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Drodzy Czytelnicy, 
 Nie wiem, jak Wy, ale ja czekam na święta Bożego Narodzenia cały rok. Nie ma 
piękniejszego czasu niż ten, spędzony w gronie najbliższych naszemu sercu osób. Cie-
szymy się, kiedy są zdrowe i pełne życia, kiedy co roku spotykamy się przy wigilijnym 
stole w tym samym gronie. Mam nadzieję, że w Waszych domach zdrowia i uśmiechu 
w te święta nie zabraknie. I że znajdziecie chwilę na lekturę naszego najnowszego wy-
dania kwartalnika „Zdrowie w Centrum”, w którym proponujemy Wam wiele interesu-
jących rozmów z lekarzami i historii z życia wziętych. Szczególnie zachęcam Państwa 
do zapoznania się z wywiadem, jakiego udzielił nam światowej sławy chirurg-onkolog 
prof. Tadeusz Orłowski, specjalizujący się w leczeniu raka płuc. Nieprzypadkowo 
pojawił się w Siedlcach, a dlaczego – tego dowiecie się Państwo z lektury naszego ma-
gazynu. Warto także wziąć sobie do serca wskazówki „naszej” psycholog, która – jak 
zwykle – w zajmujący sposób opowiada o zawiłościach ludzkich charakterów. Tym ra-
zem podpowie nam, jak radośnie spędzić święta, bez rodzinnych i politycznych awan-
tur. Myślę, że wielu paniom bardzo pomoże opublikowana na naszych łamach rozmowa 
z lek. radiologii Ewą Dziewulską z Centrum Onkologii w Warszawie, która przekonuje 
nas, jak ważna jest mammografia i obala fałszywe stereotypy na temat tego badania. 
W najnowszym kwartalniku nie zabraknie także rozrywki i humoru, a także kulinar-
nych niespodzianek. Życzę zatem Państwu zdrowych, śnieżnych i smacznych świąt.     
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Prawie 1/5 Polaków spożywa 52 pigułki przeciwbólowe rocznie. 
Czy to dużo, czy mało?

Rzeczywiście leki przeciwbólowe są nadużywane najczęściej. Uwa-
ża się, że Polacy należą do światowej czołówki. Leki przeciwbólo-
we zapobiegają docieraniu do mózgu informacji o bólu, powodują 
poprawę samopoczucia, co sprzyja powstawaniu uzależnienia. Tak 
więc są dwa aspekty nadużywania tej grupy leków: narażenie na 
działania uboczne i prawdopodobieństwo uzależnienia. Duża dostęp-
ność leków przeciwbólowych powoduje, że są nadużywane. Sympto-
matyczne jest to, że ulotki leków przepisywanych przez lekarza w wielu 
innych schorzeniach, np. w nadciśnieniu tętniczym, hipercholesterolemii 
są przez pacjentów dokładnie studiowane, w tym głównie działania ubocz-
ne, a jeśli chodzi o leki  przeciwbólowe, dostępne bez recepty, już ich działa-
nia uboczne są „gładko” pomijanie. Nikt z nas nie chce żyć z bólem, bo to jeden 
z największych dyskomfortów życiowych. Pytanie otwarte jest takie, czy każdy ból 
należy opanować za pomocą farmaceutyków? Temat oczywiście niezwykle obszerny 
i nie sposób go omówić ze szczegółami. Jak wielokrotnie staram się w wypowiedziach dla 
kwartalnika podkreślać, tak i w leczeniu bólu konieczna jest indywidualizacja. U każdego człowieka toleran-
cja na ból jest inna i należy terapię do tego faktu dostosować.

Jakie są najczęstsze grzechy Polaków, jeśli chodzi o zażywanie preparatów przeciwbólowych?

Z pewnością można do nich zaliczyć zbyt rzadką konsultację z lekarzem co do wskazań (i przeciwwskazań) 
do leczenia oraz potencjalnych zagrożeń, niewykorzystanie alternatywnych metod pokonania bólu, przyzwy-
czajenie do farmakologii i przekonanie, że nie można bez tego leku żyć, mieszanie preparatów o tym samym 
składzie, a innej nazwie, zwiększanie dawek. 

Ponad 80% leków przeciwbólowych kupowana jest bez recepty. Czym się Pan kieruje, wypisując pacjen-
towi taki lek?

W większości przypadków nie mam wpływu na to, co pacjent kupi, szczególnie jeśli nie konsultuje tego 
w trakcie wizyty. Natomiast podczas przepisywania leków na receptę jest wiele czynników, które muszę wziąć 
pod uwagę. Znowu wracamy do indywidualizacji leczenia. Staram się ocenić, czy leczenie jest bezwzględnie 
konieczne, ustalić, co jest przyczyną bólu, czy istnieją inne metody jego eliminacji, np. usunięcie przyczyny, 
rehabilitacja itp. Jeśli już muszę zastosować leczenie przeciwbólowe, analizuję stosunek korzyści do szkodli-
wości leczenia u danego pacjenta. Muszę ocenić schorzenia współistniejące, wydolność podstawowych na-
rządów, np. nerek, wątroby, ukł. krążenia i dostosować do tego odpowiedni preparat. Pacjent powinien otrzy-

Zażywamy 
c o r a z  w i ę c e j

tabletek na ból

O skutkach pochopnego zażywania leków przeciwbólowych
rozmawiamy z lek. Marcinem Mazurem
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mać informację o możliwych działaniach ubocznych 
i o tym, co zrobić w razie ich wystąpienia. W sytu-
acjach skrajnych, by nie popełnić błędów, korzystam 
z pomocy Poradni Leczenia Bólu, w której ustalany 
jest cały tok postępowanie, bo istotnie życie z bólem 
przewlekłym znacznie wpływa na komfort codzienne-
go funkcjonowania.

Dużo złego – moim zdaniem – robi reklama. Jakie 
skutki niekontrolowanego zażywania leków na 
ból widzi Pan w swoim gabinecie?

Absolutnie zgodzę się w tym względzie. Reklamy, 
szczególnie w okresach infekcyjnych, są jedną z przy-
czyn nadużywania leków. Kiedyś leczyły nas babcie 
sposobami domowymi, a teraz przy powszechnej do-
stępności leków w każdym supermarkecie, jesteśmy 
zbyt leniwi lub niecierpliwi i zaczynamy od leków. 
A preparatów reklamowanych jest mnóstwo. Najlep-
szym przykładem są reklamy kwasu acetylosalicylo-
wego (świadomie nie podam nazwy preparatu), któ-
ry może być używany dzięki reklamie powszechnie 
i bezkrytycznie w pewnej grupie wiekowej, bo któż 
nie chce ochraniać serca lub zabezpieczać przed uda-
rem mózgu? Ale ciekaw jestem, ile osób stosuje się 
do komentarza cytowanego przy każdej reklamie leku, 
by przed użyciem go skonsultować się z lekarzem lub 
farmaceutą? Wielu myśli – po co, skoro powszechnie 
wiadomo, jak ważny jest to lek i nie może być szko-
dliwy, jeśli ochrania serce i sugestywna reklama to po-
twierdza? Rzeczywistość nie jest tak oczywista i kry-
staliczna. Lekarz wie, że lek ten nie jest wskazany 
u wszystkich ludzi, nawet w pewnej grupie wiekowej 
i że może dać także skutki uboczne. Dlatego pomimo, 
że jest ważny, stosuje się go w wybranej populacji, 
która ma określone wskazania. Skutki działań ubocz-
nych i nadużywania leków przeciwbólowych w gabi-
necie obserwuję wielokrotnie. Coraz częściej zdarzają 
się odczyny alergiczne u osób, które nigdy wcześniej 
takowych nie miały (pokrzywkowe zmiany skórne, 
obrzęki błoń śluzowych jamy ustnej). Obserwowałem 
pogorszenie kontroli ciśnienia tętniczego, powsta-
wanie obrzęków czy pogorszenie wydolności nerek, 
zapalenie błony śluzowej żołądka. Ogólnie dostępne 
leki, np. salicylany, mogą wchodzić w reakcje z le-
kami zmniejszającymi krzepnięcie krwi u pacjentów 
przyjmujących takie preparaty. Nadużywanie leków 
zawierających paracetamol może działać toksycznie 
na wątrobę. Takich przykładów można mnożyć.
Wielokrotnie powtarzam swoim pacjentom, by zmie-
nili swoje przyzwyczajenia. Jeśli lek przepisuje le-
karz, to nie jest bezwzględnie konieczne czytanie 
ulotek. Lekarz wie, że skuteczność leczenia przeważa 
potencjalne działania uboczne (w innym przypadku 
nie przepisałby tego leku). Natomiast czytajmy, na-
wet kilka razy ulotki leków dostępnych bez recepty 
i w razie jakichkolwiek wątpliwości konsultujmy się 
ze swoim lekarzem rodzinnym. Absolutnie zalecam 
rozsądek, próby zwalczenia dolegliwości innymi do-
stępnymi metodami i nieuleganie nachalnej reklamie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Używanie paracetamolu na kaca 

Substancja ta w połączeniu z alkoholem staje się tok-
syczna i może prowadzić do uszkodzeń wątroby. 
 
Podawanie leków dla dorosłych dzieciom

Słynne pół tabletki leku mamy. Zawsze wybierajmy 
leki przeznaczone dla dzieci, gdyż to gwarantuje wła-
ściwą substancję i dawkę, która dziecku pomoże, a nie 
zaszkodzi.  
 
Regularne nadużywanie leków

Nadużywanie leków przeciwbólowych może prowadzić 
do zatrucia organizmu, czego objawem może być np. 
chroniczny ból głowy. Szczególnie, jeśli wierzymy, że to 
„bezpieczny” lek, więc można go dużo i często brać lub 
traktujemy go jak „magiczny lek” na wszystko, stosując 
na wszelkie możliwe dolegliwości. 
 
Lek przeciwbólowy zamiast wizyty u lekarza

Lek przeciwbólowy bez recepty jest środkiem doraźnej 
pomocy. Jeśli dolegliwości bólowe utrzymują się dłużej 
niż trzy dni, konieczna jest wizyta u lekarza, a „ma-
skowanie” problemu lekami przeciwbólowymi może 
tylko bardziej narażać nas na poważne konsekwencje 
zdrowotne 
 
Wiara w absolutne bezpieczeństwo leku

Żaden lek nie jest bezpieczny sam w sobie – bezpiecz-
ne jest stosowanie leku zgodne ze wskazaniami. 
 
Zbyt wysoka dawka leku przeciwbólowego

Przyjmowanie kilku tabletek naraz jest często bezce-
lowe ze względu na tzw. efekt pułapowy. Polega on na 
tym, że przy zwiększaniu dawki leku, stopniowo nasila 
się jego działanie przeciwbólowe, ale po przekroczeniu 
tzw. dawki efektywnej, nie osiąga się już lepszego efek-
tu. Koniec końców nie czujemy więc lepszego działania 
przeciwbólowego, a narażamy się na konsekwencje 
związane ze zbyt dużą dawką. 
 
Łączenie dwóch leków o takim samym działaniu

Popularna aspiryna, ibuprofen czy naproksen należą do 
grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). 
Przyjmowanie ich razem jest błędem, gdyż zwiększamy 
ryzyko działań niepożądanych (np. zaburzenia pracy 
nerek). W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest 
natomiast połączenie leku z grupy NLPZ z paracetamo-
lem. Jednak powinno się to odbyć tylko po konsultacji 
z lekarzem lub farmaceutą, który określi prawidłowe 
dawkowanie i czas podawania obu leków. 
 

Przykłady złego stosowania leków przez Polaków:

Jak często Polacy sięgają po leki przeciwbólowe?

1
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34%

58%

18%

2%

ankietowanych nie więcej niż 4-6 razy w roku

minimum raz w miesiącu

minimum raz w tygodniu

codziennie
(cyt. za: wyborcza.pl)

Lek. med. Marcin Mazur
Specjalista chorób wewnętrznych
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Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach już blisko dwa 
lata jest członkiem The International Foundation for Integrated Care 
IFIC. IFIC zajmuje się propagowaniem idei opieki koordynowanej i orga-
nizuje w tym temacie kongresy i konferencje. W ostatnim czasie w No-
wej Zelandii odbył się 4th World Congress on Integrated Care, 23-25 
November 2016. Przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego 
Sp. z  o.o. uczestniczyli w  kongresie. Firmę CMD reprezentowali dr Pa-
weł Żuk oraz dr Artur Prusaczyk. Pan Artur Prusaczyk, w imieniu firmy, 
przedstawił wyniki analizy uzyskane po wprowadzeniu pierwszych pod-
stawowych (organizacyjnych i finansowych) zasad opieki koordynowanej 
w CMD w latach 2006-2015. Wystąpienie nosiło tytuł: „Different organiza-
tional and financial outcomes in middle sized primary care practice in 
Poland after basic care coordination model implementation”. 

Udział w kongresie pozwolił na wymianę doświadczeń w zakresie sprawowa-
nia opieki koordynowanej w  placówkach medycznych. Podczas pobytu 
w Nowej Zelandii przedstawiciele Centrum MD mieli okazję wizytacji prak-
tyki lekarskiej – jednostki Kariori Medical Centre w Wellington. Placówka 
ta jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej, mającą pod opieką 
kilkanaście tysięcy pacjentów. Właścicielem jednostki jest Jeff Lowe, le-
karz medycyny rodzinnej, będący zarazem pionierem opieki zintegrowanej 
w Nowej Zelandii. W przychodni odbyła się krótka wizyta, podczas której 
zaprezentowano (krótka prezentacja multimedialna) zasady funkcjonowa-
nia, nowoczesne rozwiązania oraz plany na przyszłość. Należy podkreślić, 
że przedstawiony model opieki oraz zasady organizacyjne okazały się bar-
dzo zbliżone do CMD. W jednostce wprowadzono telekonsultacje oraz tzw. 
Contact Centre (wymianę danych wrażliwych; pacjent dzwoni – zbierany 
jest pierwszy wywiad i dopasowywany termin wizyty). 

Kluczowym spotkaniem była dyskusja z  prof. Guus Schrijversem. Repre-
zentanci CMD otrzymali jego książkę oprawioną w autografy. Tytuł publika-
cji: „Integrated Care, Better and Cheaper”. 

Nawiązano także bliskie relacje z prezesem IFIC Nickiem Goodwinem, bę-
dącym redaktorem naczelnym International Journal of Integrated Care. 

Kolejna konferencja na temat opieki zintegrowanej odbędzie się w Dubli-
nie w maju 2017 roku, podczas której Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
Sp. z o.o. również wystąpi z prezentacją. 

Monika Jastrzębska

ŚWIATOWY KONGRES
Zintegrowanej Opieki 
Wellington, Nowa Zelandia

Panowie Paweł Żuk i Artur Prusaczyk oraz Jeff Lowe 
– gospodarz Konferencji w Nowej Zelandii, 

przedstawiciel General Practice New Zealand

Pan Paweł Żuk i Nick Goodwin
– współzałożyciel IFIC i obecny prezes od 2013 roku

Pan Artur Prusaczyk i Victoria Stein – przedstawicielka 
International Foundation for Integrated Care

Na zdjęciu od lewej: p. Sabina Karczmarz (NFZ), p. Katarzyna Wiktorzak (NFZ), p. Katarzyna Klonowska (NFZ), p. Agata Szymczak (NFZ), p. Artur Prusaczyk (CMD) 
p. Maciej Miłkowski (NFZ), p. Paweł Żuk (CMD), p. Tomasz Włodarczyk (CMD), p. Aleksandra Prusaczyk (CMD), p. Marika Guzek (CMD), p. Maciej Prusaczyk (CMD)  
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Logopeda

Czy dziś logopedia jest popularna? 

Logopedia jest stosunkowo młodą dziedziną nauki w Polsce. 
W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwijającą się i dosko-
nalącą, również jeśli chodzi o standardy nauczania. Stąd też staje 
się coraz bardziej „modna”.

Jaka Pani ocenia świadomość społeczeń-
stwa na temat problemów logopedycz-
nych? 

Z roku na rok ta świadomość wzra-
sta. Większą świadomość pro-
blemów mają nie tylko nauczy-
ciele i lekarze, ale również 
rodzice i opiekunowie. Posy-
łają swoje dzieci na zajęcia 
logopedyczne w przedszko-
lach, poradniach psycho-
logiczno-pedagogicznych, 
placówkach służby zdro-
wia, zapisują się na wizyty 
prywatne. Związane jest 
to również z tym, że coraz 
więcej dzieci przejawia tego 
typu zaburzenia, zarówno 
w normie rozwojowej bądź też 
przy różnego rodzaju nieprawi-
dłowościach rozwoju. Rodzice 
zdają sobie sprawę z tego, że mowa 
i język stanowią fundamentalną część 
rozwoju człowieka.

Rozmowa z Magdaleną Klepacką
mgr logopedii z audiologią

Z jakimi zaburzeniami mowy u pacjentów spotyka się Pani 
w praktyce logopedycznej najczęściej? 

W przypadku dzieci i młodzieży dominują różnego rodzaju 
wady wymowy.

Np. dzieci seplenią? 

Przeważnie, ale nie tylko. Powszechnym proble-
mem jest niewymawianie lub nieprawidłowe 

wymawianie przez dzieci głoski r. Są rów-
nież takie, które mają problemy z artyku-

lacją głosek: f, w, k, g i innymi, zdarzają 
się również mali pacjenci, którzy mają 
problemy z realizacją głosek dźwięcz-
nych.

Skąd biorą się te problemy, gdzie 
należy szukać przyczyn wad wy-
mowy?

Wady wymowy najczęściej spowo-
dowane są nieprawidłową budową 
i funkcjonowaniem aparatu artyku-

lacyjnego, ale też powodują je za-
burzenia słuchu fonematycznego czy 

nieprawidłowe wzorce wymowy. 

A co z innymi zaburzeniami mowy? 

Oczywiście występują. Zgłaszają się do mnie 
pacjenci z opóźnionym rozwojem mowy, zabu-

DOBRA 
WSPÓŁPRACA

z rodzicami
 JEST NIEOCENIONA



7

Logopeda Logopeda

Magdalena Klepacka
mgr logopedii z audiologią

LOGOPEDA  AUDIOLOG  NEUROLOGOPEDA

Zaburzenia mowy

rzeniami słuchu, zaburzeniami ruchu, jąkają-
cy się. Ostatnio mam także wielu pacjentów, 
którzy nie tyle przejawiają zaburzenia w za-
kresie mowy i języka, co komunikacji, np. 
dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

Prowadzę również terapię osób dorosłych 
chorych neurologicznie.

To chyba najtrudniejsza grupa pacjen-
tów?

