
przypadkach wystarcza do stworzenia bez-
piecznego i sprawnego funkcjonowania osób 
z potrzebami w środowisku ich pracy. Wyma-
gania te mają jednak charakter ogólny i mi-
nimalny, co może nie odpowiadać pracow-
nikom i pacjentom w zależności od rodzaju 
ich niepełnosprawności. Dlatego tak ważne 
jest zwrócenie przez pracodawców szczegól-
nej uwagi na specyficzne potrzeby poszcze-
gólnych pracowników i odpowiednie dosto-
sowanie stanowisk pracy oraz przestrzeni 
z których korzystają pacjenci. Jednocześnie 
pamiętać należy o dostosowywaniu lokali 
i budynków zarówno dla potrzeb pracowni-
ków jak również osób pacjentów. Istotne jest 
również wsparcie instytucji zajmujących się 
na co dzień potrzebami osób niepełnospraw-
nych. To właśnie na ich szybką pomoc liczy 
pracodawca tworzący stanowisko pracy dla 
osoby niepełnosprawnej, odpowiednie do jej 
specyficznych potrzeb. 

Jak widać na przykładzie CMD możliwym 
jest wypracowanie systemu dostosowań po-
zwalającego na jednoczesne uwzględnienie 
potrzeb niepełnosprawnych pracowników 
i pacjentów – z różnymi niepełnosprawno-
ściami. Pomimo istotnych kosztów, roz-
wiązania takie są i będą wdrażane w CMD 
w każdej z placówek. Podkreślić należy jed-
nocześnie, że o wiele bardziej skomplikowa-
nym i kosztochłonnym zadaniem jest dosto-
sowanie placówki już istniejącej. Przykład 
CMD pokazuje również, że w wielu przypad-
kach oprócz pełnego dotrzymywania norm 
i regulacji należy, jak już wcześniej wspomi-
nano, dbać przede wszystkim o stworzenie 
środowiska przyjaznego pracownikowi i pa-
cjentowi niepełnosprawnemu. Osiągnięcie 
takiego celu często nie wymaga istotnych 
nakładów finansowych, a jednocześnie nie 
jest ujęte w normach i regulacjach prawnych. 
Przede wszystkim należy uwzględniać fak-
tyczne potrzeby konkretnych pracowników 
i dla nich tworzyć w pełni dopasowane sta-
nowiska pracy.

Celem CMD w kolejnych latach będzie 
stopniowe dostosowywanie przychodni do 
potrzeb pracowników i pacjentów z różny-
mi rodzajami niepełnosprawności, bowiem 
w chwili obecnej większość działań ukierun-
kowana była na osoby z niepełnosprawnością 
ruchową. Firma dołoży wszelkich starań aby 
dostosować przychodnie do osób niewido-
mych, głuchoniemych, zarówno przyszłych 
pacjentów, jak również pracowników. 

Martyna Chudzicka, Tomasz Włodarczyk

• zaprojektowanie i wykonanie łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (powierzchnia manewrowania o szerokości i głębokości 1,5 m, 
odpowiednie rozmieszczenie wyposażenia łazienki). Uwzględnienie powyż-
szego aspektu w projekcie przedstawia rysunek 5 pkt A, faktyczne wykonanie 
fotografia 6

• zapewniono bezpośredni dostęp z zewnętrznego chodnika do wnętrza przy-
chodni (rys. 5 pkt C oraz fotografia 7), komunikacja wewnątrz budynku znajdu-
je się na jednym poziomie i nie stwarza barier dla osób niepełnosprawnych

• gabinety lekarskie i zabiegowe zaprojektowano w taki sposób, aby z naddat-
kiem uwzględniały wymogi dotyczące powierzchni manewrowania i dawały 
pełen komfort zarówno niepełnosprawnemu pracownikowi jak i pacjentowi 
(rys. 5 pkt B)

• powierzchnie zostały wykończone materiałami dla których zastosowano kon-
trastowe barwy ścian i podłóg. Stosowane materiały wykończeniowe podłóg, 
schodów, etc. zapewniają stabilne oparcie. 

• zadbano również o odpowiednie oświetlenie
• zaprojektowano również odpowiednie przestrzenie składowania

Rys. 5  Fragment projektu przychodni w Strachówce
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budowalnego
 Przychodni Zdrowia w Strachówce

Łazienka w przychodni w Nurze
przed remontem 

Dostosowanie łazienki do potrzeb
osób niepełnosprawnych 

Fot. 4

Fot. 6   Łazienka w przychodni w Strachówce Fot. 7   Wykończenie powierzchni w przychodni w Strachówce

Fot. 5   Dostęp do wnętrza budynku przychodni w Strachówce
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Pani doktor, bała się Pani w dzieciństwie wizyty u dentysty?

Ja akurat mam to szczęście, że wizyty stomatologiczne z dzie-
ciństwa nie kojarzą mi się z jakimiś traumatycznymi przeżycia-
mi. Wniosek mój po latach jest taki, że jest to raczej kwestia 
przypadku, bo choroba próchnicowa wcale mnie nie ominęła. 
Tak jak i większości moich rówieśników, z tym, że część z nich 
ma to tej pory uprzedzenia i lęk na samą myśl o wizycie u sto-
matologa. A gabinety dentystyczne przecież zmieniły się diame-
tralnie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Jak zatem wybrać dentystę dla dziecka?
Przede wszystkim wybierzmy lekarza, do którego sami mamy 
zaufanie, bo np. sami jesteśmy jego pacjentami albo został po-
lecony przez kogoś zaufanego. Najlepiej, jeśli znamy usposo-
bienie danej osoby, wiemy, czy jest to osoba chętnie nawią-
zująca kontakty z dziećmi czy też niekoniecznie. Niektórzy 
stomatolodzy otwarcie przyznają, iż małe dzieci to najtrudniej-
si z pacjentów, a ich relacje z nimi nie są dla nich najłatwiejsze. 
Dobrze, jeśli w poczekalni będzie kącik zabaw dla dziecka, 
bowiem wizyta kojarzona z zabawą z pewnością będzie miło 
zapamiętana.

Kiedy jest najlepszy czas na pierwszą wizytę dziecka u sto-
matologa?

Zaleca się, aby wybrać się z dzieckiem na wizytę do stomato-
loga już w okresie wyrzynania się pierwszych siekaczy mlecz-
nych (ok. 6-12 mies.). Lekarz może ocenić wówczas przebieg 
procesu ząbkowania, podatność i predyspozycję do wystąpie-
nia choroby próchnicowej i - co najważniejsze  w tym okre-
sie - przekazać zalecenia higieniczne i dietetyczne rodzicom. 
Z kolei dzieci w wieku 2,5-4 lat powinny zacząć regularne 
wizyty stomatologiczne, oswajające je z lekarzem, gabinetem, 
zabiegami leczniczymi. Pierwsza wizyta powinna być wizytą 
adaptacyjną, zapoznawczą, mającą charakter zabawy. Idealnie, 
jeśli wyprzedza pojawienie się zmian próchnicowych.
Najbardziej niekorzystna sytuacja to ta, w której pierwsza wi-
zyta jest równocześnie tą, która zmusiła do odwiedzenia ga-
binetu stomatologicznego ze względu na ból zęba! Dziecko 
postawione jest w wyjątkowo stresującej sytuacji, szczególnie 
że gabinet jest mu zupełnie obcym miejscem, a zabieg, który 
należy wykonać, często niesie ze sobą nieprzyjemne doznania. 
Zarówno lekarz, jak i dziecko, znajdują się wtedy w bardzo 
niekomfortowej sytuacji.

Jak przygotować dziecko do tej pierwszej wizyty? 
Wszystko zależy od wieku dziecka. Jeśli jest na tyle świadome, 
czym zajmuje się lekarz dentysta, warto dziecku opowiedzieć 
o podstawowych rzeczach, jakie spotka w gabinecie. Np. o tym, 
że trzeba będzie otworzyć buzię, a lekarz sprawdzi, czy zęby 
są zdrowe. Tak naprawdę to dziecko dowie się wszystkiego na 

miejscu. Można zabrać np. pluszaka, który będzie pacjentem, 
albo też szczoteczkę i pastę. Najważniejsze jest, by nie straszyć 
dzieci dentystą! Nigdy! Nie pozwólmy też, aby członkowie ro-
dziny opowiadali swoje „historie” o wizytach u dentysty. 

Stąd bierze się strach dzieci przed dentystą...
Oczywiście. Strach u dziecka, według mnie, bierze się przede 
wszystkim z najbliższego otoczenia. Wszelkie formy szantażu 
i straszenia dziecka dentystą, chociażby codziennym życiu (np. 
gdy akurat dziecko nie ma ochoty na mycie zębów), z pewno-
ścią nie pomogą mu w przyszłości. Pamiętajmy, że dziecko od-
biera także nasze lęki i uprzedzenia. Jeśli jesteśmy tego świa-
domi, to starajmy się nie przekazywać ich dziecku. Najlepiej, 
by na wizytę dziecko wybrało się z rodzicem lub opiekunem, 
który nie ma problemu związanego ze strachem przed zabiega-
mi stomatologicznymi, potrafi się zdystansować i nie przenosić 
lęku na dziecko.

Wielu rodziców nagradza dzieci po wizycie u dentysty, szcze-
gólnie jeśli towarzyszył jej ból. Co Pani sądzi na ten temat?

Jak najbardziej jestem za tym, żeby nagradzać dzieci za pra-
widłową postawę w gabinecie stomatologicznym, za odwagę, 
za słuchanie i wywiązywanie się z poleceń zadawanych przez 
lekarza. Przede wszystkim nie szczędźmy dziecku pochwał, 
mówmy, że jesteśmy z niego dumni. Pamiętajmy, że już sam 
dotyk narzędzi stomatologicznych może być nieprzyjemnym 
doznaniem dla bardziej wrażliwego małego pacjenta. Każda 
zakończona sukcesem wizyta dodatkowo nagrodzona zostanie 
miło zakodowana na przyszłość. Ale musimy też być szcze-
gólnie konsekwentni w przypadku nieodpowiedniej postawy, 
manipulacji i kaprysów ze strony naszych pociech. W przypad-
ku nieodpowiedniej współpracy, świadomego już oczywiście 
dziecka, nagroda nie będzie się należała.

Czy wszystkie zabiegi wiążą się z bólem i jaki rodzaj znieczu-
lenia stosuje się w przypadku dzieci?

Część zabiegów związanych jest, niestety, z nieprzyjemnymi 
doznaniami  bólowymi. Można wtedy zastosować znieczulenia 
miejscowe, w zasadzie niewiele różniące się od tych stosowa-
nych u dorosłych. Do tej kwestii należ podejść bardzo indywi-
dualnie. Czasami podenerwowani rodzice z wejścia nalegają 
na znieczulenie. Nie biorą pod uwagę faktu, iż samo podanie 
znieczulenia może być bardziej dokuczliwe dla małego, często 
nie w pełni idealnie współpracującego pacjenta (czasem wręcz 
technicznie niemożliwe) niż sam zabieg, np. opracowania ubyt-
ku, który często zajmuje kilka chwil. W tej kwestii powinniśmy 
zaufać lekarzowi. Przy pacjentach niewspółpracujących istnie-
je możliwość znieczulenia podtlenkiem azotu (tzw. głupi Jaś), 
które umożliwia niejednokrotnie bezpieczne wykonanie zabie-
gu. A jeśli żadne formy współpracy z trudnym pacjentem nie 
skutkują, można do leczenia zastosować znieczulenie ogólne.

Zdrowie na co dzień

 - nie straszmy,
a oswajajmy
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Lek. Katarzyna Bareja-Chaciak 
Stomatolog

Nadal wielu rodziców uważa, że zębów mlecznych nie trzeba 
leczyć. Proszę wyjaśnić im, czym to grozi.

Oczywiście nieleczona próchnica może dawać dalsze powikła-
nia w postaci zapaleń miazgi zębów mlecznych. Stany zapal-
ne miazgi objawiają się często dotkliwym bólem, przy którym 
konieczne jest podanie przeciwbólowego, przeciwzapalnego 
leku. Kolejnym etapem może być przejście zapalnej miazgi 
w martwicę, zgorzelinowy rozpad, a dalej przejście ropne-
go stanu zapalnego na tkanki okołowierzchołkowe, ozębną, 
okostną i okoliczną śluzówkę. Stanom tym często towarzyszy 
miejscowy obrzęk, ale też nierzadko objawy ogólne, wyma-
gające antybiotykoterapii. Rozszerzający się w kości, długo-
trwały stan zapalny, może uszkadzać i zaburzać mineralizację 
zawiązka zęba stałego, rozwijającego się w bliskim sąsiedz-
twie. Z kolei przedwczesna utrata nawet pojedynczych zębów 
mlecznych może być przyczyną czasem nawet poważnych pro-
blemów ortodontycznych w przyszłości. 

Jakie są podstawowe zasady higieny dziecięcego uzębienia?
Najkorzystniej byłoby oczyszczać dzieciom zęby po każdym 
posiłku, ale przy dniu wypełnionym zajęciami, w praktyce 
bywa to zwykle niemożliwe. Sama mam dwójkę dzieci i je-
stem tego najlepszym przykładem. Starajmy się zatem, aby 
dzieci miały umyte zęby po śniadaniu, a szczególną uwagę 
zwróćmy na mycie wieczorne. Zasadą powinno być, że dziec-
ko kładzie się spać z czystymi zębami. Najlepiej, aby najpierw 
umyło zęby własnoręcznie z niewielką ilością pasty dostoso-
wanej do wieku, natomiast później rodzic powi-
nien poprawić mycie, aby pozostała płytka 
nazębna nie zalegała na zębach w nocy. 
I taką czynność zaleca się nawet do 
10-12 roku życia, aż dziecko opanuje 
technikę i sprawność pozwalającą na 
dokładne oczyszczenie wszystkich 
powierzchni zębowych. Po oczysz-
czeniu wieczornym, każdy dodatko-
wy posiłek czy napój inny niż woda 
czy napar herbaty bez cukru, jest 
potencjalnym substratem dla bakte-
rii próchnicotwórczych.

Co najbardziej szkodzi zębom dzieci?   
Najbardziej zgubny wpływ na uzębienie 
dziecięce ma zbyt częste, czasem niemalże cią-
głe, dostarczanie węglowodanów między głównymi 
posiłkami. Sprzyja to powstawaniu niemalże ciągłego kwaśne-
go pH w jamie ustnej, przy którym to rozwija się próchnica. 
Jeśli chcemy podać dziecku coś słodkiego, nie będzie to oczy-
wiście żadną „zbrodnią”, jeśli zje coś słodkiego po np. głów-
nym posiłku. Najbardziej kariogenne, podawane jako przeką-
ski, będą słodycze najdłużej rozpuszczające się i utrzymujące 
na szkliwie, typu lizaki, rozpuszczalne gumy, cukierki, typu 
toffi, czekoladki. Ale nie tylko. Reklamowane powszechnie 
przekąski, typu mleczne kanapki, słodkie i czekoladowe roga-
liki, batony, słodkie musy owocowe, dostępne w sklepikach, 
również są doskonałą pożywką dla bakterii próchnicotwór-
czych. Żadne z wysokoprzetworzonych, słodkich produktów 
nie zastąpi kanapki z serem i warzywami albo świeżego owoca 
lub marchewki na drugie śniadanie. Dochodzi jeszcze kwestia 
napojów między posiłkami, a mianowicie zarówno gazowane 
napoje, jak i słodkie soki, kompoty, wody smakowe są źródłem 
cukrów i kwasów, mających negatywny wpływ na deminerali-
zację szkliwa. W zasadzie od początku u dzieci powinien być 
wdrażany zdrowy nawyk picia wody między posiłkami. Woda  
jako jedyna jest obojętna dla zębów. 
Bardzo dobrym przykładem na popularyzowanie zdrowych na-
wyków było wprowadzenie w krajach skandynawskich jeszcze 
w ubiegłym stuleciu tzw. słodkich sobót. Dzieci mogły wtedy 
najeść się słodkości w dowolnych ilościach jednorazowo, w za-
mian za ciągłe podjadanie między posiłkami. Takie akcje oraz 
szereg innych akcji profilaktycznych, doprowadziły w Szwecji 
do niemalże całkowitej eliminacji próchnicy u dzieci.