Nie… może jedynie w teorii. Mam 
duże doświadczenie w pracy z oso-
bami dorosłymi. Są to przede wszyst-
kim pacjenci po przebytych udarach, 

głównie niedokrwiennych. W tych 
przypadkach niezwykle ważna jest 

wczesna interwencja medyczna, a w dal-
szej kolejności w wielu przypadkach także – 

logopedyczna. Intensywna, rozpoczęta w od-
powiednim czasie, dobrze poprowadzona 
terapia przynosi naprawdę satysfakcjonujące 
efekty, które cieszą mnie, pacjentów oraz ich 
rodziny.

Czy spotyka się Pani w swojej pracy 
z przypadkami, w których trzeba przyznać, że nie da się już 
nic zrobić? 

Każdemu staram się pomóc, w mojej ponad pięcioletniej karie-
rze chyba jeszcze takich osób nie było. Warto jednak mieć świa-
domość, że u jednego pacjenta efekty działań terapeutycznych 
są szybsze i bardziej widoczne, u innego zauważalne dopiero po 
długim okresie terapii. Efekty uzależnione są od wielu czynni-
ków: rodzaju zaburzenia mowy, stopnia zaburzenia, wieku pa-
cjenta, predyspozycji i motywacji do ćwiczeń.

Od czego jeszcze na przykład?

Hmm… w przypadku młodszych pacjentów na pewno od zaan-
gażowania w proces terapeutyczny rodziców.

Czy rodzice dzieci, z którymi Pani pracuje, też uczestniczą 
w spotkaniach terapeutycznych?

Czasami towarzyszą swoim dzieciom podczas zajęć, czasami 
sama ich zapraszam, żeby wytłumaczyć nad czym pracujemy, 
w jaki sposób to robimy i w jakim celu. Natomiast najbardziej 
chodzi o uświadomienie, jak ważna jest praca z dzieckiem 
w domu. Często na zajęciach z powodu braku czasu i rzadkich 
wizyt jedynie przekazuję instruktaż do pracy w domu. I wtedy 

właśnie rodzice odgrywają dużą rolę i od-
powiadają poniekąd za efekty 

prowadzonej terapii. Dobra 
współpraca z rodzicami jest 

nieoceniona. 

WSPÓŁPRACA
z rodzicami

 JEST NIEOCENIONA

No właśnie, jak wyglądają wizyty u logopedy? 

Zależy, z jakim pacjentem mam do czynienia i gdzie go przyj-
muję. Prowadzę spotkania w formie konsultacji dla rodziców, 
diagnozy i terapie logopedyczne/neurologopedyczne dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Inaczej spotkania wyglądają w przypad-
ku pacjentów dorosłych, a zupełnie inaczej pracuję z dziećmi. 
Różnica polega przede wszystkim na doborze i sposobie prezen-
towania materiału do pracy. 

Woli Pani pracę z dziećmi czy dorosłymi?

Większą przyjemność sprawia mi praca z dziećmi. Ale 
muszę powiedzieć, że i jedna, i druga grupa pacjen-
tów wymaga dużo cierpliwości, dzieci głównie 
z racji wieku, dorośli z racji historii swojej cho-
roby. 

Pracując jako logopeda nie odczuwa 
Pani czasem znudzenia i zniechęcenia? 

Nie, wręcz przeciwnie. Moja praca jest 
jednocześnie moją wielką pasją. Staram 
się ciągle rozwijać w tym kierunku, do-
skonalić warsztat, poszerzać ofertę. Chcę 
jak najlepiej pomagać pacjentom, którzy do 
mnie trafiają.

Gdyby nie była Pani logopedą….

Hmm… trudno powiedzieć, jak potoczyłaby się 
moja ścieżka edukacyjna. Jako dziecko marzyłam 
o zawodzie nauczyciela, w późniejszym wieku o karierze 
dziennikarki. W połowie liceum zdecydowałam się na logo-
pedię i takie też wybrałam studia. Nie wyobrażam sobie robić 
czegoś innego.
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Zdrowie kobiety

Pani doktor, dlaczego sytuacja w Polsce, pomimo progra-
mów rządowych, kampanii społecznych i zaangażowania 
stowarzyszeń pozarządowych, nie przekłada się na zmniej-
szenie śmiertelności z powodu raka piersi?

Kluczem do sukcesu jest oczywiście maksymalne i efektywne 
objęcie populacji kobiet skryningiem, czyli przesiewowymi 
badaniami mammograficznymi. W latach poprzednich, kiedy 
zgłaszalność na nie była wyższa, odnotowano, o ile się nie mylę, 
trend spadkowy.

No tak, ale z danych Centralnego Ośrodka Koordynującego 
Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wynika, że 
na bezpłatne badania mammograficzne zgłasza się niespeł-
na 40% Polek, a w niektórych regionach jest to poniżej 20%. 
Jak Pani sądzi, z czego to wynika? 

Mimo coraz lepszej dostępności, którą w niektórych regionach 
Polski trudniej zapewnić, przeważa obawa o wynik i ekspozycję 
na promieniowanie oraz niechęć do dyskomfortu związa-
nego z wykonywaniem badania. Dla niektórych Pań 
nie ma też motywacji, jeśli nic sobie nie wyczu-
wają, jeśli nic nie boli. Część kobiet – z róż-
nych przyczyn – wykonuje badania poza 
skryningiem – co również zaniża wskaźnik 
zgłaszalności do programu. Nawyk wyko-
nywania badań profilaktycznych opornie 
się wypracowuje i nie jest to proces ła-
twy bez powszechnie obowiązującego 
warunku wymagalności.
 

Jest Pani radiologiem w pracowni 
mammografii w warszawskim Cen-
trum Onkologii. Proszę powiedzieć, 
ile dziennie mammografii Pani opi-
suje i jaki obraz zdrowia Polek się 
z nich wyłania?

Badania przez nas oglądane to zazwyczaj 
konsultacje wcześniej wykonanej diagnostyki skierowanej do 
konsultacji onkologicznej. Trudno na tej podstawie wnioskować 
o kondycji Polek – są to przypadki już wstępnie wyselekcjono-
wane. Na pewno więcej niż kiedyś jest raków u kobiet poniżej 
50 r.ż. i młodszych. Ciągle, niestety, oglądamy – niemal codzien-
nie – zmiany już miejscowo zaawansowane – jawne klinicznie.

Czy mammografia spełnia wszystkie wymogi dobrego testu 
przesiewowego? Jakie są zalety i niedoskonałości tego ba-
dania?

Z pewnością tak. Jest to badanie proste, powtarzalne, porów-
nywalne, nieczasochłonne, oceniane za pomocą ujednoliconej 
klasyfikacji BIRADS.
Minusy to promieniowanie, dyskomfort związany ze stosowanym 
uciskiem, obniżenie czułości wykrywania dla tzw. gęstych pier-
si. Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne mammografów oraz 

wdrożenie tomosyntezy i mammografii spektralnej 
pozwolą w przyszłości te ograniczenia zreduko-

wać.

Kiedy mammografia powinna być uzu-
pełniona o usg piersi?

Jeśli nie ma zmian wyczuwalnych 
ani potrzeby oceny węzłów chłon-
nych o badaniu usg powinien 
decydować radiolog oceniający 
mammografię, gdyż nie zawsze 
jest to celowe. Badanie usg piersi 
o budowie tłuszczowej najczę-
ściej niewiele wnosi ale dla oceny 
dysplazji torbielowatej, na którą 

wskazuje obraz mammograficzny, 
jest nie do zastąpienia. 

Rozmowa z dr n. med. Ewą Dziewulską
radiologiem z Centrum Onkologii w Warszawie

Nie bójmy się  mammografi i
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No właśnie, kobiety mają różną budowę gruczołu piersiowego. 
Jak ten fakt wpływa na odczytanie obrazu mammograficznego?

Czułość mammografii wzrasta wraz z zawartością tkanki tłusz-
czowej, choć bywa również tak, że mimo sporej zawartości tkanki 
tłuszczowej budowa piersi jest na tyle nieregularna, że konieczne 
są dodatkowe zdjęcia. Każda pierś jest inna i nie da się zastosować 
tej samej ścieżki diagnostycznej.

W którym dniu cyklu najlepiej jest wykonać mammografię i ja-
kie ma to znaczenie? Czy w przypadku USG działa podobny 
mechanizm?

W przypadku mammografii u kobiet miesiączkujących do 10 dnia 
cyklu – przed owulacją; pod koniec miesiączki piersi są na ogół 
najmniej bolesne i można zastosować przy badaniu odpowiedni 
ucisk – niezbędny dla uzyskania obrazu diagnostycznego. W przy-
padku usg również lepsza jest pierwsza połowa cyklu – badanie 
w jego drugiej połowie może przysparzać trudności interpretacyj-
nych z uwagi na wpływ hormonów drugiej fazy.

Mammografia jest dzisiaj dostępna praktycznie dla każdej ko-
biety, gorzej jest z mammografią rezonansu magnetycznego, 
która daje bardziej szczegółowy obraz zmian w piersi, a czeka 
się na to badanie tygodniami, chyba że wykonamy je prywat-
nie. Czy jest szansa, że to badanie będzie w przyszłości bardziej 
dostępne?

Mammografia rezonansu magnetycznego jest badaniem o wysokiej 
czułości, ale niższej swoistości – co w praktyce i wcale nierzad-
ko oznacza wykrywanie budzących niepokój zmian bez znaczenia 
chorobowego. Z tego też powodu badanie MRM nie powinno być 
badaniem diagnostycznym „pierwszego rzutu”. Ma służyć rozsze-
rzeniu diagnostyki w przypadkach tego wymagających, po wykona-
niu badań podstawowych, tzn. mammografii i usg, a nie zastępować 
te badania. O celowości wykonania badania MR powinien zatem 
decydować i je oceniać lekarz zajmujący się diagnostyką sutków, 
w przeciwnym razie ryzykujemy generowanie niepotrzebnych pro-
blemów diagnostycznych. Regularne wykonywanie badania MR 
jest zalecone wyłącznie dla kobiet obciążonych genetycznie – tzw. 
skryning genetyczny ale i tutaj są problemy z refundacją.

Jest duża grupa pań z zaawansowanym nowotworem, które są 
niewidoczne dla systemu, gdyż kontynuacja leczenia i leczenie 
paliatywne pozostają poza ścieżką szybkiego leczenia. Dla nich 
czas oczekiwania na badania znacząco się wydłużył. Poza tym 
z tego, co mi wiadomo, od 1 stycznia 2015 r. nie ma prawnej 
możliwości złożenia wniosku o sfinansowanie leków, takich jak 
terapia celowana w zaawansowanym stadium hormonozależ-
nego raka piersi, która była dla pacjentek ostatnią szansą na 
prowadzenie samodzielnego życia.

No tak – zapewne ma Pani rację, to są błędy systemowe o drama-
tycznych konsekwencjach. Nie wiem dokładnie, jak to u nas wy-
gląda. Należałoby zapytać chemioterapeutòw. Wszyscy pracują na 
granicy wydolności i na regulacje systemowe nie mają wpływu. 
Karta DILO miała zostać zmodyfikowana, a na terapię celowaną 
brak funduszy. Może rzecznik praw pacjenta powinien się tym zająć.

Co Pani czuje i o czym Pani myśli, kiedy musi opisać wynik 
mammograficzny, sugerujący raka piersi? 

Cóż… najczęściej myślę, że to początek problemu, koniec spoko-
ju, przewartościowanie życia, wyzwanie losu. I życzę Jej w duchu 
wsparcia od wszystkich, których będzie potrzebowała. Czasem 
lepiej jest nie wiedzieć za dużo i nie wybiegać myślą za daleko 
w przyszłość… Bo przecież zdecydowana większość z Nich – tych 
wcześnie zdiagnozowanych i leczonych – żyje i ma się dobrze. 

Wasze HISTORIEWasze HISTORIEZdrowie 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

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk 

Szczegółowe informacje na temat epidemiologii nowotworów piersi 
znajdzie Czytelnik w Krajowym Rejestrze Nowotworów. 

Odsyłamy do strony: onkologia.org.pl

Rak piersi
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Szymon ma dwadzieścia lat i plany na przyszłość. Jak każdy 
w jego wieku. Ale póki co musi codziennie staczać walkę o swo-
je życie. Jedynym ratunkiem na normalne funkcjonowanie jest 
dla niego przeszczep płuc. 

Wysoki, przystojny, z blond długimi włosami, które zapewne za-
wróciły w głowie niejednej dziewczynie. Nikt by nie pomyślał, 
mijając go na ulicy, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Że jego 
codzienność to wielotygodniowe pobyty w szpitalu, uciążliwe 
inhalacje, nieustanna walka o oddech. – Syn został bardzo póź-
no zdiagnozowany, bo dopiero w wieku ośmiu lat – mówi mama 
Szymona, siedlczanka, Małgorzata Jaszczołt. – Objawy choroby 
były nietypowe. Lekarze bardzo długo zastanawiali się, co mu 
dolega, zanim padło to straszne słowo „mukowiscydoza”. Od 
tamtej pory nasze życie bardzo się zmieniło, ale nie ustajemy 
w wysiłkach, by ratować naszego syna – dodaje pani Małgorzata. 

Szymon ma 195 cm wzrostu, co przy jego chorobie nie zdarza się 
często. Dlatego patrząc na niego, zupełnie nie widać tego, co kry-
je się wewnątrz jego, wydawałoby się na pozór zdrowego, orga-
nizmu. W roku 2015 nastąpił regres funkcji życiowej płuc, które 
obecnie utrzymują się na poziomie ok. 26% 
(u zdrowego człowieka jest to 100%) – 
Szymon w ubiegłym roku trzykrot-
nie w dosyć ważnych momentach 
w roku leżał w szpitalu: dwa 
tygodnie na Wielkanoc, trzy 
tygodnie w wakacje oraz dwa 
miesiące tuż po rozpoczęciu 
roku szkolnego i ten ostatni 
pobyt był najtrudniejszy, po-
nieważ okazało się, że jego 
organizm przestał reagować 
na podawane dawki antybio-
tyków, dlatego konieczna była 
tak długa hospitalizacja – opo-
wiada mama chłopaka.

Walka o...

Szymon potrzebuje naszej pomocy

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, 

 ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi" 

          Jan Paweł II

Małe cuda

– Po dwunastu latach walki o zdrowie Szymona wiem, że ani 
chwili nie można zwątpić, że zdrowie i życie dziecka jest naj-
ważniejsze. Kiedyś byłam zupełnie inną osobą. Dziś jestem 
wojowniczką, bo inaczej się nie da. Szczególnie że państwo 
nie refunduje wszystkich leków, dzięki którym Szymon ma 
szansę doczekać przeszczepu płuc. Moja batalia z NFZ o re-
fundację antybiotyku wziewnego tobramycyny, który zapobie-
ga spadkowi spirometrii, zakończyła się fiaskiem, ale mamy to 
szczęście, że wokół nas są dobrzy ludzie, że codziennie zda-
rzają się małe cuda, które rozjaśniają nasze życie – podkreśla. 
Koszt kuracji tym antybiotykiem to około 5000 zł (dawka mie-
sięczna, stosowana co drugi miesiąc) – Nie wszystkie z przyj-
mowanych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego podlegają re-
fundacji. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w zbieraniu środków finansowych dla Szymona i prosimy 
o 1% z Państwa rocznego podatku dochodowego. Jedno-
cześnie jesteśmy BARDZO WDZIĘCZNI w imieniu swoim 
oraz Szymona za wpłaty dokonane w latach ubiegłych. Po-
zwalają nam one na zakup tego, co niezbędne w prawidłowym 
postępowaniu w mukowiscydozie (podstawowe i dodatkowe 

leki, sprzęt rehabilitacyjny, odżywki, suplementy diety).
Najczęściej pozostajecie Państwo dla nas bezimienni i nie 

jesteśmy w stanie odwdzięczyć się wszystkim osobiście 
za zainteresowanie Szymonem. Ale Wasza pomoc 
i okazane nam dobro jest dla nas niezwykłym wspar-
ciem i pomocą w tej trudnej chorobie – apelują ro-
dzice Szymona, Małgorzata i Piotr Jaszczołt.
– Wspiera nas fundacja siepomaga, która w inter-
necie zbiera fundusze na leczenie Szymona bo nie 
wszystko jest refundowane, stąd zbiórki społeczne 
(www.siepomaga.pl/szymonjaszczolt). Wiem też, że 

bardzo dużo ludzi modli się za naszego syna. Bardzo 
to szanujemy i dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia.
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Numer SUBKONTA darowizn
Bank BPH S.A  36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

dla Szymona Jaszczołta
Szymon jest podopiecznym

MATIO – FUNDACJI POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ (www.mukowiscydoza.pl)
tam możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje dotyczące choroby, chorych

oraz fundacji, która wspiera w swoich działaniach chorych i ich rodziny.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO (OPP)

H.

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

124. Numer KRS Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 120,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

125.

00000 979 00 tutaj wpisać kwotę

I.

126. Cel szczegółowy 1% 127. Wyrażam zgodę

128.

Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 127 wyrazić zgodę na przekazanie 
OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W poz. 128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające 
kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

dla Szymona Jaszczołta x

„Mukowiscydoza to tykanie zegara. To 
czas, który zmienia życie. Genetyczna, 
nieuleczalna choroba. Przekłada beztro-
skie dzieciństwo na niemierzalny czas 
spędzony na oddziale szpitalnym, na go-
dzinach inhalacji i oczekiwaniu na przesz-
czep. Wielka walka z czasem, który nie-
przerwanie płynie” – czytamy na stronie 
Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym 
na Mukowiscydozę MATIO, której pod-
opiecznym jest Szymon. Okazuje się, że 
to najczęściej występująca choroba gene-
tyczna u ludzi. Należy do rzadkich cho-
rób, ogólnoustrojowych, kompleksowych 
i przewlekłych, co oznacza że w miarę 
jej postępowania dochodzi do dysfunkcji 
wielu narządów wewnętrznych. – Zanim 
Szymon zachorował, nie miałam pojęcia, 
z czym wiąże się ta choroba i że tak trud-
no z nią żyć – przyznaje pani Małgorzata. 

– Staram się na bieżąco śledzić wszyst-
ko, co jest z nią związane. Spotykam się 
z mamami, których dzieci też cierpią na 
tę chorobę, jeżdżę na warsztaty. Kiedy 
wokół są ludzie, którzy rozumieją, co 
przeżywasz, łatwiej jest znosić ból i iść 
do przodu – tłumaczy.

Mukowiscydoza atakuje najsilniej układ 
oddechowy i pokarmowy. W płucach 
gromadzi się gęsty, lepki śluz utrudnia-
jący oddychanie. Zalegająca wydzielina 
jest doskonałym podłożem do rozwoju 
bakterii powodujących nawracające cho-
roby układu oddechowego, tj. zapalenia 
płuc i oskrzeli. Niezbędnie jest podawa-
nie leków upłynniających wydzielinę 
i codzienna wielogodzinna fizjoterapia 
układu oddechowego (inhalację i oklepy-
wanie) – chorzy spędzają na tym ponad 
1000 godzin rocznie. – Szymon ma trzy 
inhalacje dziennie, a każda z nich trwa 
około półtorej godziny – informuje mama 
chłopaka. – Do tego dochodzi drenaż 
dróg oddechowych i inne zabiegi, które 
bezwzględnie trzeba wykonywać. Syn 
w domu jest stale podłączony do tlenu. 
Szybko się męczy, więc musi dużo odpo-
czywać. Przez dwa lata w nocy był kar-
miony dojelitowo, co pozwalało utrzymać 
jego wagę na przyzwoitym poziomie, za-
pobiegając niedożywieniu. Na szczęście 
teraz nie ma już takiej potrzeby – dodaje 
optymistycznie pani Małgorzata.    

Mukowiscydoza jest chorobą, która po 
czasie względnego spokoju lub wyda-
wało się opanowanej sytuacji, może za-
atakować bez „ostrzeżenia”, sprawiając, 
że stan chorego pogarsza się niemalże 
z dnia na dzień. Niestety, ciągle nie ma 
skutecznej metody, by ją pokonać. Jesz-
cze 20 lat temu było nie do pomyślenia 
osiągnięcie pełnoletności przez pacjen-
tów, którzy mają najcięższy przebieg tej 
choroby. Obecnie największą barierą 
jest systemem opieki zdrowotnej. Wciąż 
w Polsce mediana wieku chorych na mu-
kowiscydozę jest niemal 20 lat niższa niż 
w krajach Europy Zachodniej, gdzie cho-
rzy żyją ponad 40 lat. W Polsce żyje coraz 
więcej chorych dorosłych, którzy pragną 
pracować, zakładać rodziny a jednocze-
śnie posiadać dostęp do leczenia zgod-
nego z europejskimi standardami. – Nasz 
syn, mimo uciążliwości choroby, stara się 
korzystać z życia jak najlepiej. W ubie-
głym roku pomyślnie zdał maturę. Obec-
nie studiuje informatykę. Ma wiele pasji 
i zainteresowań. Głęboko wierzę, że jego 
marzenia się spełnią i że wreszcie będzie 
mógł swobodnie oddychać, smakując ży-
cie każdego dnia – mówi mama Szymona. 

W oczekiwaniu na przeszczep

W ubiegłym roku Szymon przeszedł po-
myślnie procedurę kwalifikacji do przesz-
czepu płuc. W Polsce takie transplantacje 
wykonywane są w dwóch ośrodkach: 
w Zabrzu i w Szczecinie. – Był naprawdę 
szczęśliwy, kiedy dostał od lekarzy „zgo-
dę” na przeszczep w Szczecinie – przy-
znaje mama dwudziestolatka. – Nie jest 
typem bojownika, tak jak ja. Często ma 
momenty załamania, ale ta wiadomość 
bardzo go podbudowała. Nowe płuca są 
szansą na normalne życie. Staramy się 
całą rodziną go wspierać i mocno wierzy-
my, że wszystko się uda. Jestem wdzięcz-
na losowi za moje dzieci, które każdego 
dnia uczą mnie miłości do ludzi i świata.

Monika Mikołajczuk

Czym jest mukowiscydoza?

Mukowiscydoza
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Świąteczny maraton tuż, tuż: szał zakupów, sprzątania, go-
towania… A przy wigilijnym stole dopada nas zmęczenie 
i czar Świąt pryska. Jak przygotować się do Świąt i nie zwa-
riować?

Święta Bożego Narodzenia są bardzo mocno zrytualizowane. 
Rokrocznie staramy się odtworzyć szczególną atmosferę używa-
jąc do tego konkretnych i licznych rekwizytów. Trudno wyobra-
zić sobie Święta bez choinki, szczególnych potraw czy obda-
rowywania się prezentami. Nic dziwnego, że tak bardzo zależy 
nam na powielaniu znanego nam scenariusza, ponieważ daje to 
poczucie bezpieczeństwa, kontroli i przewidywalności. To bar-
dzo ważne. Każdy potrzebuje poczuć się w swoim życiu stabil-
nie i pewnie. Jak słusznie jednak Pani zauważyła, paradoksalnie 
dążąc do tego poczucia często zapędzamy się i Święta zamiast 
nas uspokajać drażnią, denerwują i męczą. Być może w Świą-
tecznej bieganinie warto zatrzymać się i odpowiedzieć 
sobie na pytanie, które elementy świętowania lubię? 
O nie na pewno warto zabiegać a pozostałe może 
można sobie darować? Może niewielkie zmia-
ny będą odciążające i pozwolą zachować siły 
na właściwe „świętowanie”?

Powoli też modyfikujemy tradycję i styl 
świętowania – zamiast karpia na wigi-
lijnym stole coraz częściej gości łosoś 
czy sałatka z krewetek, zamiast domo-
wego ciasta wypieki z cukierni. Wielu 
Polaków spędza Boże Narodzenie poza 
domem – w ekskluzywnych hotelach czy 
na egzotycznych wycieczkach. Co w tym 
złego, a co dobrego?

O  RADOSCI
Świętowania

Można powiedzieć, że to „szycie Świąt na miarę” danej osoby 
czy rodziny. Sądzę, że to duża wartość zadbać o takie świętowa-
nie, które będzie dla nas przyjemnością, a nie frustrującym obo-
wiązkiem. Warto jednak zaznaczyć tu, że Święta dają nam nie 
tylko poczucie przewidywalności i pewnego ładu, ale również 
poczucie przynależności do grupy. Powtarzalny rytuał Świąt 
sprawia, że czujemy wspólnotę, bliskość z innymi. Powiązane 
jest z tym nasze poczucie zakorzenienia, które daje m.in. tożsa-
mość. Daleko idące modyfikacje mogą więc sprawić, że zatra-
cimy szczególny charakter Świąt Bożego Narodzenia i, że nie 
będą one szczególnie różniły się od innych wolnych dni w roku. 
Warto pamiętać, że Święta mają przerwać nasz codzienny rytm 
a przez to dodać energii. Nie wiem, czy istnieje jakiś złoty śro-
dek pomiędzy tradycją a nowościami, ale elastyczność i dobra 
wola na pewno pomogą w jego poszukiwaniu.

Jako dorośli często idealizujemy Święta z dzieciń-
stwa, chcąc przywołać tamten magiczny kli-

mat w naszych domach. Dziś często słyszy-
my: kiedyś było biednie, ale wesoło a na 

Święta czekało się przez cały rok. Co 
utraciliśmy, wkraczając w dorosłość?

Pewnie same Święta nie zmieniły się 
aż tak bardzo jak nasze postrzega-
nie świata. Może utraciliśmy wiarę 
w Świętego Mikołaja, ale czy musi to 
być równoznaczne z utratą magiczne-
go klimatu? Radość, ufność, bycie tu 

i teraz to dziecięce cechy, które warto 
w sobie odszukać i odświeżyć, szcze-

gólnie przed Świętami. Jestem przekona-
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na, że każdy z nas posiada swoje „wewnętrzne dziecko”, które 
zaproszone do wspólnego świętowania pozwoli odzyskać choć 
odrobinę tej magii, za którą tęsknimy jako dorośli.

Częścią tej magii były prezenty. Pamiętam, jak bardzo cie-
szyłam się z pomarańczy, które obowiązkowo znajdowały się 
w paczce pod choinką, „wystane” przez rodziców w kilku-
godzinnej kolejce. Dziś obdarowujemy siebie kosztownymi 
prezentami, które już tak nie cieszą… Skąd się bierze radość 
świętowania i od czego zależy?

Bez wątpienia zdecydowanie łatwiej było trafić z prezentem 
w czasach, gdy wszystkiego brakowało. Teraz, jeśli mamy po-
trzeby, to są one zwykle drogie, ponieważ tanie zostały już za-
spokojone. Zamożność wzrasta i pewnie należy się z tego cie-
szyć. Jednak, aby ocalić radość z prezentów, może potrzebne 
będzie stworzenie nowego sposobu obdarowywania się? Być 
może najbardziej trafionym prezentem będzie niedługo rzecz 
wykonana osobiście przez kogoś bliskiego? A może po prostu 
czas i uwaga drugiej osoby? Ciekawe…

Jeśli mówimy o bliskości drugiej osoby: świąteczny czas 
bywa szczególnie trudny dla tych, którzy przeżywają żałobę. 
Pierwsze Boże Narodzenie bez bliskiej osoby unaocznia i po-
głębia rozpacz. Jak przetrwać ten czas?

Rzeczywiście, Święta to newralgiczny czas. Rana po stracie od-
świeża się i jest to bardzo przykre. Pustka, którą pozostawiła 
po sobie bliska osoba, jest na pewno wyjątkowo dotkliwa, ale 
nie ma sensu jej na siłę zapełniać. Żałoba z towarzyszącymi jej: 
rozpaczą, gniewem, żalem czy tęsknotą nie jest czymś w czym 
chcemy trwać. Bardzo ważne jest jednak, by wszystkie te emocje 
przeżyć i nie oczekiwać od siebie radości, nawet z okazji Świąt. 
To ważne, gdyż tyko przeżycie tych najbardziej przykrych w od-
czuciu emocji pozwala nam odnaleźć się w nowej sytuacji, już 
bez osoby, która odeszła. Na pewno nie da się tego czasu prze-
trwać bezboleśnie, więc może nie warto tego od siebie wyma-
gać. Już sama szczera rozmowa z pozostałymi bliskimi osobami 
o tym, jak się aktualnie czujemy, powinna być pomocna.

Święta to okazja do rozmów w rodzinnym gronie, które – jak 
to się zwykle dzieje w polskich rodzinach – mogą się prze-
kształcić w polityczne awantury. Jak powstrzymać naszych 
rodaków, by chociaż przez te trzy świąteczne dni nie obrzu-
cali siebie błotem, dzieląc rodzinne grono na „wy” i „oni”? 

Wigilia czy Święta na pewno z założenia nie są polem bitwy, 
choć pewnie nazbyt często nim bywają. 
Myślę że, jeśli faktycznie nie po-
trafimy spierać się z szacunkiem, 
warto ustalić zasady, że o po-
lityce po prostu nie rozma-
wiamy. Powstrzymajmy się 
od krytyki czy złośliwości, 
a w ich miejsce spróbujmy 
powiedzieć coś życzliwego, 
miłego. Może na początku 
będzie to trudne i nienatu-
ralne, ale na pewno pozytyw-
nie wpłynie na atmosferę przy 
świątecznym stole. Takie celowe 
i świadome unikanie „tematów za-
palnych” może przerodzić się w cał-
kiem przyjemną zabawę. Wyobraźmy sobie np. że ten, kto użyje 
nazwiska polityka czy nazwy partii politycznej, musi opowie-
dzieć dowcip lub zaśpiewać kolędę:)

Doskonały pomysł... Czas Świąt do dobra okazja, by pojed-
nać się z bliskimi, przeprosić czy powiedzieć po prostu: ko-
cham Cię. Ale wielu ludziom słowo „przepraszam” nawet 
nad opłatkiem nie przejdzie przez gardło. Dlaczego tak trud-
no jest przyznać się do winy?

Słowo „przepraszam” jest dla wielu osób słowem zagrażającym, 
kojarzonym z porażką, a nawet upokorzeniem. Autentyczne 

„przepraszam” jest przecież przyznaniem się do winy, wycofa-
niem się i przyjęciem punktu widzenia drugiej osoby. To wszyst-
ko wymaga dużej dojrzałości. Tylko osoby o silnym poczuciu 
własnej wartości są w stanie, bez obaw o własny autorytet, po-
wiedzieć: „tak, pomyliłem się, nie miałem racji, zrobiłem błąd”. 
Nawet jeśli przyznawanie się do winy nie jest naszą mocną 
stroną, warto jest próbować. Prowadzi to nas przecież do bycia 
autentycznymi i bycia w zgodzie z samym sobą. Bez wątpienia 
jest to lepsze dla naszego dobrostanu niż noszenie maski osoby 
nieomylnej.

Wierzy Pani w moc świątecznych czy noworocznych posta-
nowień?

Chciałabym, jednak trudno mi uwierzyć, że mają one jakąś 
szczególną moc. Wręcz przeciwnie. Uważam, że 1 stycznia 
w kwestii postanowień nie różni się zupełnie od każdego innego 
dnia w roku. Ważniejsze od daty wydają mi się gotowość i mo-
tywacja do zmian, a przede wszystkim rodzaj celu, który sobie 
stawiamy. Jeśli jest to cel realny (np. nauka angielskiego), moż-
liwy do zmierzenia („nauczę się 5 angielskich słówek dziennie” 
zamiast „nauczę się angielskiego”), określony  w czasie (np. „do 
końca marca”) i ważny dla nas (np. wybieramy się do Anglii 
i chcemy podciągnąć nasz angielski) to z dużym prawdopodo-
bieństwem go zrealizujemy. Najczęściej jednak postanowienia 
noworoczne są podejmowane mniej konkretnie (np. schudnę, 
nie będę tak dużo korzystać z komputera, rzucę palenie) i raczej 
pod presją społeczną niż z prawdziwej chęci zmiany, a co za tym 
idzie – rzadko udaje się ich dotrzymać.

Co według Pani jest w tych Świętach najważniejsze i co win-
niśmy czynić, by ich magia przetrwała dłużej niż tych kilka 
dni wolnych od pracy?

Dla każdego pewnie coś innego jest ważnego w Świętach. Dla 
jednych liczy się wymiar duchowy, dla innych jest to czas odpo-
czynku i regeneracji, spotkań z bliskimi. Wierzę, że magia Świąt 
pochodzi z wyjątkowych relacji z ludźmi, a nie z otaczających 
nas, skądinąd pięknych i klimatycznych, gadżetów świątecz-
nych. Idąc tym tropem sądzę, że inwestowanie w czas spędzo-
ny z bliskimi powinno zaprocentować po Świętach najbardziej. 
I takich spotkań, pełnych ciepła i otwartości na drugiego czło-
wieka, życzę na ten świąteczny czas naszym Czytelnikom.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk 

Emocje i uczucia
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Panie Profesorze, z jakimi nadziejami przyjechał Pan do 
Siedlec?

Przede wszystkim z nadzieją nawiązania bliższego kontaktu 
z lekarzami rodzinnymi w celu usprawnienia współpracy, która 
przekłada na komfort leczenia pacjentów. Wspólnie z Kliniką 
Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie sie-
dleckie Centrum Medyczno-Diagnostyczne prowadzi program 
wczesnego wykrywania raka płuca, udostępniając wybranej 
grupie pacjentów bezpłatne badanie tomografii komputerowej 
niskodawkowej płuc. Trzeba podkreślić, że powiat siedlecki 
znajduje się na szczycie niechlubnej statystyki, jeśli chodzi 
o wykrywalność raka płuca we wczesnym stadium, to znaczy 
takim, które kwalifikuje pacjenta do operacji. Mam nadzieję, że 
nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści.  

Rak płuc jest dzisiaj najczęstszym nowotworem złośliwym 
w polskiej populacji i zbiera najbardziej śmiertelne żniwo – 
w zakresie pięcioletniej przeżywalności dane mówią o 10% 
mężczyzn i 15-16% kobiet. Jak Pan Profesor wyjaśni te 
dramatyczne statystyki?

To prawda. Rak płuc jest dzisiaj powodem największej liczby 
zgonów wśród kobiet w Polsce. Co roku wykrywamy 22 tysią-
ce nowych zachorowań, z czego operujemy zaledwie 4 tysiące, 
co stanowi 18-19% w stosunku do wykryć. Te dane wynikają 
głównie z tego, że rak płuc jest wykrywany zbyt późno, kiedy 
już nie możemy wykonać operacji. Jeśli chodzi o przyczynę ta-
kiego stanu rzeczy, to przede wszystkim w dalszym ciągu bar-
dzo dużo Polaków pali, a to jest nałóg, który sprzyja powsta-
waniu tego typu nowotworów. Trzeba pamiętać o tym, że to, co 
teraz się dzieje, to jest żniwo intensywnego palenia przed 20-25 
laty, kiedy było ono bardzo powszechne. Na szczęście poma-
łu wszystkie programy antynikotynowe prowadzą do tego, że 
jednak palenie jest ograniczane i jeżeli ten trend będzie trwał 
nadal, to możemy się spodziewać, że za kolejnych 20 lat będzie 
mniej raków płuca. 

Powiedział Pan, że największe żniwo rak płuc zbiera wśród 
kobiet. Dlaczego?

Niestety, coraz więcej kobiet pali. I to młodych kobiet. W śro-
dowiskach młodzieży bardzo często dominują dziewczęta. To 
co trzeba zaznaczyć – ja nie jestem specjalistą od tego, ale 

mogę powiedzieć z własnej praktyki – że dużo trudniej namówić 
kobietę do porzucenia palenia niż mężczyznę. Panie też pew-
nie łatwiej się uzależniają. Przykład z ostatniego czasu – starsza 
pani, dobrze wykształcona, elegancka. Pytam ją, jak długo pani 
pali, a ona na to: długo i na pewno nie rzucę, co u mężczyzn 
się zdarza niesłychanie rzadko. Mężczyzna się rzadziej bada niż 
kobieta, ale jak się zbada, to łatwiej go wystraszyć i namówić na 
leczenie. 

Panie Profesorze, czy bierne palenie w takim stopniu nam 
szkodzi jak aktywny nałóg?

Oczywiście. Bierne palenie jest w takim samym stopniu szkodli-
we jak czynne. Po drugie – pamiętajmy o tym, że te tzw. cienkie 
papierosy też są równie szkodliwe jak klasyczne. Zostały wpro-
wadzone po to, by stworzyć iluzję mniejszej szkodliwości. Poja-
wiła się nowa moda na papierosy elektroniczne, które co prawda 
nie zawierają tylu substancji karcynogennych co klasyczne pa-
pierosy, ale są również niebezpieczne. 