Jaki wpływ na stan uzębienia naszych dzieci mają geny?
Struktura i stopień zmineralizowania twardych tkanek zębowych 
rzeczywiście w dużej mierze zależy od uwarunkowań genetycz-
nych. Musimy natomiast pamiętać, że próchnica jest chorobą 
przede wszystkim infekcyjną i zewnątrzpochodną, a czynniki 
składające się na jej wywołanie to: 1) bakterie próchnicotwór-
cze  2) węglowodany - pożywka dla bakterii 3) czas, w jakim 
dochodzi do demineralizacji pod wpływem płytki nazębnej 4) 
podatność zęba - czyli stopień ukształtowania i mineralizacji. 
I tylko na ostatni z czterech składowych czynników ma wpływ 
genetyka. Podsumowując więc, 75% wpływu na rozwój choroby 
próchnicowej to odpowiednia higiena i zdrowe nawyki żywie-
niowe naszych dzieci.

Piękny uśmiech i zdrowe zęby to także zadowolenie z życia, 
pewność siebie, otwartość na ludzi, dlatego tak ważna jest 
dbałość dorosłych o zęby swoich pociech. Jak wyglądamy na 
tle Europy, jeśli chodzi o stan uzębienia dzieci i młodzieży?

Okazuje się, że fatalnie. Polska Agencja Prasowa podała ostatnio  
wyniki badań, z których wynika, iż ogólnie próchnica występuje 
u ponad 79% polskich dzieci w wieku 12 lat, u ponad 96 % 18-lat-
ków i u niemal wszystkich dorosłych (99,9%) w wieku 35-44 lata, 
u których dotkniętych próchnicą jest średnio nawet 17 zębów. Na 
tle Europy wypadamy wyjątkowo blado. Z badań przeprowadzo-
nych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w latach 2010-2012 wy-
nika, iż  występowanie próchnicy spada w bardzo wolnym tempie 
w porównaniu z wieloma innymi krajami Europy. Na przykład 
przeciętny polski 12-latek ma znacząco więcej zębów z próchni-

cą niż jego rówieśnicy w Danii, Niemczech, Norwegii, ale 
też więcej niż dzieci w Bułgarii, Czechach, Rumunii czy 

Białorusi! Gorzej od nas wypadają tylko Chorwacja,  
Słowacja i Litwa. 

    Jak Pan sądzi, co mogłoby poprawić ten stan? 
Czy prowadzi się jakieś akcje w szkołach, służące 
zapobieganiu próchnicy?
W szkołach podstawowych przeprowadzane są 
zabiegi fluoryzacji kontaktowej w postaci szczot-
kowania zębów żelem fluorowym. Jest to bardzo 

dobra forma profilaktyki egzogennej, przy której 
dzieci dodatkowo uczą się zasad prawidłowych tech-

nik szczotkowania. Pamiętajmy, że wszelkie metody 
dostarczania fluoru zewnętrznie są metodami bezpiecz-

nymi, a fluoru dostarczanego kontaktowo w zasadzie nie da 
się przedawkować. Zupełnie inna jest kwestia fluoru podawane-

go endogennie, czyli doustnie w postaci tabletek lub kropel. Od 
tych metod fluoryzacji odeszło się, gdyż efekt kumulacji fluoru 
z codziennej diety  był w zasadzie nie do przewidzenia dla orga-
nizmu. Natomiast musimy pamiętać, że dziecko powinno być pod 
stałą opieką lekarza stomatologa. Szczególnie, że na podstawie 
wyników badań zasadne jest mówienie o „epidemii próchnicy 
u dzieci”.
Stąd też w ostatnim okresie rzecznik praw dziecka, Marek Micha-
lak, w wystąpieniach do Ministerstwa Zdrowia i NFZ apelował 
m.in. o uzupełnienie koszyka gwarantowanych świadczeń stoma-
tologicznych dla najmłodszych, ich realną wycenę oraz wydziele-
nie puli środków finansowych na leczenie dzieci i młodzieży, bez 
możliwości przenoszenia ich na leczenie dorosłych. W jego opinii 
kluczowe wydaje się również wypracowanie metod motywują-
cych stomatologów do podejmowania pracy z dziećmi, a doraź-
ne wizyty u dentysty nie powinny być traktowane jako realizacja 
leczenia stomatologicznego dziecka. Podobno udało się umieścić 
specjalizację ze stomatologii dziecięcej (pedodoncję) na liście 
specjalizacji priorytetowych.

(M.M)

Stomatologia Zdrowie na co dzień
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Pytania Czytelników

rzychodziP
do ...

pacjent
lekarza

Do naszej Redakcji napływają mailowo
pytania od Czytelników, dotyczące różnych 
problemów zdrowotnych. 
Będziemy je sukcesywnie publikować, 
a nasi specjaliści udzielą na nie 
wyczerpujących odpowiedzi.

„Jestem w trzecim miesiącu ciąży i wiem, ostatnie badania 
wykazały, że mam cukrzycę ciążową. Lekarz ostrzegł mnie, 
że jeśli nie będę stosowała odpowiedniej diety, może to źle 
wypłynąć i na mnie, i na moje maleństwo. Z jakich produk-
tów powinnam zrezygnować, a jakie na stałe wprowadzić do 
diety?”

Beata z Siedlec

Pani Beato, 
zacznę od tego, że lekarz, który zdiagnozował u Pani cukrzycę 
ciążową, powinien dokładnie poinformować Panią także o dal-
szym postępowaniu. Cukrzyca jest chorobą złożoną, wymagającą 
edukacji i współpracy wielu fachowców. Tym bardziej cukrzyca 
ciążowa, gdyż odpowiednie jej prowadzenie ma duże znacze-
nie dla bezpiecznego przeprowadzenia ciąży, porodu, zdrowia 
Pani oraz Dzidziusia. Leczenie cukrzycy ciążowej powinno być 
prowadzone przez położnika we współpracy z diabetologiem, 
położną i dietetykiem. Cały ten zespół powinien zadbać o Pani 
edukację, zarówno pod względem zachowań niefarmakologicz-
nych (dieta, wysiłek fizyczny), jak i zaleceń farmakologicznych. 
Opieka nad kobietą z cukrzycą ciążową jest bardziej „intensyw-
na” niż w przypadku „zwykłej” cukrzycy. Mogę w tym miej-
scu przytoczyć tylko ogólne zasady, a szczegóły diety powinny 

być omówione z diabetologiem 
i dietetykiem:
Posiłki powinny być regularne 
i zrównoważone, by zapobiec 
dużym wahaniom poziomów 
cukru (o stałych porach, z po-
dobną podażą kalorii). Przy 
cukrzycy ciążowej ważne jest, 
by unikać dużych wahań stęże-
nia glukozy we krwi, utrzymać 
stałą, prawidłową jej wartość. 
Należy eliminować tzw. cukry 
proste (cukierki, ciasta, słodkie 
napoje, dżemy, biały cukier), 
kosztem cukrów złożonych 
(produkty zbożowe, ryż, rośliny 
strączkowe). Unikanie potraw 
o wysokim indeksie glikemicz-
nym, które znacząco zwiększa-
ją wydzielanie insuliny (biały 
chleb, ziemniaki, biały ryż, sło-
dycze, gotowana marchewka, 
winogrona, płatki śniadaniowe, 
ciasta i drożdżówki), zastępu-

jąc je produktami o niskim indeksie glikemicznym (makaron 
pełnoziarnisty i brązowy ryż, kasze, np. gryczana).
W diecie powinna znaleźć się odpowiednia ilość owoców 
i zielonych warzyw, które dzięki dużej zawartości błonnika 
pomagają utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi (nie 
więcej niż 2 owoce dziennie, zawsze na koniec posiłku),
W każdym posiłku powinny znaleźć się produkty białkowe 
(chude mięsa, drób, ryby, chuda cielęcina, mleko i przetwory 
mleczne, ale z małą zawartością tłuszczu). Należy unikać po-
traw bogatych w tłuszcze zwierzęce, np. kiełbasy, tłuste sery, 
nie spożywać potraw smażonych.
Te powyższe zalecenia są bardzo ogólnikowe, a szczegóły 
powinny być dokładnie przedstawione i dobrane indywidual-
nie do pacjentki przez zespół prowadzący ciążę.