Panie Profesorze, według europejskich standardów okres 
od rozpoznania choroby do wdrożenia leczenia nie powinien 
przekraczać miesiąca. W Polsce jest to w najlepszym przy-
padku pół roku… 

To jest cel naszej wizyty w Siedlcach i spotkania z lekarzami ro-
dzinnymi, by droga pacjenta nie tylko od momentu rozpoznania 
choroby, ale od powzięcia decyzji o wdrożeniu leczenia była jak 
najkrótsza. Na operację w klinice, którą prowadzę, nie czeka się. 
Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień, bo zwykle osoby, 
które chorują na raka płuca, cierpią na inne schorzenia a zatem, 
by pacjent mógł być bezpiecznie operowany, musi przejść cały 
szereg badań nie związanych z nowotworem bezpośrednim. Ale 
nie ma czegoś takiego jak kolejka, która wynosi 2-3 miesiące. 
Oczywiście na przeszkodzie stoją możliwości wykonania nie-
których badań diagnostycznych, bo na przykład na tomografię 
pozytonową w Warszawie oczekuje się co najmniej kilka tygo-
dni. 

Kolejka kolejką, ale lekarze też często niechętnie kierują na 
specjalistyczne badania…

To prawda, stąd nasza obecność u Państwa, by rozwijać opie-
kę skoordynowaną. Niestety, nadal jest tak, że większe szanse 
dostępu do badań mają ludzie dobrze sytuowani, ale nawet ci 
często nie wiedzą, gdzie się mają udać z wynikami badań. Po to 
jestem tutaj, by poinformować lekarzy rodzinnych, że w przy-
padku podejrzenia raka płuc u swojego pacjenta mogą bezpo-
średnio kierować go do nas. 

Rak płuc

daje szanse
na dobre życie

Rozmowa z prof. dr hab. 
med. Tadeuszem Orłow-
skim, kierownikiem Klini-
ki Chirurgii w Instytucie 
Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Warszawie. 
Profesor gościł w Sie-
dlcach na szkoleniu dla 
lekarzy rodzinnych, po-
święconemu wczesnemu 
wykrywaniu raka płuc.

wcześnie wykryty

Porozmawiajmy o...
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Jakie spustoszenia w organizmie może poczynić rak płuc 
w ciągu pół roku, a więc w tym czasie, kiedy pacjent oczeku-
je na specjalistyczne badanie?

W tym czasie nowotwór, który mógłby być skutecznie leczony, 
może rozwinąć się do postaci nie dającej pacjentowi szans nie 
tylko wyleczenie, ale nawet na dłuższe przeżycie. Nie mówię, 
że zawsze tak jest, bo nowotworów płuca jest kilka i one mają 
swoją dynamikę, ale to jest ten scenariusz pesymistyczny.

Jaki procent pacjentów z rozpoznanym nowotworem płuc 
ma szanse na leczenie operacyjne i ile rocznie radykalnych 
operacji raka płuc wykonuje Pan w swoim instytucie? 

Aktualnie w Polsce to jest 19%. Reszta to są pacjenci z nieope-
racyjnym nowotworem płuc. Rocznie wykonujemy około 3200 
operacji. 

Bardzo często, niestety, chorzy słyszą diagnozę: rak nieope-
racyjny. Co to dokładnie oznacza?

To znaczy, że choroba jest bardzo zaawansowana i że są przerzu-
ty albo do układu chłonnego, albo do innych narządów. 

Panie Profesorze, czy pacjenci, których nie podda-
je się leczeniu operacyjnemu, mają szanse na 
wyleczenie czy też można tu mówić tylko 
o próbach przedłużenia życia?

To zależy od różnych czynników, bo 
może być rak płuca we wczesnym 
stadium u pacjenta, którego nie mo-
żemy zoperować z przyczyn tzw. 
medycznych, to znaczy, że pacjent 
ma cały szereg schorzeń, które 
uniemożliwiają wykonanie obcią-
żającego zabiegu. Ale są metody 
leczenia, np. radioterapia stereotak-
tyczna, która daje szanse na takie 
leczenie, ale dotyczy to niewielkiej 
grupy pacjentów. Olbrzymia więk-
szość to są pacjenci, w przypadku któ-
rych możemy mówić o wydłużeniu ich 
życia, ponieważ zaawansowanie choroby 
nie pozwala na operację. 

Czy zdarza się, że u pacjentów zakwalifikowa-
nych do operacji po podaniu chemioterapii zmiany 
cofają się i można ponownie rozważyć operację?

Tak, takie sytuacje istnieją i jest to tzw. leczenie skojarzone. 
I niejednokrotnie chorych po leczeniu onkologicznym udaje się 
radykalnie zoperować. 

Ile lat miał najmłodszy pacjent, którego Pan operował z po-
wodu raka płuc?

To był 20-letni pacjent, z tym że u tego mężczyzny podłożem 
nowotworu były uwarunkowania dziedziczne, a nie palenie pa-
pierosów. 

Wróćmy do diagnozy. Wielu pacjentów trafia do lekarza ro-
dzinnego z objawami przeziębienia. Mimo kuracji antybioty-
kowej stan się nie polepsza, a lekarze niechętnie kierują na 
RTG klatki piersiowej. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie tkwi 
błąd: czy w systemie, czy w człowieku?

Myślę, że i jedno, i drugie. System opieki zdrowotnej w Polsce 
na pewno nie jest doskonały, z czego wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, ale wiele zależy też od ludzi. Jestem bardzo pozytyw-
nie zaskoczony działalnością i aktywnością CMD, kiedy słyszę, 
że dla pacjentów z powiatu siedleckiego organizowany jest do-
jazd na badania do Mińska Mazowieckiego. Słyszałem też, że 
podobnie jest z badaniami mammograficznymi. To jest właśnie 

ten czynnik ludzki. Porównuję program wczesnego wykrywania 
raka płuc w innych miastach. Tutaj się szuka pacjenta, żeby mu 
wykonać tomografię niskodawkową, a są szpitale, które dyspo-
nują nowoczesną aparaturą i nie wykonują takich badań. Czyn-
nik ludzki w każdym systemie odgrywa dużą rolę. 

W jakich obszarach upatruje Pan szans na poprawę sytu-
acji, jeśli chodzi o wykrywalność i leczenie raka płuc?

Przede wszystkim zależy to od codziennej aktywności lekarzy 
pierwszego kontaktu. To oni mają w swoim regionie rozeznanie, 
kto pali, w której rodzinie były nowotwory i ma wgląd w tę gru-
pę ryzyka. Jeśli wezwie takiego pacjenta i namówi go na bada-
nie, to jest szansa, że wykryje nowotwór we wczesnym stadium. 

Kiedyś panowało przekonanie – i nadal w niektórych śro-
dowiskach ludzie święcie w to wierzą – że rak boi się noża, 
że lepiej nie kroić… Jak zmieniła się mentalność pacjentów 
w podejściu do tej kwestii?

Zmieniła się, ale nie radykalnie i nie do końca. Te poglądy brały 
się z okresu, kiedy nie dysponowaliśmy tak precyzyjnymi na-
rzędziami diagnostycznymi jak obecnie, a zatem ta ostateczna 
diagnostyka odbywała się na stole operacyjnym. Chory umierał 

nie dlatego, że był operowany, ale dlatego, że miał zaawan-
sowaną chorobę. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, 

ale w dalszym ciągu pokutują te zabobony. Z tym 
trzeba walczyć, bo to jest nieprawda. Powiem 

tak: nowotwór wcześnie wykryty lubi nóż.

„Ten rak jest okropny. W pierwszej fazie 
daje nadzieję, odpuszcza po to, by póź-
niej zaatakować ze zdwojoną mocą” 
– tak pisze jeden z internautów na 
forum onkologicznym. Każdy rak jest 
okropny…

Wynika to stąd, że rak płuc jest zbyt 
późno wykrywany. Nowotwór wykryty 
we wczesnym stadium daje 90% wy-

leczeń. Jeżeli są przerzuty do węzłów 
chłonnych, to ryzyko nawrotu jest bar-

dzo duże. Znaczenie szybkiej diagnostyki 
i szybkiego rozpoczęcia leczenia widać na 

przykładzie danych amerykańskich: wykrycie 
zmiany wielkości 1 cm i wdrożenie terapii w ciągu 

miesiąca skutkuje wyleczeniem u 93% pacjentów. 

Kiedy doczekamy się wykrycia genu, odpowiedzialnego za 
rozwój raka płuc?

To jest kwestia czasu, ale na pewno się doczekamy. Na dzień 
dzisiejszy nie dysponujemy takimi badaniami. Robi się bada-
nia genetyczne na poziomie molekularnym, w oparciu o które 
można zastosować określone leki, ale już w wykrytym nowo-
tworze. Ale to nie jest sytuacja taka jak w przypadku raka piersi, 
że jeżeli matka chorowała na ten nowotwór, to córka w 90% też 
zachoruje. 

Co Pan robi, albo czego nie robi, by ustrzec się nowotworu 
lub zminimalizować ryzyko jego wystąpienia? 

Przede wszystkim nie palę, ale przez długie lata byłem biernym 
palaczem. Pamiętam czasy, kiedy w szpitalach na korytarzu sta-
ły popielniczki. Generalnie staram się żyć higienicznie, dbam 
o ruch, odpowiednią wagę ciała, kontroluję ciśnienie i poziomu 
cukru we krwi. Czerpać radość z rodziny, otaczać się przyjaciół-
mi i dużo się uśmiechać – to moja recepta na zdrowe i udane 
życie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk 

Rak płuc Porozmawiajmy o...
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PRAWO

Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), to jako osoby ubezpieczo-
ne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mamy prawo do korzystania ze świad-
czeń zdrowotnych w danym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczo-
ne w tym kraju. Zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich 
UE/EFTA. Systemy większości tych państw przewidują częściowy udział pacjenta 
w finansowaniu leczenia, jako tzw. wkładu własnego pacjenta, co wiąże się z koniecz-
nością poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie 
podlegają zwrotowi przez NFZ.

Przed wyjazdem do jednego z państw członkowskich UE/EFTA należy złożyć w  od-
dziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnio-
skodawcy, wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ).  Można złożyć go osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej, a tak-
że przesłać faksem, pocztą, pocztą elektroniczną, jako załącznik na adres mailowy  
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby zdrowotnej otrzymać pomoc 
medyczną w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub EFTA? 

Zanim 
na narty
wyjedziesz

 – leczenie za granicą

Sezon narciarski to dla wie-
lu Polaków okazja do  wy-

poczynku nie tylko w  kraju, 
ale również za granicą. Nale-
ży pamiętać, że wypoczynek 
poza granicami może czasa-
mi przysporzyć dodatkowych 
kosztów związanych z  na-
głym wypadkiem czy urazem 
powstałym podczas uprawia-
nia zimowych sportów. Warto 
więc jeszcze przed wyjazdem 
sprawdzić, na jakich zasa-
dach udzielane są świadcze-
nia zdrowotne w kraju, do któ-
rego się wybieramy. 
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W sytuacji, gdy udzielenie świadczeń zdro-
wotnych okaże się niezbędne podczas pobytu 
za granicą, EKUZ potwierdza prawo do ko-
rzystania z takich świadczeń w placówkach 
działających w ramach publicznego systemu 
opieki zdrowotnej danego państwa człon-
kowskiego UE/EFTA. Kartę należy możli-
wie najwcześniej okazać lekarzowi lub admi-
nistracji szpitala. Potrzebny może okazać się 
również dowód tożsamości lub kserokopia 
tej karty. 

UWAGA! W wielu kurortach turystycz-
nych lekarze przyjmują tylko prywatnie 
i w związku z tym nie honorują EKUZ.

UWAGA! Pacjent w pełni ponosi koszty 
międzynarodowego transportu sanitarne-
go do Polski. 

W wielu państwach człon-
kowskich UE/EFTA, 
do których wybiera-
my się na ferie zimo-
we, m.in. w Austrii, 
Francji, Republice 
Czeskiej, Republice 
Słowackiej, w pełni 
odpłatne jest także 
ratownictwo gór-
skie. Należy pamię-
tać, że świadczenia 
zdrowotne związane 
z leczeniem skutków 
wypadków podczas 
uprawiania sportów zi-
mowych, w tym narciarstwa, 
obciążone są wyższymi opłata-
mi niż świadczenia zdrowotne z tym 
niezwiązane. W związku z tym zaleca się 
wykupienie dodatkowego, prywatnego ubez-
pieczenia obejmującego koszty świadczeń 
zdrowotnych, których w państwach człon-
kowskich UE/EFTA nie pokrywa powszech-
ne ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa 
polisa ubezpieczeniowa może również obej-
mować inne koszty, do których finansowania 
NFZ nie jest uprawniony, w tym koszty tzw.  
wkładu własnego pacjenta, o których mowa 
powyżej.

Jeżeli podczas pobytu  turystycznego na te-
renie innego państwa członkowskiego UE/
EFTA zajdzie konieczność skorzystania 
ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś 
powodu, np. kradzieży, zagubienia pacjent 
nie posiada ze sobą EKUZ, może on uzy-
skać Certyfikat tymczasowo zastępujący 
EKUZ. W tym celu należy skontaktować się 
z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ 
w kraju i przesłać, np. mailem, jako załącz-
nik, podpisany Wniosek o wydanie Certyfi-
katu tymczasowo zastępującego Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

(źródło: www.nfz.pl)

Brak Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ)

Najczęściej zadawane pytania 
Ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy

PRAWO

UWAGA! Karta wydawana jest z reguły 
w dniu złożenia wniosku. Jednak w okre-
sie ferii zimowych mogą pojawić się ko-
lejki, warto więc postarać się o właściwy 
dokument wcześniej. Czy można uzyskać pełny wykaz wszystkich rodzajów opieki medycz-

nej i leczenia objętych Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ)? 
NIE – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obejmuje niezbędną 
opiekę medyczną lub niezbędne leczenie, które nie mogą być odroczone do 
czasu powrotu z innego państwa członkowskiego UE.

Kto decyduje o tym, czy dana usługa medyczna jest „niezbędna”?
Podmiot świadczący opiekę zdrowotną określi, mając na uwadze Twój stan 
zdrowia i długość Twojego pobytu, czy dane leczenie jest konieczne i czy nie 
można go odłożyć do czasu Twojego powrotu do kraju.

Mój zakład ubezpieczeń nie wydał mi karty EKUZ. Zamiast tego wydano 
mi tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu. Czy taki dokument daje 
mi prawo do dostępu do takiego samego leczenia jak karta EKUZ podczas 
tymczasowego pobytu za granicą? 
Tak. Tymczasowe zaświadczenie zastępcze daje takie same prawa jak karta 
EKUZ. Jednak ubezpieczyciel nie powinien rutynowo wydawać zaświadcze-
nia zastępczego zamiast karty EKUZ. Zaświadczenie takie powinno być wy-

dawane w sytuacjach, gdy szczególne okoliczności uniemożliwiają wydanie 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, np. w przypadku kra-

dzieży lub utraty karty podczas pobytu za granicą lub jeśli dana 
osoba wybiera się za granicę w tak bliskim czasie, że wydanie 

karty EKUZ nie jest możliwe.

Czy oprócz karty EKUZ muszę mieć również wykupio-
ne podróżne ubezpieczenie medyczne? 
NIE – W przypadku podróży do innego kraju UE nie ma 
obowiązku wykupienia podróżnego ubezpieczenia me-
dycznego. Jednak EKUZ może nie pokryć kosztów pry-
watnej opieki zdrowotnej, kosztów ratownictwa górskiego 
na stokach narciarskich, kosztu przedmiotów utraconych 
lub skradzionych lub kosztu repatriacji. Zatem jeśli chcesz 

być ubezpieczony od ryzyka w tego rodzaju sytuacjach, po-
winieneś wykupić również ubezpieczenie podróżne.

Jestem obywatelem państwa spoza UE, ale opłacam składki 
na ubezpieczenie społeczne w państwie UE. Czy mogę uzyskać 

kartę EKUZ? 
TAK – Jeśli jesteś objęty ustawowym systemem ubezpieczenia zdrowot-

nego w jednym z krajów UE i wybierasz się w podróż do innego kraju UE, 
masz prawo do karty EKUZ. Jest tylko jeden wyjątek: obywatele państw nie-
będących członkami UE nie mogą korzystać z karty EKUZ w Danii. Nie mogą 
też uzyskać karty EKUZ w tym kraju, jeśli są tam ubezpieczeni.

Jestem w ciąży. Czy podczas pobytu w innym państwie członkowskim kar-
ta EKUZ obejmuje opiekę medyczną przysługującą kobietom w ciąży? 
Czy będę również ubezpieczona, jeśli zdecyduję się na poród za granicą? 
Karta EKUZ obejmuje wszelką opiekę medyczną związaną z ciążą, w tym 
przedwczesny poród, w trakcie tymczasowego pobytu w innym kraju (tzn. je-
śli podczas podróży do innego kraju UE nieoczekiwanie rozpocznie się akcja 
porodowa). Jeśli jednak planujesz urodzenie dziecka w innym kraju, skontak-
tuj się z organem służby zdrowia w swoim kraju i złóż wniosek o wcześniejsze 
zezwolenie (formularz S2). W ten sposób będziesz miała pewność, że koszty 
porodu zostaną pokryte.

Choruję na chorobę przewlekłą, ze względu na którą muszę regularnie 
chodzić do lekarza. Czy karta EKUZ pokryje koszty opieki medycznej 
podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE? 
Tak. Jeśli cierpisz na przewlekłą chorobę (np. astmę, cukrzycę, raka lub po-
trzebujesz dializy), w trakcie tymczasowego pobytu w innym kraju UE przy-
sługuje Ci prawo do opieki medycznej uważanej za niezbędną ze względu na 
stan Twojego zdrowia i długość pobytu. Jeśli jednak Twoja choroba wymaga 
specjalistycznej opieki medycznej lub zastosowania specjalnej techniki lub 
urządzeń (np. dializa, tlenoterapia, chemioterapia), przed wyjazdem za granicę 
powinieneś uzyskać zgodę swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Po-
nadto należy pamiętać, że karta EKUZ nie uprawnia do leczenia planowanego, 
czyli nie pokryje kosztów, jeżeli celem podróży jest uzyskanie leczenia.

(źródło: www.europa.eu)

Ubezpieczenia



Redaguje: Tomasz Janeczko
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DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

WIZYTA BANKU ŚWIATOWEGO PRACOWNIA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII
W CERANOWIE – już od listopada 2016

20

 Co nowego
 w Centrum?