„Od kilku miesięcy zaobserwowałam podczas miesiączki 
duże skrzepy. Czy może to być objaw jakiejś groźnej choro-
by? Miesiączka trwa u mnie zazwyczaj 5-6 dni i jest bardzo 
bolesna. Będę wdzięczna za poradę.”

Ewelina z Domanic

Pani Ewelino, 
trudno mi jednoznacznie odpowie-
dzieć na Pani pytanie. Nie znam 
Pani wieku ani innych infor-
macji na temat Pani zdrowia. 
Mogę poradzić wizytę u le-
karza pierwszego kontaktu, 
który wyeliminuje patolo-
gie tzw. ogólnoustrojowe, 
sprawdzi morfologię krwi, 
gospodarkę żelazem, może 
przeprowadzić podstawo-
wą diagnostykę hormonal-
ną oraz sprawdzenie układu 
krzepnięcia. Jednakże kluczo-
we będzie badanie ginekologicz-
ne. Ponieważ występują silne bóle 
miesiączkowe, a krwawienia miesięczne 
są obfite z obecnością skrzepów, wizyta u ginekologa jest ko-
niecznością i tylko w ten sposób można wyjaśnić przyczynę 
zgłaszanych przez Panią dolegliwości.

Na pytania odpowiadał lek. med. Marcin Mazur,
specjalista chorób wewnętrznych
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W przychodniach CENTRUM MD realizowany jest program pilotażowy wdrożenia testu podwójnego 
badania cytologicznego i oznaczenie DNA HPV HR na terenie województwa mazowieckiego. W ra-
mach akcji wykonujemy u pacjentek BEZPŁATNY TEST HPV DNA wraz z BADANIEM CYTOLOGICZ-
NYM. Program kierowany jest do kobiet uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej (obejmuje 
osoby ubezpieczone) pomiędzy 30r.ż. a 59 r.ż., które zgłaszają się na badania cytologiczne w ramach 
Programu profilaktyki raka szyjki macicy. 
Kontakt w sprawie zapisu na badanie - tel. 512 303 103, zapytania o kwalifikację do programu prosimy 
przesyłać na adres: testhpv@centrum.med.pl 
Bezpłatny test HPV DNa wraz z Badaniem Cytologicznym wykonujemy tylko do 10 grudnia 2015

Bezpłatny test HPV DNa 

Szczepienia przeciwko

PrOFilaktyka ZDrOwOtNa w SieDlCaCH ratUJe ŻyCie

Szczepienie  to najlepszy sposób 
zabezpieczenia się 

przed grypą i jej powikłaniami. 

Panie zamieszkałe na terenie Miasta Siedlce 
zapraszamy do PRZYCHODNI CENTRUM 

na bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne, 
które odbędą się w ramach akcji 

—  B i a ł a  S O B Ota  —
10 października 2015 r. 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej 
www.centrum.med.pl 

W ramach akcji badania będzie można wykonać także na terenie
SPZOZ SIEDLCE,  Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, MEDICE, SALUSIE. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zachęcamy do kontaktu z rejestracją przychodni.

G R Y P I E

wraz z BaDaNieM CytOlOGiCZNyM 

 Co nowego
 w Centrum?

Siedlce   •   Mińsk Mazowiecki   •   Łuków   •   Hołubla   •   Wielgolas   •   Latowicz   •   Seroczyn   •   Oleśnica   •   Garwolin
Domanice   •   Aleksandrów   •   Bielany   •   Rozbity Kamień   •   Dębe Wielkie   •   Ceranów   •   Nur   •   Strachówka
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Pani doktor, dlaczego dna moczanowa nazywana jest cho-
robą królów?

Dna moczanowa wiąże się przede wszystkim z naszym stylem 
życia. Mniej się ruszamy, za to więcej jemy i pijemy alkoho-
lu. Napady dny często pojawiają się w nocy po obfitym posiłku 
zawierającym puryny (zwłaszcza mięso) z alkoholem. W prze-
szłości podagrę nazywano „chorobą królów” lub „chorobą bo-
gaczy”, gdyż dotykała ona tylko najzamożniejszych – tylko oni 
mieli dostęp do takich ilości jadła, które powodowało rozwój 
chorób związanych z nadmierną ilością przyjmowanych pokar-
mów.

Z tego wniosek, że to głównie nieodpowiednia dieta odpo-
wiada za rozwój choroby?

Dna moczanowa to zapalenie stawów spowodowane krystali-
zacją moczanu sodu w płynie stawowym i powstawanie złogów 
kryształów w stawach, a także innych tkankach i narządach. 
Przyczyną odkładania się kryształów w stawach jest zbyt wyso-
kie stężenie kwasu moczowego we krwi, zwane hiperurykemią. 
Do czynników ryzyka rozwoju dny moczanowej należą: zespół 
metaboliczny (w tym otyłość, dyslipidemia, nadciśnienie, cu-
krzyca typu 2), dieta bogata w mięso i owoce morza, naduży-
wanie alkoholu - głównie piwa, przyjmowanie niektórych le-
ków, np. moczopędnych, aspiryny, chemioterapeutyków, a także 
współistnienie niektórych chorób przewlekłych. Widzimy 
więc, że styl życia i nawyki żywieniowe są główną, ale nie jedy-
ną, przyczyną rozwoju choroby.

Na podagrę choruje w Polsce 2% populacji 
i wbrew stereotypom choroba dotyka co-
raz młodszych ludzi. Czy podagra ma 
płeć, czy też w równym stopniu do-
tyka kobiet, jak i mężczyzn?

Dna moczanowa u mężczyzn wy-
stępuje najczęściej po 40 r.ż., 
u kobiet po menopauzie. Męż-
czyźni chorują częściej niż kobie-
ty (ok. 5:1).

Jakie są pierwsze objawy cho-
roby i z jakimi schorzeniami 
mogą być mylone?

Typowe objawy napadu dny to na-
gły, bardzo silny ból stawu, obrzęk 
stawu z zaczerwienieniem i nad-
miernym uciepleniem skóry. Ponad 50% 
ostrych napadów dny lokalizuje się w obrębie 
pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego (zwane są wtedy 
podagrą), inne miejsca to łuk stopy, pięta, staw skokowy i kola-
nowy. W przebiegu napadu mogą wystąpić cechy ogólnoustrojo-
we, takie jak gorączka i ogólne osłabienie.
Dnę napadową należy różnicować z dną rzekomą (zapalenie sta-
wów spowodowane odkładaniem się kryształów pirofosforanu 

wapnia), septycznym zapaleniem stawów, reaktywnym zapale-
niem stawów, urazem, odczynem zapalnym w chorobie zwy-
rodnieniowej stawów. Przewlekłą postać choroby różnicujemy 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz nadżerkową posta-
cią choroby zwyrodnieniowej.

Jakie badania mogą potwierdzić dnę moczanową?
Jedyną pewną metodą rozpoznania napadu dny moczanowej jest 
badanie płynu stawowego na obecność kryształów moczanu 
sodu. Jest to jednak badanie bardzo trudne do wykonania, po-
nieważ nie każde laboratorium wykonuje to badanie, a pobranie 
płynu stawowego z pierwszego stawu śródstopno-paliczkowe-
go, przy ogromnej bolesności i obrzęku, jest często niemożliwe. 
Cechy kliniczne ostrego napadu dny z towarzyszącym podwyż-
szonym stężeniem kwasu moczowego w surowicy (choć w okre-
sie napadu stężenie to może być także prawidłowe) oraz szybka 
poprawa po włączeniu leczenia – kolchicyny – potwierdzają roz-
poznanie. Pomocne mogą być także badania radiologiczne oraz 
laboratoryjne krwi i moczu.

Na czym polega leczenie choroby i co jest w tej kuracji naj-
ważniejsze?