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

Informujemy, że Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. rozszerza 
zakres bezpłatnych usług medycznych dedykowanych osobom starszym 
i niesamodzielnym, zamieszkującym na terenie powiatu mińskiego. 
W ramach projektu pod nazwą: 
„Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia 
i aktywności seniorów powiatu mińskiego” 
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Olsztyńskiej 2 powstaje 
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (dalej DDOM), który obejmie opieką 

» pacjentów szczególnie po 65 r. ż., którzy w ciągu ostatniego roku przebywali  
w szpitalu (w okresie ostatnich 12 miesięcy), a teraz nie wymagają hospitalizacji; 

»  pacjentów, którzy potrzebują dodatkowej formy opieki,  
poza tą oferowaną przez POZ oraz poradnie specjalistyczne;

Pacjenci podczas pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej będą mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską, rehabilitację, 
zajęcia terapeutyczne oraz wsparcie psychologa. 
Zadaniem Dziennego Domu jest przywrócenie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domo-
wych.
Zapraszamy już w styczniu 2017 roku.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania 
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych) 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00

W grudniu 2016 r. w  przychodniach Centrum będziemy 
gościć przedstawicieli Banku Światowego w Polsce. 
Swoją obecnością zaszczycą nas:
• Pan Enis Baris – Manager Praktyki Globalnej zajmują-

cej się zagadnieniami Zdrowia, Żywienia i Populacji
• Pani Aparnaa Somanathan – Starszy Ekonomista 

w Praktyce Globalnej zajmującej się zagadnieniami 
Zdrowia, Żywienia i Populacji

• Pan Ajay Tandon – Główny Ekonomista Praktyki Glo-
balnej zajmującej się zagadnieniami Zdrowia, Żywienia 
i Populacji

• Pani Agnieszka Gaczkowska / Pani Aleksandra Ko-
noniuk – Przedstawiciel Zespołu Zdrowotnego Banku 
Zachodniego w Polsce

• Pan Filip Kochan – Rzecznik Banku Światowego 
w Polsce

Spotkanie będzie służyło wymianie doświadczeń i  pre-
zentacji praktyki medycznej realizowanej w Centrum MD. 
Wizytacje odbędą się w  mińskich przychodniach Cen-
trum oraz placówce w Strachówce (powiat wołomiński).

Przychodnia Centrum w Ceranowie 
Ceranów 25, 08-322 Ceranów

Oferta zabiegów skierowana jest do pacjentów korzystających 
z usług przychodni Centrum w Ceranowie, Sterdyni, Nurze:

Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty cenowej 
– szczegóły pod numerem telefonu 25 787 07 21. 

AKTUALNA PROMOCJA – 20% ZNIŻKI NA ZABIEGI

Poradnia pracuje w poniedziałki, wtorki i środy 
w godz. 8:30-14:30. 

Od stycznia 2017 r. zapraszamy we wtorki, środy i czwartki.
Przy zapisie wymagane jest skierowanie od lekarza.

» terapia manualna

» ćwiczenia PNF

» ćwiczenia w UGUL-u

» masaż

» prądy

» ultradźwięki

» kinesiotaping



SZKOLENIA LEKARZY 

BILANSE DLA DOROSŁYCH

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

Pacjentów zadeklarowanych do poradni medycyny rodzinnej zachęcamy 
do wykonania diagnostyki w kierunku wykrywania chorób nowotworowych 
oraz przewlekłych. 

Jeśli w roku kalendarzowym pacjent kończy 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lub 65 lat 
ma możliwość wykonania badań:

Pracownicy przychodni Centrum udzielą szczegółowych informacji.

Racjonalna antybiotykoterapia w praktyce 
Dr n. med. Justyna Pyrzanowska – lekarz rodzinny, adiunkt w Katedrze i Za-
kładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

Migotanie przedsionków – cicha epidemia XXI wieku?
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński – adiunkt w Instytucie Kardiologii w Warsza-
wie

Wybrane aspekty hormonalnej i obrazowej diagnostyki nienowotworo-
wych chorób tarczycy „Guzki i niedoczynność tarczycy – od diagnozy do 
leczenia”

• Interpretacja wyników TSH oraz FT3 i FT4
 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk – kierownik i ordynator Katedry 

i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego

• Choroba guzkowa tarczycy 
 Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński – kierownik Kliniki Endokrynolo-

gii i Terapii Izotopowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie

Nowoczesne metody leczenia cukrzycy. Skuteczna walka z chorobą
• Nowe leki w leczeniu cukrzycy
 Dr n. med. Marta Wysocka-Mincewicz – specjalista pediatra, specjalista 

diabetolog, endokrynolog. Kierownik oddziału diabetologii w Instytucie 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

• Insulinoterapia w cukrzycy typu I 
 Lek. med. Stanisław Pawełczak – specjalista pediatra, specjalista diabeto-

log. Ordynator oddziału dziecięcego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódz-
kim w Siedlcach

Wczesne leczenie raka płuc
• Chirurgiczne leczenie raka płuca 
 Prof. dr hab. med. Tadeusz Orłowski – kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu 

Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
• Diagnostyka radiologiczna cienia okrągłego w płucu 
 Dr n. med. Barbara Burakowska – koordynator badań obrazowych, pro-

gramu „Wczesne wykrywanie raka płuca”
• Program wczesnego wykrywania raka płuca
 Dr n. med. Piotr Rudziński – koordynator programu „Wczesne wykrywanie 

raka płuca”

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w Polsce, uzasadnienie 
i aspekty organizacyjne
Prof. dr hab. med. Jarosław Reguła – kierownik kliniki gastroenterologii onko-
logicznej w Warszawie

Ośrodek Kształcenia Lekarza Ro-
dzinnego działający przy Centrum 
MD w Siedlcach, już szósty rok 
organizuje spotkania szkoleniowe 
dedykowane lekarzom rodzinnym 
oraz lekarzom chorób wewnętrz-
nych, jak również lekarzom w trak-
cie specjalizacji. Kierownikiem 
naukowym szkoleń jest pan dr hab. 
n. med. Piotr Tyszko z Zakładu 
Opieki Zdrowotnej I Wydziału 
Lekarskiego Instytut Medycyny 
Społecznej WUM. Działania Ośrod-
ka Kształcenia Lekarza Rodzinnego 
koordynuje lek. med. Edyta Fory-
szewska-Witan, pełniąca funkcję 
kierownika ośrodka.

Na szkolenia zapraszani są lekarze 
pracujący w placówkach medycz-
nych zlokalizowanych na terenie 
powiatów: siedleckiego, mińskie-
go, łukowskiego, garwolińskiego, 
węgrowskiego, sokołowskiego, 
łosickiego, ostrowskiego, woło-
mińskiego, otwockiego. Spotkania 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy otrzymują punkty edu-
kacyjne.

Tematyka podejmowana podczas 
wykładów dotyczy zagadnień 
medycznych, z którymi lekarze 
na co dzień stykają się w swojej 
pracy. Szkolenia organizowane 
przez Ośrodek Kształcenia Lekarza 
Rodzinnego to niepowtarzalna 
okazja do spotkania z autoryteta-
mi z różnych dziedzin medycyny. 
Obok przywołujemy tematy, jakie 
były podejmowane w 2016 roku.

 laboratoryjnych (morfologia, OB.,  
lipidogram, glukoza, poziom TSH, FT4, PSA,  
Wit. D3, kreatynina, kw. moczowy)

 obrazowych  
(USG j. brzusznej, USG ginekologiczne,  
USG piersi, USG gruczołu krokowego,  
RTG kl. piersiowej, densytometria)

 endoskopowych (kolonoskopia)
 inne (EKG, spirometria)

oraz badań profilaktycznych, 
jak mammografia, cytologia, CHUK.
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Nadciśnienie
CICHY ZABÓJCA POLAKÓW

cz. III

Diagnostyka nadciśnienia wtórnego nie 
jest prosta i w większości przypadków 
jest prowadzona w ośrodkach specjali-
stycznych. Są pewne cechy charaktery-
styczne u pacjentów z nadciśnieniem, 
które mogą sugerować jego wtórny 
charakter i lekarz rodzinny powinien na 
nie zwrócić uwagę, by skierować cho-
rego do pogłębionej diagnostyki.

Na wtórną postać nadciśnienia tętni-
czego mogą wskazywać zwłaszcza:
znaczny wzrost BP (ciśnienia krwi) – 
w tym także napadowe zwyżki BP i tzw. 
przełom nadciśnieniowy
szybko postępujący rozwój nadciśnie-
nia tętniczego lub pogorszenie kontroli 
BP
oporność na leczenie hipotensyjne (ob-
niżające ciśnienie). Oporne nadciśnie-
nie to takie, gdy nie można uzyskać 
prawidłowych wartości ciśnienia po 
zastosowaniu 3 leków hipotensyjnych, 
w tym leku moczopędnego
rozwój nadciśnienia tętniczego złośli-
wego
słaba odpowiedź na leczenie hipoten-
syjne
obecność powikłań narządowych nie-
proporcjonalnie wyrażonych do czasu 
trwania nadciśnienia tętniczego lub 
stopnia jego ciężkości

W  aktualnym wydaniu kwartalnika, zgod-
nie z wcześniejszą zapowiedzią, dokończę 

cykl związany z tematyką nadciśnienia tęt-
niczego. W kilku słowach przybliżę tematykę 
nadciśnienia wtórnego, nadciśnienia u kobiet 
w ciąży oraz specyfikę choroby w pewnych, 
określonych grupach chorych. Mam nadzieję, 
że temat jak do tej pory nie znudził Czytelników 
i wytrwają w lekturze ostatniej części tryptyku.

Lek. Marcin Mazur
specjalista chorób wewnętrznych

Wymienię teraz kilka przykładów nadciśnienia wtórnego:
 
      Obturacyjny Bezdech Senny (OBS)
O tej chorobie pisałem kilka numerów wcześniej, wobec czego nie będę wdawał 
się w szczegóły. Przypomnę jednak kilka informacji związanych z nadciśnieniem 
w tej grupie chorych. Wyniki badań wskazują, że nawet u około 40−55% cho-
rych z opornym nadciśnieniem tętniczym może występować umiarkowany lub 
ciężki OBS, wymagający odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Należy 
również podkreślić, że OBS wiąże się ze zwiększeniem ryzyka chorobowości 
i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

W ABPM (automatyczne pomiary ciśnienia w trakcie doby) u chorych z OBS 
można stwierdzić: zmniejszone obniżenie BP w nocy, a nawet brak spadku 
i wzrost BP w nocy. Na OBS mogą też wskazywać podwyższone wartości BP 
w godzinach porannych w HBPM (domowe pomiary ciśnienia przez pacjenta).

Spośród metod leczenia, zastosowanie CPAP (aparat, przez który chorzy oddy-
chają w nocy, utrzymujący dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) może 
być związane z obniżeniem BP, zwłaszcza u chorych z opornym nadciśnieniem 
tętniczym.

NADCIŚNIENIE WTÓRNE
to taka postać choroby, w której jesteśmy 
w  stanie określić konkretną przyczynę 
powstania nadciśnienia, a co za tym idzie 
w  wielu sytuacjach eliminując przyczynę, 
skutecznie leczyć. Ta grupa chorych, to 
niestety tylko ok. 5-10% osób z nadciśnie-
niem. W  pozostałych przypadkach mó-
wimy o  nadciśnieniu pierwotnym, które 
oczywiście dobrze poddaje się leczeniu, 
ale nie możemy określić jednej konkretnej 
patologii, która je wywołuje.

      Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej (ZTN), określane 
także mianem nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Znamienne ZTN nie tylko 
powoduje nadciśnienie tętnicze, ale upośledza również czynność wydalniczą, 
endokrynną oraz homeostatyczną nerek i jest przyczyną nefropatii niedokrwien-
nej (stopniowe pogłębienie niewydolności nerek).

Diagnostykę w kierunku miażdżycowego ZTN należy rozważyć zwłaszcza u cho-
rych:
• z nadciśnieniem tętniczym:

– ciężkim,
– opornym na leczenie,
– złośliwym (przyspieszonym)

• z napadowymi obrzękami płuc o niewyjaśnionej przyczynie i/lub z niewyja-
śnioną zastoinową niewydolnością serca

• z niewyjaśnioną niewydolnością nerek
• z pogorszeniem czynności nerek po podaniu pewnej grupy leków stosowa-

nych w leczeniu nadciśnienia
• z hipokaliemią (obniżenie poziomu potasu), zwłaszcza w sytuacji przyjmowania 

leków moczopędnych
• szmerem naczyniowym w jamie brzusznej
• z różnicą wymiarów nerek w osi długiej przekraczającą 1,5 cm lub z małą 

nerką

Zwężenie tętnicy nerkowej najczęściej rozwija się w przebiegu miażdżycy. 

1
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      Guz chromochłonny
Guzy zlokalizowane najczęściej w nadnerczach, które wydzielają w nadmiarze tzw. katecholaminy, 
czyli hormony, które wywołują charakterystyczne objawy.

Cechą charakterystyczną jest napadowe występowanie objawów, które mogą mieć różne nasilenie i na-
wracać z różną częstością. Do czynników wyzwalających należą: wysiłek fizyczny, uciśnięcie brzu-
cha, obfity posiłek, niektóre leki, sytuacje stresowe, alkohol. Najczęściej zgłaszane objawy, zwykle 
występujące napadowo, to:
• napadowe zwyżki BP (charakterystyczne są duże wahania BP), które mogą trwać od kilku czy 

kilkunastu minut do kilku godzin
• ból głowy
• nadmierne pocenie się
• kołatanie serca
• bladość skóry
• drżenie mięśniowe
• uczucie niepokoju
• hipotensja ortostatyczna (spadek BP po przyjęciu pozycji stojącej)

Metodą leczenia z wyboru jest operacyjne usunięcie guza wydzielającego katecholaminy.

3

Drugą pod względem częstości przyczyną ZTN jest dysplazja włóknisto-mięśniowa występująca 
w młodszych grupach chorych. Miażdżycowe ZTN należy także podejrzewać u chorych na nadciśnie-
nie tętnicze z miażdżycą w innych łożyskach naczyniowych, między innymi naczyniach wieńcowych, 
tętnicach szyjnych lub kończyn dolnych.

Leczenie tego typu nieprawidłowości można do pewnego momentu prowadzić farmakologicznie, na-
tomiast przy znacznym zwężeniu naczyń nerkowych (powyżej 60%), skuteczne mogą być zabiegi 
poszerzania naczyń i wszczepianie stentów śródnaczyniowych.

Wskazania do diagnostyki w kierunku ZTN na podłożu FMD (dysplazja włóknisto-mięśniowa) u cho-
rych na nadciśnienie tętnicze obejmują:
• wiek poniżej 30 lat, zwłaszcza u kobiet
• nadciśnienie tętnicze 3. stopnia (≥ 180 i/lub 110 mm Hg), nadciśnienie tętnicze przyspieszone lub 

złośliwe
• nadciśnienie tętnicze oporne
• mała nerka
• szmer w obrębie jamy brzusznej bez jawnych cech miażdżycy
• FMD w przynajmniej jednym innym łożysku naczyniowym

      Pierwotny hiperaldosteronizm

Pierwotny hiperaldosteronizm (PHA) określa się jako hormonalnie uwarunkowaną postać nadci-
śnienia tętniczego, wywołaną autonomicznym wytwarzaniem aldosteronu (hormon wytwarzany 
przez nadnercza). Przyczyn wzrostu wydzielania tego hormonu może być kilka i omawianie ich prze-
kracza ramy tego artykułu. Nadmiar aldosteronu wiąże się z wydalaniem z moczem nadmiernej ilości 
potasu i ten fakt powoduje charakterystyczne objawy oraz zmiany w badaniach laboratoryjnych. 

Charakterystyczne jest: 
• duże osłabienie siły mięśniowej
• wydalanie większej ilości moczu oraz duże pragnienie 
• zaburzenia rytmu serca 
• brak obniżenia ciśnienia tętniczego w nocy 

Te objawy połączone ze stwierdzanym w badaniach dodatkowych obniżeniem poziomu potasu powin-
ny dać sygnał do dalszej diagnostyki specjalistycznej.

4

Wymienione powyżej stany nie wyczerpują w pełni tematu nadciśnienia wtórnego, 
ale opisałem najczęściej występujące, które można skutecznie leczyć i eliminując 
przyczynę w pełni poprawić kontrolę ciśnienia tętniczego.



24

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Teraz kilka słów o niezwykle ważnej sytuacji dla kobiet 
chorujących na nadciśnienie, czyli o okresie ciąży.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje nadciśnienia tętniczego 
w ciąży:
 
nadciśnienie uprzednio występujące
BP ≥140/90 mm Hg występujące przed ciążą lub rozwija-
jące się przed 20 tygodniem ciąży i utrzymujące się po 12 
tygodniach od rozwiązania

nadciśnienie wywołane ciążą
rozwija się po upływie 20 tygodnia ciąży i ustępuje do 12 
tygodni od rozwiązania.
 
Stan przedrzucawkowy – jest to zespół dysfunk-
cji wielonarządowej stanowiący powikłanie nadciśnienia 
w ciąży, poważny rokowniczo dla przebiegu ciąży i ryzyka 
sercowo-naczyniowego kobiety w przyszłości. Pojawia się 
zwykle między 20 tygodniem ciąży a trzecią dobą połogu, 
im wcześniej, zwłaszcza przed 32 tygodniem ciąży, tym 
gorsze rokowanie dla ciąży.
W skrócie, polega on na współistnieniu nadciśnienia, 
białkomoczu, obrzęków, spadku poziomu płytek krwi, 
postępującym uszkodzeniem nerek, wątroby, doprowa-
dzający do obrzęku płuc, uszkodzenia wzroku i objawów 
mózgowych. Stan przedrzucawkowy jest powikłaniem naj-
prawdopodobniej związanym z dysfunkcją łożyska, stąd 
dotyczy głównie drugiej połowy ciąży i nadciśnienia in-
dukowanego ciążą, ale może pojawić się również u kobiet 
z nadciśnieniem tętniczym uprzednio istniejącym, w któ-
rym po 20 tygodniu ciąży następuje wzrost BP i pojawiają 
się objawy typowe dla stanu przedrzucawkowego.

Inne poważne postacie powikłań nadciśnienia tętniczego 
w ciąży, to zespół HELLP (zaburzenia układu krzep-
nięcia, uszkodzenie funkcji wątroby, małopłytkowość) 
i rzucawka (eklampsja), czyli pojawienie się objawów 
dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

• U wszystkich kobiet w ciąży z nadciśnieniem tętniczym 
zaleca się zmodyfikowane leczenie niefarmakologiczne 
(absolutny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu, 
ograniczenie aktywności fizycznej). Bez ograniczania soli. 
• U kobiet w ciąży z uprzednio istniejącym, niepowikłanym 
i bezobjawowym nadciśnieniem tętniczym zaleca się lecze-
nie farmakologiczne od BP ≥ 150/95 mm Hg, a u kobiet 
z nadciśnieniem indukowanym ciążą (niezależnie od obec-
ności białkomoczu), uprzednio istniejącym nadciśnieniem 
powikłanym, objawowym lub wtórnym — od BP ≥ 140/90 
mm Hg. 
U kobiet w ciąży docelowe BP wynosi < 140/90 mm Hg. 
Zaleca się częstą kontrolę ABPM. Wartości BP ≥ 170/110 
mm Hg należy traktować jako wskazanie do hospitalizacji. 
U kobiet w ciąży pewne grupy leków obniżających ciśnie-

nie są bezwzględnie przeciwwskazane z uwagi 
na możliwe wady u dziecka.

Podsumowując, okres ciąży jest ta-
kim stanem, gdy kontrola ciśnienia 
powinna być bardziej dokładna 
i wymaga współpracy położnika, 
internisty i kardiologa, aby unik-
nąć w miarę możliwości powikłań, 
o których wspomniałem powyżej.
 

Na koniec, by Czytelników nie zanudzić, kilka słów o specy-
ficznych grupach:

      Nadciśnienie u dzieci i młodzieży
Z danych opartych na wynikach badań wynika, że nadciśnienie 
tętnicze dotyczy 3–5% dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 
lat i jego częstość wzrasta wraz z wiekiem. W Polsce obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Zdrowia, zgodnie z którym BP powin-
no być mierzone u każdego dziecka powyżej 12 miesiąca życia 
w trakcie każdej wizyty lekarskiej. Zgodnie z ogólnie przyjętą 
definicją nadciśnienia tętniczego u dzieci, do rozpoznania nadci-
śnienia wymagane jest stwierdzenie w trakcie 3 niezależnych po-
miarów wartości BP równych lub przekraczających 95 centyli dla 
wieku, płci i wzrostu (ocena leży po stronie lekarzy pediatrów). 
Ogólne zasady i wskazania do leczenia nadciśnienia tętniczego 
u dzieci i młodzieży opierają się na ocenie stopnia nadciśnienia 
tętniczego, jego charakteru (pierwotne, wtórne), towarzyszących 
schorzeń i powikłań narządowych. Zaleca się monitorowanie 
i modyfikacje leczenia na podstawie pomiaru ABPM.
 
      
      Nadciśnienie u osób w wieku podeszłym
Duże badania kliniczne wskazują, że leczenie hipotensyjne pa-
cjentów w wieku powyżej 65. roku życia istotnie zmniejsza liczbę 
udarów, ryzyko rozwoju niewydolności serca oraz umieralność 
z przyczyn sercowo-naczyniowych. W sposób pewny zaleca się 
leczenie hipotensyjne pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnie-
niem tętniczym i zaleca redukcję BP do wartości 140–150 mm Hg. 
Jednak ze względów racjonalnych należy rozważyć leczenie hi-
potensyjne przy wartościach SBP powyżej 140 mm Hg i dążyć do 
wartości docelowych poniżej 140 mm Hg, jeśli pacjent jest w do-
brym stanie funkcjonalnym i dobrze toleruje leczenie. Z kolei 
u pacjentów powyżej 80 roku życia,można sformułować ogólne 
zalecenie, aby rozpoczynać leczenie hipotensyjne, jeżeli wartości 
SBP przekraczają 160 mm Hg, dążąc do obniżenia SBP poniżej 
150 mm Hg. Korzyści terapii hipotensyjnej w podeszłym wieku 
są porównywalne z osiąganymi w młodszych grupach wieko-
wych. Niemniej, ze względu na mniejsze zdolności adaptacyjne 
układu krążenia i ryzyko hipotonii ortostatycznej, leczenie należy 
prowadzić ostrożniej, a do docelowego BP dochodzić wolniej.
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O nadciśnieniu można by jeszcze rozprawiać przez kilka 
kolejnych numerów kwartalnika „Zdrowie w Centrum”, 
ale czekają na nas inne, równie ciekawe tematy. W pod-
sumowaniu pragnę przypomnieć, że nadciśnienie tętnicze 
to tylko jeden (bardzo ważny) z czynników ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Im więcej takich czynników łą-
czy się ze sobą, tym ryzyko poważnych zdarzeń w przy-
szłości rośnie. Dlatego pacjent z rozpoznanym nadciśnie-
niem nie powinien ograniczyć się jedynie do leczenia tej 
jednej patologii, ale powinien wyeliminować inne czynni-
ki ryzyka (palenie papierosów, mała aktywność fizyczna, 
otyłość, hiperlipidemia, cukrzyca itd.). W zależności od 
konstelacji tych czynników, lekarz dobierze odpowiednie 
leczenie nadciśnienia, ponieważ przy aktualnej dostępno-
ści różnych grup leków, można ograniczyć w sposób zna-
czący ogólne ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, a to 
jest podstawowym celem terapeutycznym.



Według statystyk niewiele jest państw na świe-
cie, w których mniej niż 40% dzieci i młodzieży 

miedzy 6 a 19 rokiem życia ma próchnicę. Należą 
do nich kraje afrykańskie: Gana, Kongo, Zambia. 
Bogaty Zachód ma takie same problemy z szalejącą 
próchnicą jak Madagaskar czy Uzbekistan (Ostatni 
raport FDI pt. „World Health Worldwide”). Polska 
należy do niechlubnej grupy państw, w której ponad 
80% dzieci między 6 a 19 lat ma próchnicę, obok ta-
kich państw jak Francja,Włochy, Brazylia i Argen-
tyna.

Jakie są więc wnioski? Jak pokonać pandemię próch-
nicy? Może o bliskości celu nie decydują miliardy 
dolarów czy euro przeznaczone na opiekę stomatolo-
giczną? Być może ważniejsze od pieniędzy są wiedza 
i świadomość pacjentów oraz ich nawyki żywieniowe?
Moim zdaniem znaczenie ma wszystko. Ale po kolei...

Po pierwsze:
  • WIEDZA
Niewielu Polaków wie, że próchnica zębów jest po-
wodowana przez bakterie próchnicotwórcze, które 
rozkładają cukry obecne w żywności, a z nich wytwa-
rzają kwasy niszczące nasze szkliwo; aż 1/4 Polaków 
nie jest świadoma zależności pomiędzy powstawa-
niem próchnicy a spożywaniem słodkich przekąsek 
(badanie Omnibus 2014 r.) Jeśli już zdajemy so-
bie sprawę z mechanizmów powstawania ubytków 
próchnicowych to i tak, jak wskazują inne badania, 
ponad 61% naszych obywateli uważa, że próchnica 
jest chorobą nieuchronną, która prędzej czy później 
dotknie każdego! Nie wiemy ile razy szczotkować 
zęby, ile nakładać pasty na szczoteczkę dziecku a ile 
dorosłemu, co jeść a czego nie, żeby na próchnicę 
nie zachorować. Według standardów światowych 
i najnowszych wytycznych pierwsza wizyta dziecka 
w gabinecie stomatologicznym powinna się odbyć 
pół roku po wyrznięciu pierwszego zęba mleczne-
go, ale nie później niż w 12 miesiącu życia dziecka. 
W Polsce często jest tak, że dziecko trafia do denty-
sty na pierwszą wizytę z powodu bólu zęba. Niewiele 
pacjentek ciężarnych zdaje sobie sprawę z tego, że 
to, co je w okresie 9 miesięcy ciąży, kształtuje póź-
niejsze nawyki żywieniowe nienarodzonego jeszcze 
dziecka (np. duże spożycie słodyczy w tym okresie 
może w przyszłości skutkować większą skłonnością 
do spożywania słodkich pokarmów u dziecka – już 
w 4 miesiącu życia płodowego zaczynają rozwijać się 
receptory smakowe płodu). Pacjenci nie są świadomi, 
że należy leczyć próchnicę u rodziców, aby nie docho-
dziło do przekazywania bakterii próchnicotwórczych 
maluszkowi (podczas pocałunków, używania tych 
samych sztućców). W odpowiedzi na tak duże braki 
w wiedzy pacjentów na temat próchnicy w paździer-
niku ruszyła największa z dotychczasowych, kampa-

nia reklamowa, zachęcająca dzieci i rodziców do dbania o zęby („Dzieciń-
stwo bez próchnicy”). W największych stacjach telewizyjnych, kanałach 
dziecięcych, portalach parentingowych i zdrowotnych pojawiały się spoty 
przedstawiające zasady dbania o zęby. Projekt powstał z inicjatywy i jest 
współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.  

Po drugie:
  • WSPÓŁPRACA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU, 
     PEDIATRÓW, GINEKOLOGÓW
Lekarze pierwszego kontaktu, pediatrzy, pielęgniarki i położne w trakcie 
badań kontrolnych niemowlęcia powinni również zachęcać rodziców do 
wizyt u stomatologa w celu uzupełnienia kompleksowej opieki nad ma-
luszkiem. Podobnie ginekolodzy podczas badania kobiety w 3 trymestrze 
ciąży również powinni zwracać uwagę na potrzebę odwiedzenia stoma-
tologa z dzieckiem w ciągu kilku miesięcy po narodzinach. Jest większe 
prawdopodobieństwo, że młoda mama uda się z niemowlęciem do stoma-
tologa, jeśli usłyszy tę samą propozycję z ust kilku specjalistów. 

Po trzecie:
 • ZBYT MAŁA LICZBA DENTYSTÓW
Jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o liczbę dentystów przypadających 
na 100 tysięcy mieszkańców. Według Eurostat spośród 18 krajów europej-
skich w 2014 roku jesteśmy na 13 miejscu (34,4 dentysty na 100 tys. miesz-
kańców). Bułgaria ma 3 razy więcej dentystów niż Polska! Mała liczba 
lekarzy przekłada się wprost proporcjonalnie na dostępność do świadczo-
nych przez nich usług medycznych.

Po czwarte:
 • ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW
    PUBLICZNYCH NA PROFILAKTYKĘ PRÓCHNICY U DZIECI,
    MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Obecnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dzieciom przysługują 
świadczenia profilaktyczne w wieku 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy, 
2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 19 rok życia. W koszyku świadczeń gwaranto-
wanych znajduje się lakierowanie zębów stałych. Największym brakiem 
w profilaktyce przysługującej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest 
ograniczenie lakowania tylko do 6-tek z zastrzeżeniem że dziecko ma nie-
ukończone 7 lat. Lakowanie jest natomiast dobrą metodą zabezpieczania 
wszystkich zębów przed próchnicą w każdym wieku, nawet u osób do-
rosłych. Dodatkowym brakiem jest brak możliwości bezpłatnego lakiero-
wania zębów osobom dorosłym. Niewystarczające jest finansowanie ze 
środków publicznych leczenia dzieci i młodzieży. Od końca czerwca obo-
wiązuje współczynnik korygujący wycenę świadczeń udzielonych dzie-
ciom i młodzieży we wszystkich zakresach i wynosi 1,2. Korekta taka jest 
więc symboliczna i nie zachęca lekarzy do leczenia dzieci, które są bardziej 
wymagającymi pacjentami.

Stomatologia
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Prochnica,

w Polsce

Zdrowie NA CO DZIEŃ

w poszukiwaniu najlepszej drogi...

 Joanna Murawska 
 Lekarz stomatolog

Przychodnia Centrum w Strachówce



Pani doktor, w jakie medykamenty powinniśmy zaopatrzyć 
nasze dzieci, wyjeżdżające na zorganizowane ferie?

Przede wszystkim w leki na chorobę lokomocyjną, które mogą 
się przydać podczas długiej podróży, w środki opatrunkowe, ko-
smetyki ochronne na twarz i dłonie, środki przeciwbólowe, środ-
ki przeciwbiegunkowe, a dla dzieci przewlekle chorych – leki, 
które przyjmują stale. Dla astmatyków nie zapomnijmy o inha-
latorze. 

Wiele młodych osób wyjedzie w góry. Jak bezpiecznie korzy-
stać z atrakcji jazdy na nartach? 

Odpowiedź na to pytanie streszczę w trzech podstawowych za-
sadach:

• założyć odpowiednią odzież, okulary, kask, krem ochronny na 
twarz, 

• nie stwarzać zagrożenia innym narciarzom podczas zjeżdżania 
z góry

• zjeżdżać z prędkością stosowną do własnych umiejętności
• stosować się do znaków narciarskich ustawionych na stoku

Jak ubierać dzieci podczas dużych mrozów? Rodzice mają 
często z tym problem…

Podczas dużych mrozów należy ubrać się warstwowo (na cebul-
kę) i założyć nieprzemakalną kurtkę z kapturem. Bardzo ważne 
jest, aby okryć najbardziej odsłonięte części ciała. Konieczna 
jest czapka, bowiem przez głowę ucieka 30% ciepła. Pamiętaj-
my także o grubym szalu, rękawiczkach i dodatkowych skar-
petach, bo najbardziej narażone na odmrożenia są palce i twarz, 
a zwłaszcza nos i uszy. Buty powinny mieć grubą podeszwę, by 
dostatecznie chroniły stopy przed zimnem.

Jakie reakcje organizmu świadczą o tym, że dziecko marz-
nie?

Pierwszym sygnałem, świadczącym o tym, że dziecku jest zim-
no, może być chłodna skóra, później zaczerwieniona lub zasinia-
ła na odsłoniętych częściach ciała – dłoniach, twarzy, nosie czy 
uszach. Pojawia się też gęsia skórka, drżenie i dreszcze. 

Kiedy nie czujemy palców u rąk czy nóg, co powinniśmy zro-
bić? Wiele osób wkłada wtedy przemarznięte kończyny do 
gorącej wody...

To jest podstawowy błąd. Nie należy narażać organizmu na 
szybką zmianę temperatury poprzez kontakt z gorącą wodą, 
ale robić to łagodnie i stopniowo. Po powrocie do domu trze-
ba zdjąć ubranie i buty. Najlepiej zmarznięte miejsca ogrzewać 

ciepłą, ale nie gorącą wodą. Kąpiemy dło-
nie i stopy, przykładamy ciepłe okłady 
na twarz i uszy. Warto też rozgrzewać 
się od środka – przyjąć ciepłe płyny 

– herbata zwykła lub imbirowa moc-
no posłodzona cukrem lub mio-
dem. Nie wolno podawać alkoholu, 
ponieważ rozszerza on naczynia 
krwionośne i może prowadzić do 
przechłodzenia. Miejsca odmrożo-
ne należy owinąć miękką tkaniną 
lub bandażem. Jeśli mamy odmrożo-
ne stopy – nie chodzimy, podczas sie-
dzenia unosimy je do góry. Można sto-
sować różne maści rozgrzewające, dostępne 
w aptece bez recepty, które pobudzają krążenie. 

Jaką dietę winny stosować dzieci, by ich organizm był bar-
dziej odporny na mróz?

Z uwagi na silne mrozy, niezwykle ważne jest regularne odży-
wianie. Dlaczego? Bo w chłodne dni potrzebujemy większej 
dawki energetycznej. Jeśli jemy nieregularnie, w naszym ciele 
odkłada się tłuszczyk, a organizmowi brakuje energii na jego 
równomierne ogrzanie. Aby temu zapobiec, należy zacząć od 
pełnowartościowego ciepłego śniadania. Podczas obiadu na sto-
le powinna znaleźć się zupa, a na kolację jeszcze jeden ciepły 
posiłek. Między daniami można zjeść suszone owoce. Aby nie 
dać się typowym o tej porze roku dolegliwościom, należy uzu-
pełniać niedobory witaminowe. W tym czasie najczęściej braku-
je nam wit. A, której najwięcej jest w mleku, jajkach i tłustych 
rybach. Kolejnymi są witaminy z grupy B, które odpowiadają za 
odporność i poprawę nastroju. Dlatego należy jeść chude mięso 
drobiowe, fasolę, kiełki, pełnoziarniste pieczywo. Nie zapomi-
najmy też o wit. C, czyli cytrusach, kiwi, papryce, kiszonej ka-
puście czy natce pietruszki.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

BEZPIECZNIE

FERIE
spędzić

Rozmowa z lek. Stanisławą Makarewicz
specjalistą pediatrii z Przychodni Centrum 
w Łukowie
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Jak

?

lek. Stanisława Makarewicz
specjalista pediatrii

Przychodnia Centrum w Łukowie

Zdrowie NA CO DZIEŃ
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FERIE

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH 
ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:
• Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie 

wrócisz 
• Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu 
 – to może skusić potencjalnego złodzieja 
• Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im 
• Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze 
• Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, 
 nr telefonu 
• Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc 
• Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj 

osobę dorosłą
 
ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

ZAŁAMANIE LODU
• zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, 

zimowy strój oraz trudności z wydostaniem się na powierzchnię 
lodu; w takim przypadku wzywaj pomocy, połóż się płasko na 
wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się 
poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie 

• osobie, która znalazła się w wodzie podaj kij lub szalik i szybko 
wyciągnij ją na powierzchnię (zrób tak, jeśli jesteś silniejszy od tej 
osoby, jeśli nie – jak najszybciej zawołaj osobę dorosłą)

ODMROŻENIE
• delikatnie masuj odmrożone miejsca, ogrzewając je stopniowo. 

Odmrożoną część ciała można ogrzać w ciepłej (nie gorącej) 
kąpieli 

• przemoczone ubrania należy zdjąć, a ciało wytrzeć do sucha 
i okryć

ZŁAMANIA
• nie poruszaj złamaną kończyną 
• nie próbuj jej nastawiać 
• należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy, wykorzystując do tego 

np. kijki narciarskie, kawałek drewna, szalik
 
BEZPIECZEŃSTWO NA ŚNIEGU I LODZIE
• do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu 

samochodowego 
• nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich 
• nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki 

zjazdu 
• teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności 
• upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź 

wystających śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o na-
prawę 

• nie doczepiaj sanek do samochodu 
• ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, 

unikaj zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewy-
starczająco wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem 

• przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni 
• nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta 
• nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź 

niebezpieczny przedmiot (np. kamień)

„Kevin sam w domu”

Pamiętaj, że nie jesteś bohaterem Hollywoodzkiego filmu… nie 
poradzisz sobie sam ze złodziejami! Jeśli dorośli zostawiają Cię 
samego w domu, oznacza to, że Ci ufają. Nie zawiedź ich i pamiętaj 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
• nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, nawet jeśli mó-

wią, że są przyjaciółmi Twoich rodziców. Gdy ktoś puka do drzwi, 
powiedz, że tata śpi i nie wolno go teraz budzić 

• jeśli ktoś obcy chce, byś wpuścił go do domu, bo Twoi rodzice 
kazali mu odebrać coś ważnego – nie wpuszczaj go. Gdyby to 
była prawda, rodzice uprzedziliby Cię 

• jeśli dzieje się coś niepokojącego (poczujesz swąd dymu, ktoś 
próbuje dostać się do mieszkania…) od razu dzwoń do rodziców, 
opiekunów, sąsiadów lub pod numer alarmowy.