Napady dny leczymy kolchicyną lub niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi, czasem konieczne jest dostawowe podanie 
glikokortykosteroidów. 4 tygodnie po ustąpieniu napadu może-
my włączyć allopurynol – lek hamujący produkcję kwasu mo-
czowego. Najważniejsze jest jednak zapobieganie kolejnym na-
padom przez modyfikację stylu życia: zmniejszenie masy ciała 
u osób otyłych, unikanie picia alkoholu (zwłaszcza piwa) i pale-

nia tytoniu, dieta ubogopurynowa, tj. z ograniczeniem spoży-
cia mięsa, owoców morza, soków owocowych, napojów 

z dużą zawartością fruktozy.

    Czy dnę moczanową można całkowicie pokonać?
Nie, jest to choroba mająca charakter przewlekły. 
Rokowanie zależy głównie od zmian w nerkach 
i układzie krążenia oraz od występowania innych 
zaburzeń metabolicznych, co wpływa na okres 
przeżycia.

    Jaki wpływ na rozwój choroby mają geny na-
szych przodków?

Występowanie dny jest częściowo uwarunkowane 
genetycznie. Odkryto trzy geny powiązane z tą cho-

robą – ich mutacje powodują hiperurykemię dziedzicz-
ną. Należy jednak pamiętać, że często zwyczaje i nawyki 

żywieniowe panujące w danej rodzinie sprzyjają zachorowa-
niom na dnę, a nie rzeczywiste genetyczne podłoże choroby.

Czy podagrę mogą wywołać inne choroby i na czym polega 
ta zależność?

Zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi – hiperuryke-
mia – może być spowodowana wieloma czynnikami: związany-

czyli podagra
powraca

kryształy
kwasu

moczowego
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Choroby przewlekłe

Czynnik Ryzyko rozwoju dny

alkohol zwiększone

pokarmy mięsne zwiększone

owoce morza zwiększone

jarzyny bogate w puryny bez wpływu

niskotłuszczowe
produkty mleczne zmniejszone

bogatotłuszczowe
produkty mleczne bez wpływu

kawa zmniejszone

herbata bez wpływu

witamina C zmniejszone

wiśnie zmniejszone

słodzone napoje zwiększone

napoje z dużą zawartością 
fruktozy zwiększone

soki owocowe zwiększone

Zdrowie na co dzień

Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
w  ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki i  Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi i  Raka Szyjki Macicy 
prowadzi bezpłatne badania profilaktyczne 
dla pacjentek  w  wieku 25 - 59 lat. 
Panie mogą skorzystać z  badań 
mammograficznych i  cytologicznych 
refundowanych ze środków NFZ.

Badania MAMMOGRAFICZNE kierowane do Pań  
w  wieku 50-69 lat, które nie wykonywały tego  
badania w  ciągu dwóch ostatnich lat w  ramach 
ubezpieczenia NFZ;  które nie miały wcześniej 
stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

Miejsce wykonywania badań: 
Siedleckie Centrum Profilaktyki 
i  Promocji Zdrowia 
Siedlce, ul. Kleeberga 2

Informacje i zapisy pod tel.: 
25 633 35 55 • 512 303 103
506 007 404
Wymagane podczas wizyty: dowód osobisty

Diagnostyka obrazowa
(mammografia, rtg)
Prosimy o  wcześniejszy kontakt
z  rejestracją: 512 303 103
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8:30 - 17:30

Badanie: Biopsja Cienkoigłowa 
ze skierowniem od specjalisty

• Siedlce, ul. Kleeberga 2
• Siedlce, ul. Ks. Niedziałka 14
• Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 42A 
• Łuków, ul. Międzyrzecka 66

Czynniki dietetyczne mające wpływ na występowanie 
hiperurykemii i dny

mi ze stylem życia, już wcześniej przeze mnie wymienionymi, 
ale także chorobami przewlekłymi, takimi jak: otyłość, cukrzy-
ca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia gospo-
darki lipidowej, niewydolnośc nerek, niedoczynność tarczycy, 
nowotwory, padaczka. 

Jakie są konsekwencje nieleczonej podagry?
Nieleczone ostre ataki dny mogą prowadzić do dny przewlekłej, 
która powoduje uszkodzenie powierzchni stawów, deformacje 
stawów i powstawanie bolesnych guzków dnawych. Guzki te 
występują u 30% nieleczonych pacjentów, często na obrąbku 
ucha, wyrostku łokciowym lub na ścięgnie Achillesa. U chorych 
na dnę często obserwuje się białkomocz. Hiperurykemia może 
spowodować zmiany zapalne w nerkach, przewlekłą niewydol-
ność nerek oraz kamicę nerkową. Kryształy kwasu moczowego 
mogą także tworzyć złogi w obrębie ścian naczyń krwionośnych 
i w mięśniu sercowym. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka 
rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, choroby niedo-
krwiennej serca lub udaru mózgu. Widzimy więc, że dna mo-
czanowa może być skutkiem, ale także przyczyną wielu innych 
chorób przewlekłych, dlatego tak ważne jest leczenie choroby 
i odpowiednia profilaktyka.

Ewa Mikiciuk
lekarz medycyny rodzinnej
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W            powstawaniu nowotworów główną rolę odgrywają 
trzy czynniki: zależność dziedziczna, wiek i czynniki 

zewnętrzne, a wśród nich na pierwszym miejscu jest sposób 
odżywiania. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że za 
występowanie około 30% wszystkich nowotworów na świe-
cie odpowiedzialne są czynniki dietetyczne. 
Nieprawidłowe odżywianie jest, po paleniu tytoniu, dru-
gą przyczyną chorób nowotworowych ludzi na świecie. Za 
każdym razem, gdy przygotowujemy posiłek, wybieramy 
przekąskę lub napój, podejmujemy decyzję, która ma pozy-
tywny lub negatywny wpływ na nasze zdrowie. Szkodliwe 
czynniki zawarte w żywności mogą ulec dezaktywacji albo 
mogą prowadzić do inicjacji złożonego procesu karcino-
genezy, czyli powstawania inwazyjnie rosnącej komórki 
nowotworowej.

WPŁYW

na powstawanie
i leczenie

Do czołowych zagrożeń w tym zakresie należą tok-
syny pochodzące z mikroorganizmów, a konkretnie 
z grzybów rozwijających się na produktach spożyw-

czych, czyli mykotoksyny, a głównie Aspergillus 
flavus. Grzyb ten rozwija się na roślinnych produktach spo-
żywczych przechowywanych w wilgotnych i ciepłych pomiesz-
czeniach. Może on rozwijać się w postaci widocznej pleśni 
na owocach i warzywach przechowywanych w naszych do-
mach, ale też np. na orzeszkach, który-
mi jesteśmy częstowani w miejscach 
publicznych. Rozwijająca się pleśń 
może być także niewidoczna dla 
oka. Długotrwałe spożywanie 
nawet niewielkich ilości tej 
toksyny może prowadzić do 
raka wątroby. Dlatego nie 
należy spożywać owoców 
i warzyw w części nadpsu-
tych lub zbrązowiałych.

Kolejną grupą szkodliwych substancji zawartych 
w żywności są wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, spośród których najbardziej znany jest 

benzopiren. Występują one najczęściej w produktach 
mięsnych, które są poddawane niewłaściwie przeprowadza-
nym procesom wędzenia i wnikają w zewnętrzną powierzch-
nię tych artykułów. Mogą powstawać także podczas pieczenia 
oraz smażenia mięsa i ryb. Tworzenie tej grupy substancji 
można ograniczyć przez niestosowanie zbyt wysokich tempe-
ratur, nie należy też niepotrzebnie wydłużać czasu pieczenia. 
Benzopiren może występować również w warzywach liścia-
stych, które uprawiane są w pobliżu dróg szybkiego ruchu i za-
kładów przemysłowych.

Innymi silnymi kar-
cinogenami są nitro-
zoamina i inne ni-

trozwiązki. Powstają 
z nadmiaru azotanów i wystę-
pują w warzywach z pól na-
wożonych np. pestycydami 
oraz w środkach konserwu-
jących mięso, sery i piwo.

Otyłość, a zwłaszcza otyłość brzuszna, przy-
czynia się do podwyższenia stężenia hormo-
nów i czynników wzrostu, które sprzyjają 

rozwojowi komórek nowotworowych. Zostało 
dowiedzione, że nadmierna zawartość tłuszczu w or-
ganizmie sprzyja rozwojowi nowotworu pęcherzyka 
żółciowego, trzustki, jelita grubego, piersi i macicy. 
Dlatego utrzymanie prawidłowej masy ciała przez okres 
całego życia jest ważne w profilaktyce nowotworowej.