 NUMER ALARMOWY: 112
• nie baw się kuchenką gazową i urządzeniami elektrycznymi

BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY I PODWÓRKU

• kiedy spadnie śnieg – poruszaj się ostrożnie po chodnikach 
i drogach: nie ślizgaj się, nie popychaj kolegów 

• informuj rodziców lub opiekunów, dokąd idziesz i o której 
wrócisz 

• idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność – dłu-
gość hamowania pojazdów zimą jest znacznie dłuższa wskutek 
śliskiej nawierzchni 

• nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz po-
trzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy 

• nie wsiadaj do obcych samochodów, nie rozmawiaj z obcymi 
i nie ulegaj żadnym namowom obcych 

• nie przyjmuj od nieznajomych żadnych przedmiotów na prze-
chowanie – mogą pochodzić z kradzieży 

• przed wyjściem ustal z rodzicami obszar, na jakim możesz się 
bawić 

• jeśli chcesz pójść do kolegi, zapytaj wcześniej o zgodę opie-
kuna

 
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
W trakcie zimowego wypoczynku rodzice mogą pozwolić Ci na 
większą swobodę czasową w korzystaniu z Internetu. Surfowa-
nie w sieci to świetna zabawa, pamiętaj jednak, że i tam może 
czekać na Ciebie niebezpieczeństwo:
• zamieszczane w Internecie informacje są publiczne, każdy 

może je zobaczyć i wykorzystać, dlatego nie podawaj swoich 
danych, nie dziel się prywatnymi informacjami 

• nigdy nie zamieszczaj lub nie wysyłaj czegokolwiek, co może 
posłużyć do zlokalizowania Ciebie lub innej osoby (na przy-
kład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domo-
wego lub numeru telefonu) 

• zachowaj dystans – nie organizuj spotkań z przypadkowymi 
osobami poznanymi w sieci 

• bądź szczery – nie podawaj się za kogoś, kim nie jesteś; bądź 
uprzejmy, ale nie wdawaj się w dyskusję z natrętnymi osobami

BEZPIECZNE ZIMOWISKO
Wyjazd z kolegami na obóz to doskonała okazja do nawiąza-
nia nowych znajomości i świetnej zabawy. By te wspomnienia 
miały swój urok zadbaj o to, by nic złego nie przydarzyło Ci się 
w trakcie zimowiska:
• ustal z rodzicami godzinę, o której będą do Ciebie dzwonić 

każdego dnia bądź Ty do Nich 
• zawsze uważnie słuchaj poleceń opiekunów 
• nie oddalaj się od grupy podczas wycieczek 
• nie noś przy sobie wartościowych rzeczy – komórki, pienię-

dzy, MP3…
 
RODZICU, jeśli wysyłasz swoje dziecko na zimowisko, 
pamiętaj, by:
• nie dawać mu wartościowych przedmiotów 
• zamiast telefonu komórkowego – kupić mu kartę telefoniczną 

do automatu 
• umówić się z dzieckiem, że będziesz telefonować o określonej 

porze do placówki wypoczynku 
• przygotować mu informacje z podstawowymi danymi, nume-

rem telefonu do siebie i do placówki wypoczynku 
• jego ubranie wierzchnie miało elementy odblaskowe 
• sprawdzić, czy organizator jest zarejestrowany w Kuratorium 

Oświaty 
• potwierdzić, czy z dziećmi jedzie odpowiednia liczba opieku-

nów (1 na 15 dzieci) 
• sprawdzić, czy firma przewozowa ma zezwolenie na krajowy 

przewóz osób i czy dysponuje taborem zastępczym w razie 
awarii 

• sprawdzić sprawność autokaru przewożącego dzieci na wypo-
czynek: najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście 
lub telefonicznie skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jed-
nostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, 
trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.

Wasze HISTORIE

(źródło: bezpiecznadroga.com.pl)

Zdrowie NA CO DZIEŃABC bezpiecznych ferii
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Pacjenci mówią o Pani „lekarz z powo-
łania”. Co to właściwie znaczy?

Nie wiem, czy istnieje coś, co można 
nazwać powołaniem do zawodu lekarza.  
W moim przypadku to zdecydowanie 
za duże słowo. Od szkoły podstawowej 
chciałam być nauczycielką matematyki, 
więc raczej z „powołaniem” się minęłam. 
Niewątpliwie jest to szczególny zawód 
zaufania społecznego i w tym podobny 
m.in. do zawodu nauczyciela. Nie widzę 
jednak powodu, żeby mój wybór trakto-
wać inaczej niż wybór jakiejkolwiek innej 
profesji. Zamiast o powołaniu wolę raczej 
mówić o odpowiedzialności i poczuciu 
obowiązku.

Jaka jest, według Pani, misja lekarza 
rodzinnego?

Odpowiem na to pytanie truizmem: mi-
sją lekarza jest ratowanie życia i zdrowia. 
Moim zdaniem jednym z najważniej-
szych zadań lekarza rodzinnego są dzia-
łania profilaktyczne, a więc zapobieganie 
chorobom. Równie ważne jest jak naj-
wcześniejsze wychwycenie niepokoją-
cych objawów i ukierunkowanie pacjenta 
na właściwą ścieżkę diagnostyczną, co 
pozwoli postawić rozpoznanie i rozpo-
cząć odpowiednie leczenie.

Jak na przestrzeni lat zmieniły się 
kompetencje lekarzy rodzinnych i czy 
w znaczący sposób wpłynęło to na kon-
dycję zdrowotną Polaków?

Mamy w swoich kompetencjach badania 
podstawowe, których z każdym rokiem 
przybywa, choćby w dziedzinie kardio-
logii i endokrynologii. Czasem pozwalają 
one zdiagnozować chorobę lub tylko po-
dejrzewać schorzenie, które potwierdzają 
lub wykluczają badania specjalistyczne. 
Często spotykam się z opinią pacjentów, 
że kompetencje lekarza rodzinnego są 
niewystarczające, ale musimy sobie ra-
dzić tak, jak potrafimy najlepiej, korzy-
stając z tych możliwości, jakie posiadamy.

Lekarz rodzinny „przejmuje” często 
rolę innych specjalistów, np. psychia-
try. Pacjenci mają do niego zaufanie 
i łatwiej dzielą się swoimi emocjami. 
Jak wyglądają te rozmowy w Pani ga-
binecie? Co lekarz rodzinny może zro-
bić w tej materii, zanim wypisze skiero-
wanie do specjalisty?

„Przejmowanie” roli specjalistów w ga-
binecie POZ wynika najczęściej ze zbyt 
długiego okresu oczekiwania na wizytę 

w gabinecie specjalistycznym. Boryka-
my się z tym nieustannie, ale nie podej-
muję się tego komentować, ponieważ nie 
chciałabym, aby nasi pacjenci identyfi-
kowali mnie i moich kolegów z syste-
mem, który od nas nie zależy. Owszem, 
chęć podzielenia się pacjenta problemami 
właśnie z lekarzem rodzinnym, którego 
najczęściej dobrze zna i nie czuje wobec 
niego bariery, ułatwia nam wzajemny 
kontakt. To prawda, pacjenci często mó-
wią o swoim zaufaniu do nas i powierza-
ją nam swoje najskrytsze sprawy. Takie 
zaufanie wynika również z obowiązującej 
nas tajemnicy lekarskiej. Co my możemy 
zrobić? Na pewno wysłuchać, próbować 
zrozumieć, poradzić, współczuć, a cza-
sem po prostu okazać życzliwość. To 
tylko tyle, ale często aż tyle… Istotą jest 
nie to, co nas spotyka, ale jak sobie z tym 
radzimy, często przy dużym udziale osób, 
które nas otaczają.

Pani doktor, jakie wyzwania stoją 
przed medycyną rodzinną?

Przed nami naprawdę ogrom wyzwań. Po 
pierwsze – dążenie do tego, aby działania 
profilaktyczne (np. szczepienia przeciw 
grypie i proponowane badania) były dla 
naszych pacjentów priorytetem. Po dru-
gie – starzenie się społeczeństwa wymaga 
od nas skupienia uwagi na ludziach star-
szych, przewlekle chorych, którzy bardzo 
często gubią się w obecnym systemie 
ochrony zdrowia, nie zawsze łatwym na-
wet dla nas, lekarzy.

A co Pani najbardziej przeszkadza 
w pracy?

Chyba nie będę zbyt oryginalna, jeżeli po-
wiem, że najbardziej przeszkadza mi w pra-
cy brak wystarczającej ilości czasu dla pa-
cjenta i rozdmuchana do niebotycznych 
rozmiarów biurokracja. Presja czasu jest 
straszna i nie zawsze sobie z nią daję radę, 
o czym moi pacjenci doskonale wiedzą.

Jak, na podstawie Pani doświadczeń 
jako lekarza rodzinnego, ocenia Pani 
dbałość o zdrowie siedlczan? W jakich 
obszarach jest jeszcze dużo do zrobienia?

Muszę przyznać, że na przestrzeni ostat-
nich lat wielokrotnie przekonałam się, że 
nasi pacjenci widzą coraz większą po-
trzebą dbania o własne zdrowie. Więk-
szość z nich wykonuje zlecone badania 
i chętnie korzysta z porad dotyczących 
np. zdrowego żywienia. Naszym marze-
niem jest nadal coraz większy udział pa-

cjentów w programach profilaktycznych. 
Mamy do zaoferowania zarówno diagno-
stykę w kierunku chorób układu krążenia 
i cukrzycy, jak też dotyczącą wczesnego 
wykrywania nowotworów. To niezwykle 
ważne, aby jak najwięcej osób chciało 
z tego korzystać. 

Uwaga, dobre słowo, uśmiech lekarza 
potrafią zdziałać cuda. Co jest, według 
Pani, podstawą dobrej relacji z pacjen-
tem? 

Relacje ze swoimi pacjentami budujemy 
przez lata, bo tak naprawdę dobre słowo 
to nieraz za mało. Dziś potrzebne są kom-
petencje i fachowość. Jeśli połączymy 
to z zaangażowaniem i troską okazywa-
ną pacjentom oraz przyjazną atmosferą 
w gabinecie, to wtedy są idealne warunki 
do wytworzenia dobrych relacji. Przyzna-
ję, że niezbyt często się uśmiecham i moi 
pacjenci musieli to nie raz odczuć, ale tak 
już mam. Skupiam uwagę na problemach 
pacjentów, a nad uśmiechem muszę cały 
czas pracować.

Czego się Pani uczy od swoich pacjen-
tów?

Pacjenci uczą mnie przede wszystkim 
cierpliwości, wzbudzają ciekawość tera-
peutyczną i pozwalają rozwijać umiejęt-
ności zawodowe. Sprawiają, że często ich 
podziwiam, np. za umiejętność radzenia 
sobie z opieką nad osobami leżącymi 
i przewlekle chorymi, czasem przez wie-
le miesięcy czy lat. Wiem, że bez ich po-
mocy i zaangażowania nie dałabym sobie 
rady.

Od czego głównie zależy efekt terapeu-
tyczny?

Widzę kilka rzeczy, które składają się na 
efekt terapeutyczny. Po pierwsze wcze-
sna i trafna diagnoza, bo wtedy można iść 
do następnego etapu, czyli właściwego 
leczenia. Po drugie współpraca pacjen-
ta i jego motywacja do walki z chorobą, 
a z tym bywa różnie. A poza tym, no cóż… 
zawsze potrzeba też trochę szczęścia.

Co jest zatem miarą sukcesu w Pani 
profesji?

Każdy pacjent, któremu udało mi się po-
móc w miarę moich możliwości, to suk-
ces. Im ich więcej, tym większa motywa-
cja do pracy.

Jak medycyna zmieniła Pani spojrze-
nie na świat? Co jej Pani zawdzięcza?

Spojrzenie na świat przez pryzmat ludz-
kich sukcesów i dramatów związanych 
z walką z chorobą oraz problemy, z któ-
rymi borykamy się na co dzień, nauczyły 
mnie przede wszystkim wielkiej pokory. 
Realizacja mojego zawodu ma bezpo-
średni wpływ na zdrowie i życie innych 
ludzi, a to zobowiązuje do zaangażowania 
w codziennej pracy i ciągłego uzupełnia-
nia wiedzy zgodnie z najnowszymi osią-
gnięciami nauki. Myślę, że zawdzięczam 
medycynie pewną szczególną odpowie-
dzialność za drugiego człowieka.

Medycynie
zawdzięczam

człowieka

odpowiedzialność
za drugiego

„
„

Rozmowa z lek. rodzinnym
Beatą-Zalewską Uchimiak

kierownikiem Przychodni Zdrowia nr 1
przy ul. Niedziałka w Siedlcach

Prezentacja placówek CMD

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 
sprawuje opiekę medyczną nad mieszkańcami 
Siedlec i okolicznych miejscowości już od 1998 

roku. Nasi pacjenci mogą korzystać z szerokiego 
wachlarza usług medycznych, wśród których 

obok medycyny rodzinnej znajdują się poradnie 
specjalistyczne:

» kardiologiczna dla dorosłych i dzieci 
(badanie Holtera, próba wysiłkowa, ABP,

 EKG, ECHO SERCA)
» neurologiczna

» onkologiczna (usg)
» urologiczna

» diabetologiczna 
(Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna + porady dietetyczne)

» gastroenterologiczna, 
poradnia endoskopowa

(badanie kolonoskopii, badanie gastroskopii)
» laryngologiczna

» leczenia bólu
» geriatryczna

Lek. Jadwiga Michaluk, gastroenterolog
Nowotwór jelita grubego jest w naszym 
kraju drugą w kolejności przyczyną zgo-
nów nowotworowych. Częściej wystę-
puje u mężczyzn niż u kobiet. Większość 
zachorowań na nowotwory złośliwe jelita 
grubego występuje po 50 roku życia, jednak 
ponad 75% zachorowań występuje u osób po 60 r. ż. Ryzyko 
zachorowania wzrasta więc z wiekiem. Zachodzące w Pol-
sce od lat 90. ubiegłego wieku zmiany nawyków żywienio-
wych spowodowały stałe zwiększanie się liczby zachorowań 
na raka jelita grubego. W Polsce zgłaszalność na badania 
profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego jest na bardzo 
niskim poziomie, mimo że codziennie na tę chorobę umiera 
30 osób. Dlatego zachęcam siedlczan, by skorzystali z pro-
gramu przesiewowego badania jelita grubego i zgłosili się na 
bezpłatną kolonoskopię do naszej przychodni. To naprawdę 
może uratować im życie. 

Jakim pacjentom dedykowany jest program?
• Osobom w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu 

rodzinnego
• Osobom w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierw-

szego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego
• Osobom w wieku 25–49 lat z rodzin z zespołem Lyncha 

(z dziedzicznym rakiem jelita grubego niezwiązanym 
z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest 
potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny 
z zespołem Lyncha z poradni genetycznej. Członko-
wie takiej rodziny powinni mieć powtarzane badanie 
kolonoskopii co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne 
wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych 
i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania 
kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Lek. Jerzy Bernatowicz, onkolog
Choroby nowotworowe nadal stanowią naj-
większe po schorzeniach układu krążenia 
zagrożenie dla życia Polaków. Większość 
ludzi w naszym kraju sądzi, iż największy 
wpływ na rozwinięcie raka mają palenie ty-
toniu oraz uwarunkowania genetyczne. Jednak 
badania wyraźnie wskazują na fakt, że jedynie 20% 
chorób nowotworowych spowodowanych jest skłonnościami 
dziedzicznymi oraz wewnątrzustrojowymi, a 30% wynika 
z palenia papierosów. Tymczasem, równie wysokie ryzyko 
zachorowania co palenie tytoniu, niosą czynniki żywieniowe. 
Warto więc zmodyfikować swój tryb życia i uprzedzić raka. 
W naszej przychodni znajdziecie Państwo specjalistów, którzy 
Wam w tym pomogą.

Lek. Zbigniew Kacprowicz, kardiolog
Choroby serca są nadal główną przyczyną 
śmierci w Polsce. 20% zgonów w wyniku 
chorób sercowo-naczyniowych dotyczy lu-
dzi poniżej 65. roku życia. Istnieją skuteczne 
sposoby prewencji chorób sercowo-naczy-
niowych, które są ściśle związane ze zdrowym 
stylem życia i noszą miano profilaktyki pierwot-
nej – przed wystąpieniem incydentu sercowo-naczyniowego. 
Obejmują one: redukcję masy ciała, stosowanie odpowiedniej 
diety, rzucenie palenia i stosowanie regularnej aktywności fi-
zycznej. W naszej przychodni prowadzimy Program wczesne-
go wykrywania chorób układu krążenia, dedykowany pacjen-
tom, u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu 
krążenia i u tych, którzy nie leczą się z powody chorób naczy-
niowych. Adresatami programu są osoby, które w danym roku 
kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat.

Mam na imię Maciek, od 15 lat staram się pokonać autyzm, jednak to on wygrywa. Inaczej postrze-
gam świat – jest mi bardzo trudno zrozumień rzeczywistość, proszę o akceptację mojej „inności". 
Ułatwi mi to Wasza darowizna 1% podatku – na terapię, rehabilitację...
NAZWA OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904
DLA – MACIEJ FORYSZEWSKI NR 12328
w rubryce „informacje uzupełniające – cel 1%”
To dla Was tak niewiele, ale dla mnie to przetrwać... i żyć dalej

Przychodnia Centrum – Siedlce, ul. ks. Niedziałka 14
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Nie ulega wątpliwości, że tzw. żywność 
ekologiczna jest pełna korzystnych dla 
naszego zdrowia i samopoczucia warto-
ści odżywczych oraz jest wspaniałą po-
mocą dla osób odchudzających się bądź 
uprawiających sporty. Ale czy na pew-
no bez niej nie da się odżywiać zdrowo 
i osiągnąć wymarzonej sylwetki?