Zdrowe żywienie
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Dr inż. Teresa Borkowska
Dietetyk

Aktywność fizyczna współczesnych społeczeństw 
wyraźnie się zmniejszyła. Siedząca praca zawodowa, 
podróże w pozycji siedzącej, specjalistyczne urzą-

dzenia domowe, odpoczynek polegający na spędzaniu 
wolnego czasu przed telewizorem lub komputerem, powodu-
ją, że mamy bardzo ograniczoną aktywność fizyczną. Może 
to być czynnikiem predysponującym do raka jelit, macicy, 
piersi i prostaty. Brak ruchu jest też ważnym czynnikiem 
wpływającym na rozwój nadwagi i otyłości, które zwiększają 
ryzyko chorób nowotworowych.

Przeciwutleniacze (antyoksydanty) zmniejszają ry-
zyko rozwoju raka. Należą do nich: witamina C, wi-
taminy E i A, selen, likopen, polifenole. Witamina 

C zawarta w żywności wspomaga naturalną odporność 
organizmu na nowotwory. Do najbogatszych źródeł witaminy 
C należą: natka pietruszki, papryka czerwona, owoce dzi-
kiej róży, czarne porzeczki, owoce cytrusowe. Witamina 
E zawarta jest w ziarnach zbóż, zielonych warzywach li-
ściastych, zielonym groszku, kukurydzy. Chroni ona nie-
nasycone kwasy tłuszczowe przed rozpadem, odgrywa dużą 
rolę w stabilizacji błon komórkowych i jest wewnątrzkomór-
kowym antyoksydantem. Witamina A zawarta jest w żółtych 
i pomarańczowych warzywach a także w maśle, wątrobie 
i tranach. Witamina ta wzmacnia układ immunologiczny, 
hamuje mutacje nowotworowe, ochrania komórki przed szko-
dliwym promieniowaniem UV i zabez-
piecza je przed złośliwymi transforma-
cjami. Selen zawierają ryby 
morskie, wątroba cielę-
ca i wołowa, drożdże, 
czosnek, kukurydza. 
Jest on bardzo sil-
nym antyoksydantem. 
Likopen zawierają 
głównie pomidory. 
Polifenole zawarte są 
w zielonej herbacie, 
czerwonym winie, 
niektórych owocach.

Zasady dotyczące zapobiegania powstawania raka powinny 
być stosowane również przez osoby po przebytej chorobie no-
wotworowej. A jaki powinien być sposób odżywiania osoby 
chorej na raka? 
W czasie choroby powinno się jeść 5-8 niewielkich posiłków 
dziennie. Potrawy myszą być lekkostrawne, bogate w peł-
nowartościowe białko, a więc chude mięso, ryby i nabiał, 
tłuszcze roślinne i złożone węglowodany. Ważne są także 
witaminy i składniki mineralne. Istotne jest też, aby nie 
jeść produktów wysokoprzetworzonych, solonych, wędzo-
nych, peklowanych, konserwowych, a także zawierających 
cukry proste. Należy zatem wykluczyć z diety konserwy 
mięsne i rybne, przemysłowe wędliny, a zastępować je goto-
wanym lub pieczonym mięsem. Wykluczamy z diety również 
słodycze. Należy pić duże ilości wody, świeżych soków wa-
rzywnych (np. z dzikiej róży, głogu, pokrzywy). 
Po zakończeniu leczenia onkologicznego możemy wiele zro-
bić, aby zabezpieczyć się przed nawrotem choroby. Ame-
rykański Instytut Badań nad Rakiem opracował 10 zasad, 
których powinni przestrzegać zarówno ci, którzy są rekonwa-
lescentami, jak również osoby starające się zapobiec rakowi:
1. Unikaj słodkich napojów. Wysokosłodzone soczki, 

drinki i nektary są bardzo szkodliwe. Zrezygnuj z wyso-
koprzetworzonej żywności, która nie zawiera błonnika, 
za to mającej w swoim składzie dużo tłuszczu (gotowe 
dania, zupy itp.)

2. Zachowuj prawidłową masę ciała; nie pozwól sobie na 
zbyt dużą nadwagę, ale jednocześnie nie doprowadzaj or-
ganizmu do nadmiernego wychudzenia.

3. Ćwicz codziennie przez co najmniej 30 minut. W za-
leżności od wieku i kondycji dobierz sobie odpowiedni ro-
dzaj zajęć fizycznych. Pamiętaj, by nie zaczynać od zbyt 
forsownych ćwiczeń.

4. Jedz warzywa i owoce, wprowadź do swojego menu peł-
ne ziarna zbóż, fasolę i groch. Nie zapominaj też o ka-
szy.

5. Ogranicz ilość spożywanego czerwonego mięsa (woło-
wina, wieprzowina, baranina) oraz wszelkich przetwo-
rzonych mięs (wędliny). 

6. Każda mama powinna, dla dobra swojego oraz dziecka, 
karmić swoje maleństwo piersią minimum do 6. mie-
siąca życia.

7. Jeżeli pijesz alkohol, ogranicz jego ilość: jeden drink 
dziennie dla kobiety, dwa drinki dla mężczyzny.

8. Ogranicz solenie potraw i kupowanie żywności bardzo 
solonej przez producenta.

9. Bez konsultacji z lekarzem nie zażywaj żadnych suple-
mentów, które mają cię chronić przed chorobą nowotwo-
rową.

10. Takie same zasady polecamy rekonwalescentom po cho-
robie nowotworowej oraz tym, którzy chcą zrobić wszyst-
ko, co mogą, aby uniknąć tej choroby. 

Oprócz wymienionych zasad pamiętaj, aby nie palić papiero-
sów i nie przebywać w zadymionych pomieszczeniach. Warto 
zastanowić się, co zrobić, żeby powstrzymać raka? Jak może-
my zadbać o siebie, aby zminimalizować ryzyko  tej choroby? 
Stosujmy się do zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć.

• różne rodzaje kapusty • brokuły 
• marchew • buraki czerwone • ziemniaki 
• wszystkie warzywa o zabarwieniu jasno-
czerwonym, pomarańczowym, czerwonym 
i żółtym 
• morele • śliwki • brzoskwinie • maliny 
• winogrona • borówki • żurawina • wiśnie 
• czosnek • soja • zielona herbata 
• ciemna czekolada • kurkuma • imbir 
• rozmaryn • pomidory • oliwa z  oliwek 
• olej rzepakowy • olej lniany 
• czerwone wino 

Te niedoceniane przez nas produkty zawie-
rają cenne substancje mające istotne dzia-
łanie przeciwnowotworowe. 

A oto lista naszych sprzymierzeńców 
w walce z rakiem: 

Co jeść, jeśli już chorujesz

Zdrowe żywienie
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Ciasto jogurtowe

Knedle

•  50 dag mąki pszennej  •  1 szklanka cukru
•  2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej  •  1 jajko 
•  60 dag jogurtu naturalnego greckiego  •  1 limonka 
• 160 ml oleju słonecznikowego  •  50 dag śliwek

•  700 g ziemniaków  •  350 g mąki pszennej 
•  2 jajka  •  500 g moreli  •  1/2 szklanki bułki tartej
•  70 g masła  •  sól i cukier do smaku

Mąkę z sodą i cukrem przesiać do miski. Do osobnej miski dodać 
olej, jajko, sok i skórkę z limonki, wymieszać trzepaczką do po-

łączenia składników. Dodać jogurt i wymieszać ponownie. Suche 
składniki dodać do mokrych, ponownie wymieszać łyżką do połą-
czenia się składników. Ciasto będzie gęste. Śliwki umyć, osuszyć, 
przekroić na pół i wyjąć pestki. Formę do pieczenia (31 x 19 cm) 

natłuścić i obsypać bułką tartą. Do formy wylać ciasto, wyrównać. 
Na ciasto ułożyć śliwki skórką do dołu. Piec w temp. 180 stopni 

ok. 60-70 min do suchego patyczka. Po wystudzeniu ciasto można 
posypać cukrem pudrem lub polać lukrem. 

Ugotować obrane ziemniaki. Gorące przecisnąć przez praskę, 
wystudzić. Owoce rozkroić i usunąć pestki. Masę ziemnia-
czaną wyłożyć na podsypaną mąką stolnicę, zrobić w niej 
dołek, wbić do środka jajka, dodać szczyptę soli i mąkę. 

Wyrobić ciasto. Uformować z ciasta grube wałki, pociąć na 
kawałki. Każdy kawałek rozpłaszczyć na okrągły placek. 

Na środku każdego placuszka kłaść morelę bez pestki, 
zawinąć ją w ciasto i utoczyć okrągłe knedle. Zagotować 

wodę w dużym rondlu. Dodać szczyptę soli. Knedle gotować 
dwie-trzy minuty. Po wypłynięciu na powierzchnię wody 
wyjąć łyżką cedzakową. Podawać z cukrem i bułką tartą 

zrumienioną z masłem.

Źródło: Smaker.pl

Źródło: Smakizycia.pl

Przepis Magdy Gessler

ze śsliwkami

z morelami
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Zdrowie SENIORAPrzepisy

do słoików

Drożdżowe bułeczki

Polędwiczki wieprzowe
i karmelizowanymi jabłkami

na zimę
•  2 kg pomidorów  •  2 kg papryki  •  1 kg cebuli
•  sól  •  cukier  •  olej

• 1 polędwiczka wieprzowa • 2 cebulki szalotki • 1/2 łyżki masła i 1 łyżka oleju • 1/3 szklanki cydru
• 1/3 szklanki śmietanki kremówki 30% • 1 łyżeczka suszonego tymianku (lub 1 łyżka świeżego)
• opcjonalnie: 4 łyżki calvadosu - brandy jabłkowej lub 2 łyżki octu jabłkowego • świeżo zmielony pieprz
• 2 kwaśne i twarde jabłka (jak na szarlotkę, np. szara reneta, boiken) ale inne też będą ok.
• 1 łyżka masła • 1/2 łyżki cukru

Bułeczki:
•  1 jajko  •  2 łyżki oleju  •  1 czubata łyżeczka soli
•  25 g drożdży  •  1/2 szklanki letniego mleka
•  1/2 szklanki letniej wody  •  500 g mąki

Nadzienie:
•  500 g obranych maślaków  •  1 cebula
•  masło do smażenia  •  sól  •  pieprz  •  majeranek
•  1 żółtko  •  1 łyżka mleka  •  mak

Pomidory parzymy wrzątkiem i obieramy ze skórek, kroimy w kostkę. Papry-
kę oczyszczamy z gniazd nasiennych, kroimy w kostkę. Cebulę obieramy, sie-
kamy i szklimy na oleju. Do zeszklonej cebuli dodajemy pomidory i paprykę. 
Dusimy przez chwilkę pod przykryciem aż pomidory przegotują się i puszczą 
sok, potem zdejmujemy przykrywkę i gotujemy jeszcze aż sok lekko odparuje. 
Doprawiamy do smaku solą i cukrem. Przekładamy w słoiki, zakręcamy. Pastery-
zujemy 20 min.

Do letniego mleka wkruszamy drożdże. Dodajemy szczyptę soli, 3-4 łyżeczki mąki i dokładnie mieszamy. Całość 
odstawiamy w ciepłe miejsce aż podrośnie. W misce umieszczamy pozostałą mąkę, jajko, olej, letnią wodę i sól, 
dodajemy zaczyn i dokładnie mieszamy. Ciasto odstawiamy do wyrośnięcia na około 1 godzinę, aż podwoi swoją 
objętość. W tym czasie przygotowujemy farsz. Umyte, osuszone grzyby siekamy w kostkę. Cebulę obieramy i rów-
nież kroimy w kostkę. Na maśle szklimy cebulę, dodajemy grzyby i dusimy na wolnym ogniu pod przykryciem około 
15-20 minut. Pod koniec doprawiamy do smaku solą i pieprzem oraz majerankiem. Grzyby studzimy. Ciasto dzielimy 
na 12 części. Z każdej części formujemy placek, nakładamy sporą ilość farszu i ciasto sklejamy tworząc bułeczkę. 
Gotowe bułeczki układamy na blaszce wysmarowanej masłem łączeniem do dołu. Odstawiamy je na około 20 minut 
aż podrosną. Następnie smarujemy je żółtkiem roztrzepanym z mlekiem i posypujemy makiem. Pieczemy około 
20-25 minut w 190 stopniach. Podajemy na ciepło lub wystudzone. Zamiast maślaków można wykorzystać dowolne 
leśne grzyby, poza sezonem - pieczarki. 

Polędwiczkę oczyścić z białej błonki znajdującej się przy jej boku. Pokroić na około 1,5 cm plastry. Oprószyć solą i 
pieprzem, odłożyć. Cebulki szalotki obrać i posiekać w drobną kosteczkę. Jabłka: obrać i pokroić na ósemki, usuwa-
jąc gniazda nasienne. Na patelni roztopić 1 łyżkę masła i jak zacznie skwierczeć włożyć oprószone cukrem jabłka, 
smażyć do zrumienienia, przewrócić na drugą stronę i zrumienić z drugiej strony. Odstawić. Polędwiczki: na drugiej 
większej patelni roztopić masło z pozostałym olejem, układać polędwiczki od strony przecięcia (na płasko) i smażyć 
przez około 1 i 1/2 minuty, przewrócić mięso na drugą stronę, obłożyć cebulką i znów smażyć przez około 1 i 1/2 
minuty. Wlać calvados jeśli używamy (lub ocet jabłkowy) i gotować przez około pół minuty. Następnie dodać cydr, 
śmietankę oraz tymianek i zagotować. Gotować przez około 2 - 3 minuty aż sos zgęstnieje a mięso będzie całe ugoto-
wane, ale jeszcze miękkie (pamiętajmy, że zbyt długie gotowanie wysusza polędwicę). W trakcie gotowania doprawić 
w razie potrzeby solą. Dodać jabłka z patelni i zanurzyć je do połowy w sosie. Posypać świeżo zmielonym czarnym 
pieprzem. Można podać z kluskami śląskimi, opiekanymi ziemniakami czy kopytkami.

Źródło: Smakuje.blox.pl

Źródło: Gotujmy.pl

Źródło: Kwestiasmaku.com

Leczo

z cydrem

z maslakami
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na LUZIE Galeria Centrum

Paweł Litwin
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Dyplom obronił w  1991 roku na Wydziale Edu-
kacji Wizualnej, w  Pracowni Grafiki Warsztato-
wej profesora Tomasza Chojackiego oraz grafiki 
Projektowej w  pracowni Profesora Włodzimie-
rza Morawskiego. W latach 1988-1996 pracował 
w  Katedrze Projektowania Graficznego na ASP 
w Łodzi. Od 1996 roku równolegle do prac z dzie-
dziny malarstwa, rysunku i grafiki warsztatowej 
(druk wypukły) jako dyrektor kreatywny agencji 
reklamowych tworzy kampanie oraz identyfika-
cję wizualną wielu znanych firm i  marek, m.in. 
Philips, Netia, Nutricia, Danfoss, Computerland. 
Oprócz grafiki projektowej powstają prace inspi-
rowane poezją, naturą oraz otaczającą rzeczywi-
stością zurbanizowanego świata. 
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Przychodzi pacjent do lekarza:
- Panie doktorze, ugryzł mnie pies.
- A był wściekły?
- No, zadowolony to on nie był.

Do lekarza psychiatry przychodzi 
kobieta i mówi:
- Panie doktorze, z moim mężem dzie-

je się coś dziwnego. Jak wypije kawę, 
wpada w szał i zjada całą filiżankę. 
Zostawia tylko uszko.

- A to faktycznie dziwne. Uszko jest  
najlepsze.

- Panie doktorze, pięć lat temu po-
radził mi pan znakomity sposób na 
reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem 
wyleczony!!!

- Znakomicie! A co panu teraz dolega?
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się 

już wykąpać?

Dwaj znajomi spotykają się na ulicy.
- Cześć, skąd idziesz?
- Od dentysty.
- Ile ci wyrwali?
- Trzysta złotych.

Dentysta do pacjenta:
- A teraz lojalnie uprzedzam pana, że 

będzie bolało. Proszę mocno zacisnąć 
zęby i szeroko otworzyć usta...

Przychodzi pacjent do lekarza:
- Panie doktorze, jestem impotentem.
Lekarz na to:
- A skąd pan to wie?
- Ojciec był impotentem, dziadkowie, 

pradziadkowie. Na pewno jestem 
impotentem.

- To skąd żeś się pan wziął?
- Spod Rzeszowa.

Przychodzi mężczyzna do lekarza i chce 
dostać zwolnienie z pracy. Lekarz mu na 
to, że nie może mu dać zwolnienia, bo 
nie ma ku temu żadnego powodu. Pa-
cjent jest zdrowy i koniec. No więc facet 
wyszedł z gabinetu i jak się w poczekal-
ni zatoczył, tak runął na podłogę i umarł 
na miejscu. Lekarz wychodzi, patrzy co 
się stało i mówi do pacjentów:
- No widzicie ?! Miałem rację... tak mu się 

pracować nie chciało, że wolał umrzeć 
niż iść do roboty!

Lekarz do pacjenta:
- Jeśli idzie o pański czerwony nos, to 

jedyną radą jest rzucenie picia wódki. 
Niech pan spróbuje przez rok pić tylko 
mleko.

- Próbowałem panie doktorze, to nie 
pomaga.

- A kiedy pan próbował?
- No, zaraz po urodzeniu.

Salowa pyta pacjenta:
- Czy życzy pan sobie kaczkę?
- Tak, ale dobrze przypieczoną i najlepiej 

z frytkami.

„Kołysanki – tatusianki” (CD)

Doskonały poradnik, z którego 
dowiemy się, jak wychować dziecko 
odporne na stres. I nie chodzi tutaj 
o ochronę dzieci przed stresem i nie-
powodzeniami, ale o to, by nauczyć 
je odpowiednio stresem „zarządzać” 
i traktować go jak coś naturalnego.

Davidow kompleksowo omawia 
wszystkie stresogenne czynniki, 
które mają wpływ na dzieci: szkołę, 
środowisko rówieśnicze, telewizję 
i nowinki techniczne, a także nawyki 
żywieniowe. Autorka przytacza 
wyniki wielu badań i posługuje się 
ciekawymi argumentami. 

W książce znalazły się rozmowy 
z rodzicami dzieci w różnym wieku.

(z opisu wydawcy)

 Shelley Davidow  
 Stresoodporne. 
 Jak wychować dzieci 
 odporne na stres
 
 Wydawca:
	 Buchmann	Sp.	z o.o.,	2015	

To płyta, na której popularni i lubiani aktorzy, wokaliści 
i nawet jeden prezenter śpiewają prześliczne kołysanki. 
Odczarowujemy mit kołysanek, które w teorii mamy 
śpiewają swoim dzieciom a jak pokazuje życie i do-
świadczenie robią to też ojcowie i robią to doskonale. Jest 
to absolutnie przepiękna płyta. Znani i popularni ojcowie 
pokazali nam – słuchaczom najbardziej intymne i prze-
piękne arkana ojcowskiej miłości. Czułość z jaką Pano-
wie zaśpiewali te kołysanki jest niesamowicie wzrusza-
jąca. To płyta nie tylko dla najmłodszych słuchaczy, to 
przepiękny nastrojowy album dla każdego, bo przecież 
każdy z nas był kiedyś dzieckiem. To powrót do cudow-
nych lat beztroskiego dzieciństwa pełnego miłości. 

(z opisu wydawcy)

Tracklista:
1.	 Krzysztof Kiljański - „Na trzy”
2.	 Ferid Lakhdar -	„Lepiej	gdy	ktoś	jest”
3. Artur Gadowski	-	„W parę	słów”
4. Olivier Janiak - „Alchemik”
5.	 Paweł Małaszyński - „Olbrzymy”
6. Olek Klepacz	-	„Naśnij”
7. Arkadiusz Jakubik	-	„Na	dzień	dobry	-	

dobranoc”
8. Marcin Kindla	-	„Od	kiedy	Cię	mam”	
	 (Dla	Nikosia)
9. Tomasz Karolak	-	„Co	w nas	śpi”
10.	Marcin Perchuć	-	„Tatusianki”

Zdrowie i Relaks
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE
S T O W A R Z Y S Z E N I E  P O L S K I C H  K O T Ó W  P F A  



Szanowni  Państwo!
Przychodnia	Lekarska	 „VIS”	proponuje	kompleksową	
ochronę	zdrowia	pracowników	Państwa	firmy	wyni-
kającą	z	Kodeksu	Pracy.	Wychodząc	naprzeciw	Pań-
stwa	potrzebom	oferujemy	możliwość	wykonywania	
badań		wstępnych,	okresowych	i	kontrolnych	pracow-
ników	w	naszej	placówce	wraz	z	możliwością	podpi-
sania	długoterminowej	umowy.

Po podpisaniu takiej umowy przydzielamy Pań-
stwu stałego opiekuna a zarazem  koordynatora  
realizacji zawartych w  niej postanowień,  w tym 
wyznaczania dogodnych terminów badań dla pra-
cowników itp. Badania wykonywane są w budyn-
ku przy ul. Kleeberga 2 w Siedlcach. 

W	związku	z	tym,	iż	prowadzimy	tylko	badania	z	za-
kresu	medycyny	pracy	nie występuje problem kon-
taktu z osobami chorymi, co znacznie zmniejsza 
czas oczekiwania w kolejkach	na	badania	do	leka-
rzy	specjalistów	do	niezbędnego	minimum,	gdyż	nasi	
pacjenci	 nie	oczekują	wspólnie	 z	 chorymi	 z	 podsta-
wowej	opieki	zdrowotnej.

Wykonujemy badania w ciągu jednego dnia!

Dla lepszej współpracy proponujemy 
grupowe i indywidualne zgłoszenia 
na badania: rejestracja  tel.:
25 644 05 16,  fax 25 644 05 21

Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o.
ul. G.F. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
www.ompvis.centrum.med.pl
Tel. 25 6440516;  fax. 25 6440521
rejestracja w godz. 7.30 – 15.00

Badania wstępne i okresowe 
pracowników

Pełna obsługa w zakresie badań 
analitycznych oraz badań wykony-
wanych przez lekarzy specjalistów

Bezpłatne badania uczniów
i studentów w ramach limitów

Badania kierowców
wszystkich kategorii

Badania do pozwolenia na broń     

Badanie  RTG  na miejscu
w  przychodni

Pielęgniarska opieka
w domu chorego

oferta:



NZOZ Centrum 
w Siedlcach

ul. Ks. Niedziałka 14

Centrum Matki i Dziecka 
w Siedlcach

ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia nr 5 
w Siedlcach

ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia nr 6 
w Siedlcach

Przychodnia stomatologiczna
ul. Chłodna 4

Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne w Siedlcach

ul. Kleeberga 2

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień w Siedlcach

ul. Czerwonego Krzyża 41

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim

ul. Piłsudskiego 42A

Centrum Matki i Dziecka
w Mińsku Mazowieckim

ul. Spółdzielcza 7

Przychodnia Zdrowia 
w Łukowie

ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia 
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B

Przychodnia Zdrowia 
w Seroczynie
ul. Siedlecka 3

Przychodnia Zdrowia 
w Oleśnicy

Oleśnica 132

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Oleśnicy

Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia 
w Domanicach

Domanice Kolonia 17

Nasze
placówki

Medyczna infolinia 
Call Center:

25 6 333 555

www.centrum.med.pl

Przychodnia Zdrowia 
w Latowiczu

ul. Św. Ducha 30 

Przychodnia Zdrowia 
w Wielgolesie

ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia  
w Hołubli

ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach

ul. Podlaska 10

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu

ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim

ul. Szkolna 17

Przychodnia Zdrowia 
w Ceranowie

Ceranów 25

Przychodnia Zdrowia 
w Garwolinie

ul. Korczaka 35

Przychodnia Zdrowia 
w Nurze

ul. Drohiczyńska 8

Przychodnia Zdrowia 
w Sterdyni

ul. Lipowa 1a

Przychodnia Zdrowia 
w Strachówce

ul. Norwida 7