Z reklamowego bilbordu patrzy na nas 
piękna kobieta o świetnej figurze, w ręku 
trzyma ekologiczny produkt, dzięki 
któremu może poszczycić się zadbaną 
sylwetką. W Internecie pełno jest stron 
i blogów poświęconych zdrowemu od-
żywianiu i przepisom na dania w wersji 
fit. W większości z nich przepisy na die-
tetyczne potrawy zawierają składniki 
dziwnie brzmiące dla ucha – nasiona chia, 
gotu kota, quinoa, maca, jagody goya, 
porzeczka liofilizowana i melon z awo-
kado na dokładkę. W miastach ostatnio 
roi się od sklepów ze zdrową 
żywnością oferujących m.in. 
krem z migdałów ziem-
nych, melasę z chleba 
świętojańskiego, ama-
rantus bezglutenowy, 
gorzkie pestki moreli 
oraz batony z orze-
chami brazylijskimi 
i guaraną. Osobę 
niewprawioną w śle-
dzeniu dietetycznych 
nowinek powyższe 

trzeba wydać
JEDZENIE

FORTUNĘ

CZĘŚĆ 1

Czy

?
na zdrowe

O tańszych zamiennikach
modnych dietetycznych produktów

produkty mogą wprawić w zdziwienie. 
Niestety, ich cena także. Wyżej wspo-
mniany batonik kosztuje w sprzedaży 
internetowej 6,90 zł; kilogram nasion 
chia to koszt rzędu 69,90 zł; 250 gramów 
kremu z migdałów ziemnych to wydatek 
w kwocie między 23 a 28 zł w zależności 
od wariantu smakowego, a 30 gramów po-
rzeczki liofilizowanej – ok. 11 zł. Gorzko 
zapłaczemy również, gdy przyjdzie nam 
zapłacić 69,90 zł za kilogram gorzkich 
pestek moreli. Nie ulega wątpliwości, że 
wymieniona powyżej żywność ekologicz-
na i funkcjonalna jest pełna korzystnych 
dla naszego zdrowia i samopoczucia war-
tości odżywczych oraz jest wspaniałą po-
mocą dla osób odchudzających się bądź 
uprawiających sporty. Ale czy na pewno 
bez powyższych rzeczy nie da się od-
żywiać zdrowo i osiągnąć wymarzonej 
sylwetki? Pamiętajmy, że na rodzimym 
podwórku znajdziemy szereg nieco zapo-

mnianych, ale obfitujących w warto-
ści odżywcze i walory smakowe 

produktów spożywczych, 
które będą nie tylko bar-

dzo korzystnie wpływać 
na nasz organizm, ale 
także mogą spełniać 
rozmaite funkcje, np. 
ułatwiać odchudzanie, 
wspomagać w budo-
waniu masy mięśnio-
wej albo rozgrzewać 

w chłodne dni.

Bób 

Ostatnio coraz bardziej 
popularna roślina strącz-
kowa pełna wartości od-
żywczych. Doskonały jako 
dodatek do obiadu, składnik 
sałatek, samodzielna przekąska albo pa-
sta do pieczywa. Obfituje m.in. w białko, 
kwas foliowy, witaminy C, A, B1 i B6, 
potas, wapń, żelazo i błonnik. W 100 
gramach bób zawiera 5 g białka, 4 g wę-
glowodanów, 0,3 g tłuszczu i jedynie 39 
kcal. Z racji wysokiej zawartości białka 
jest polecany osobom pracującym nad 
masą mięśniową. Duża zawartość błon-
nika oraz zapewnianie uczucia sytości na 
długo sprawia, że bób jest idealnym pro-
duktem dla osób pozostających na diecie 
odchudzającej. O dobrodziejstwach wi-
tamin i pierwiastków zawartych w bobie 
nie trzeba chyba nikogo długo przeko-
nywać. Warto tylko wspomnieć, że bób 
gotowany ma dosyć wysoką wartość in-
deksu glikemicznego, dlatego nie jest po-
lecany cukrzykom. Bób z powodzeniem 
może zastąpić komosę ryżową. Ucieszy 
to także naszą skarbonkę, gdyż za 1 ki-
logram świeżego bobu zapłacimy ok. 4 zł, 
podczas gdy kilogram komosy ryżowej to 
koszt rzędu ok. 22 zł.
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CZĘŚĆ 2 W KOLEJNYM NUMERZE 
„ZDROWIA W CENTRUM”

?

Jarmuż
Warzywo o właściwościach przeciwzapal-
nych i przeciwnowotworowych, silny przeci-
wutleniacz, źródło witamin C i K oraz wapnia, 
żelaza, karotenu, luteiny i błonnika. W składzie 
jarmużu znajdziemy także sulforafan, czyli sub-
stancję wspomagającą usuwanie toksyn z organizmu oraz niwe-
lującą karcinogeny. Warto podkreślić, że jarmuż, ze względu na 
wysoką zawartość wapnia, jest bardzo polecanym produktem 
w leczeniu osteoporozy. Posiłkując się przykładem, 100 g mleka 
krowiego uważanego za jedno z podstawowych źródeł wapnia, 
zawiera 125 mg wapnia, a 100 g jarmużu – aż 150 mg wapnia. 
Poza tym luteina pozytywnie wpływa na wzrok, żelazo na pro-
cesy krwiotwórcze, a karoten na układ odpornościowy. Niestety, 
nie każdy może bezkarnie cieszyć się dobrodziejstwem jarmu-
żu. Ze względu na wysoką zawartość goitrygenów powodują-
cych obniżenie przyswajania jodu z pożywienia, nie jest wska-
zany osobom zmagającym się z niedoczynnością tarczycy. Ale 
wróćmy do pozytywnych stron, do których niewątpliwie zalicza 
się wielość możliwości zastosowań jarmużu w kuchni. Może 
on być spożywany w formie sałatki, pieczonych chipsów czy 
jako składnik potraw mięsnych, np. w formie farszu. Zmiksowa-
ny jarmuż z dowolnymi warzywnymi i owocowymi dodatkami 
może stanowić zamiennik koktajlu ze spiruliną, bowiem wła-
ściwości i kolor obu są do siebie podobne. Na szczęście różnica 
widoczna jest w cenie – 200 g jarmużu kosztuje ok. 8 zł, podczas 
gdy 200 g spiruliny to wydatek w wysokości ok. 18 zł.

Suszone daktyle i figi 
Zastrzyk energii idealny dla osób uprawia-
jących sporty oraz aktywnie spędzających 
czas na świeżym powietrzu. Lekka a zarazem 
pożywna przekąska, która dostarczy naszemu 
organizmowi węglowodanów pożądanych w cza-
sie wzmożonego wysiłku fizycznego i doda sił na kolejne spor-
towe wyzwania. Dodatkowo suszone daktyle obfitują w błonnik, 
witaminy A, B1, B2, C i sole mineralne a suszone figi to bogate 
źródło witamin z grupy B, a także witamin C i PP; karotenu, 
potasu, wapnia, magnezu, fosforu oraz błonnika. Suszone dak-
tyle i figi są lekkie i łatwo mieć je pod ręką podczas uprawiania 
aktywności. Przypływ energii z prostych, ale pożywnych węglo-
wodanów przyda się także osobom przed wykonaniem ciężkiej 
pracy umysłowej, np. egzaminem. Zaopatrzenie się w suszone 
owoce jest dobrym wyjściem dla osób oszczędnych – za 100 g 
zapłacimy ok. 2 zł, podczas gdy funkcyjny baton energetyczny 
dla sportowców o masie 100 g kosztuje ok. 8 zł.

Zarodki pszenne
Kolejna wspaniała propozycja dla miłośni-
ków zdrowej żywności za niewielkie pie-
niądze. Zarodki pszenne to nic innego jak 
najważniejsza część ziarna, umożliwiająca 
roślinie proces kiełkowania. Dlatego też za-
wiera bardzo wiele drogocennych składników 
odżywczych, przede wszystkim białko roślinne (aż 27,5 g 
w 100 g), witaminy z grupy B, witaminy E i inne niezliczone 
składniki mineralne. Zarodki pszenne poprawią wygląd ziemi-
stej cery, podziałają regulująco na procesy trawienne, podniosą 
procesy immunologiczne organizmu, obniżą cholesterol, a poza 
tym są bardzo smaczne. Stanowią wyśmienity dodatek do jo-
gurtów, musli, owsianki, koktajli, zup, lodów, ciast czy twaroż-
ków. Z powodzeniem mogą służyć za „spoiwo” lub zagęszczacz 
innych potraw, np. sosów czy pasztetów. Cena 150 g paczki za-
rodków pszennych jest również zachwycająca – jedynie 1,80 
zł. Podobny w działaniu amarantus ekspandowany to wydatek 
w wysokości 7 zł za 150 g produktu.

Płatki owsiane 

Wyśmienita propozycja na pożywne śnia-
danie. Są one bogate w witaminy B1, B2, 
B6, E oraz potas, wapń, magnez i żelazo, 
a także błonnik. Płatki owsiane to wspania-
ły zastrzyk energii na początek dnia, ponieważ 
zawierają długo wchłaniające się węglowodany. Nie bez przy-
czyny mówi się o kimś, że jest silny jak koń – a nie od dziś 
wiadomo, że pasza owsiana to podstawowy sposób żywienia 
tych zwierząt. Zaletą jest także to, że płatki owsiane są za-
zwyczaj spożywane na ciepło, przez co wyśmienicie rozgrze-
wają organizm w jesienne i zimowe poranki. Można dodać 
do nich szczyptę imbiru, wtedy wzmocnimy rozgrzewające 
działanie. Jedzenie płatków owsianych przynosi także szereg 
innych korzyści naszemu organizmowi. Przede wszystkim 
zawarte w nich minerały usprawniają funkcjonowanie układu 
nerwowego i niwelują uczucie zmęczenia. Witaminy z grupy 
B oraz witamina E bardzo korzystnie wpływają na stan skóry, 
włosów i paznokci – owies jest przecież składnikiem wielu 
kosmetyków. Wysoka zawartość błonnika pomaga w wal-
ce z cholesterolem oraz wyrównuje poziom cukru we krwi. 
Płatki owsiane z powodzeniem mogą zastąpić płatki quinoa. 
Wpłynie to również korzystnie na domowy budżet, gdyż pół 
kilograma płatków owsianych kosztuje 2,50 zł, a pół kilogra-
ma płatków quinoa – 28 zł.

Siemię lniane
Nasiona z lnu zwyczajnego już od setek 
lat są używane jako remedium na cały ze-
staw chorób. Biorąc pod uwagę ich właści-
wości, nie powinno to dziwić. Siemię lniane 
obfituje bowiem w łatwoprzyswajalne białko roślinne i sze-
reg innych substancji odżywczych. Oprócz tego doskonale 
reguluje pracę przewodu pokarmowego, dlatego polecane 
jest zarówno na biegunki jak i zaparcia. Poza tym pomaga 
leczyć nadkwasotę i wrzody żołądka. Napar z siemienia lnia-
nego wspomaga pracę trzustki i wątroby. Siemię lniane za-
wiera również bardzo dużo przeciwutleniaczy, stąd też jest 
zalecane przy leczeniu i zapobieganiu nowotworom. Wyka-
zuje także działanie nawilżające śluzówkę, dlatego stano-
wi dobrą propozycję dla osób cierpiących na suchy kaszel, 
chrypę albo intensywnie pracujących głosem. Siemię lniane 
pomaga również w koncentracji i zapamiętywaniu, a to dzię-
ki zawartości choliny. Z racji tego, że ma ledwo wyczuwal-
ny, lekko gorzkawy posmak, może być używane zarówno do 
potraw słodkich jak i słonych. Warto pamiętać o tym, przy-
gotowując surówki do obiadu, sosy, ciasta – łyżka siemienia 
lnianego nie zmieni właściwości smakowych przygotowy-
wanych potraw, a jednocześnie bardzo korzystnie wpłynie na 
ich wartość odżywczą. Trudno uwierzyć, że tak drogocenny 
składnik mogący być dodatkiem praktycznie do wszystkiego 
można kupić w cenie 9,50 zł za kilogram. Kilogram podob-
nych w działaniu nasion chia to wydatek rzędu 48 zł.

Dr inż. Teresa Borkowska
Dietetyk
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Święta
pachnące

dzieciństwem...

Piernik
gospodyni

Składniki:
• 30 dkg miodu pszczelego 

• szklanka cukru 
• 20 dag masła roślinnego 

• 75 dkg mąki • 6 jajek 
• pełna łyżeczka sody jadalnej 

• 10-20 dkg orzechów włoskich
Wykonanie:

Łyżkę cukru zrumienić, dodać pół 
szklanki wody, rozpuścić. Dołożyć miód, 

cukier, tłuszcz, podgrzać, ale nie goto-
wać. Do przesianej na miskę mąki wlać 
przestudzoną masę, dodać żółtka i pół 
szklanki mleka lub słodkiej śmietanki. 

Bardzo starannie wyrobić ciasto łyżecz-
ką lub trzepaczką rózgową. Ubić pianę 
z białek, dodać do ciasta razem z sodą 
rozpuszczoną w łyżce zimnej wody. 

Wsypać posiekane orzechy, wymieszać 
i wyłożyć do dwóch wąskich i wysokich 

blach wysmarowanych i wysypanych 
tartą bułką. Piec w bardzo słabo nagrza-

nym piecu około 50 minut.
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Składniki:
• 30 dkg mąki • 20 dkg margaryny

• 10 dkg cukru pudru • 2 żółtka
• szczypta soli • 3 szklanki mąki

• 1/2 szklanki cukru • 3 jajka
• 3 łyżki tartej bułki

• po kilka kropli olejku cytrynowego 
i rumowego • garść orzechów 

• puszka gotowego maku.
Wykonanie:

Margarynę posiekać z mąką i cukrem 
pudrem, a gdy nie będzie wyczuwalnych 
grudek tłuszczu, dodać żółtka i zagnieść 
ciasto. Rozwałkować je i ułożyć na dnie 
w dużej tortownicy, nakłuć widelcem. 
Upiec. Cukier utrzeć z żółtkami, z bia-
łek ubić pianę. Do żółtek dodać mak, 
wymieszać, połączyć masę z pianą. 
Wyłożyć mak na upieczone, gorące 

ciasto, posypać posiekanymi orzechami, 
wstawić do piekarnika. Po upieczeniu 

można powierzchnię polukrować.

dzieciństwem...

Makowiec

Ziemniaki
Pieczeń

na kruchym cieście

ze śledziami

z owocami

Składniki:
1 kg schabu (bez kości) • 2 łyżki oleju

• 2 żółte grejpfruty • po 10 dkg suszonych śliwek 
i moreli • kawałek korzenia imbiru (ok. 3 cm) 

• gałka muszkatołowa • mielony cynamon 
• 1/2 szklanki białego wytrawnego wina • sól 

• 1 kg ziemniaków • 3/4 szklanki mleka • 3 jaja 
• biały pieprz • po 2 łyżki parmezanu i masła.

Wykonanie:
Schab umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, zalać 
wrzątkiem. Następnie włożyć na godzinę do zimnej 

i osolonej wody. Posiekany imbir wymieszać z cyna-
monem, świeżo zmielonym białym pieprzem i gałką 

muszkatołową. Mieszankę przypraw dokładnie natrzeć 
mięso. Włożyć na godzinę do lodówki. Śliwki i morele 

opłukać, zalać winem, odstawić na 30 minut, dobrze 
osączyć na sitku, wino zachować. Z grejpfrutów wy-
cisnąć sok, połączyć z winem (z moczenia owoców). 
Mocno rozgrzać olej na patelni, smażyć na nim mięso 
kilka minut ze wszystkich stron. Przełożyć do żarood-
pornego naczynia, zalać mieszanką soku i wina. Wsta-
wić do wcześniej nagrzanego piekarnika, piec 45 minut 
w temp. 180°C. Po 30 minutach pieczenia wokół mięsa 

ułożyć suszone owoce. Ziemniaki obrać, gotować 20 
minut w osolonej wodzie na średnim ogniu. Następnie 
przecisnąć przez praskę. Dodać żółtka, mleko, łyżkę 

masła, starty ser i pianę z białek. Przyprawić do smaku 
solą i białym pieprzem, wymieszać. Masę ziemniacza-
ną przełożyć do szprycki, wyciskać z niej małe porcje 
na posmarowaną masłem blachę. Zapiekać 25 minut 

w temp. 200°C. Podawać z pieczonym schabem.

Składniki:
• 2 filety śledziowe • 4 ziemniaki

• 2 pomidory • 2 rzodkiewki • majonez
Marynata:

• 4 łyżki oleju • 1 szczypta cynamonu 
• 2 łyżki soku z cytryny 

• 5 ziaren czarnego pieprzu
Przygotować marynatę: 

olej wymieszać z sokiem z cytryny, cyna-
monem i pieprzem. Marynatą polać śledzie 
i odstawić w chłodne miejsce na 30 minut. 
Następnie śledzie pokroić w plastry. Ziem-

niaki ugotować. Gdy ostygną, przekroić 
wzdłuż na połówki i wydrążyć część miąż-
szu. Pomidory pokroić w cząstki i usunąć 
nasiona. Rzodkiewki pokroić w plasterki. 

W każdą wydrążoną połówkę ziemnia-
ka włożyć trzy plastry śledzia, cząstkę 
pomidora i plasterki rzodkiewki. Przed 
podaniem ziemniaki ułożyć na liściach 

sałaty, przybrać natką lub szczypiorkiem 
i majonezem.

Ciasteczka
betlejemskie

Składniki:
Ciasto:

• 50 dkg mąki pszennej 
• 25 dkg masła • 3 łyżki cukru pudru 

• 4 żółtka • 3/4 szklanki kwaśnej śmietany 
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• cukier waniliowy
Pianka: 

• 2 białka • 1 szklanka cukru kryształu 
Do posypania: 

• orzechy mielone • wiórki kokosowe
Wykonanie:

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, 
posiekać z masłem, dodać pozostałe skład-
niki ciasta. Zagnieść ciasto, schłodzić w lo-
dówce. Ubić  2 białka ze szklanką cukru 
na pianę. Schłodzone ciasto rozwałkować 
na grubość ok. 1 cm. Wykrawać foremką 
ciasteczka, wierzch każdego posmarować 

pianką, posypać orzechami lub wiórka-
mi kokosowymi. Ciasteczka włożyć do 

piekarnika nagrzanego do 180°C i piec ok. 
15 minut, do zrumienienia ciasteczek i bezy.



Urodził się w 1960 roku w Świniarach, gdzie ukończył 
szkołę podstawową. W 1979 roku zdał maturę w Li-
ceum Zawodowym w Siedlcach o profilu mechanik 
obróbki skrawaniem. W 2008 roku ukończył Wydział 
Humanistyczny o profilu pedagogika z plastyką na 
Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Humani-
styczno-Przyrodniczy) w Siedlcach. Trzy lata później 
obronił dyplom z malarstwa na krakowskiej ASP 
w pracowni Prof. Teresy Rzepeckiej, zaś Aneks z Tka-
niny Artystycznej u Prof. Małgorzaty Śledzińskiej 
Buczak. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich 
w Polsce i za granicą, m.in. na Litwie, Ukrainie i na 
Słowacji. Wielokrotne podróże po Azji i wykonane tam 
zdjęcia zaowocowały wystawami fotografii, prezento-
wanymi w siedleckim Muzeum Regionalnym, sokołow-
skim Domu Kultury, w Pałacu Chopinowskim w San-
nikach oraz w Domu Kultury w Ostrołęce. Artysta brał 
udział w licznych wystawach malarskich zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce i poza jej granicami. Miesz-
ka i tworzy w Sokołowie Podlaskim.

Michał Godlewski
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Przychodzi baba do lekarza, a lekarz 
pyta:
– Z czym pani do mnie przychodzi?
– Panie doktorze, boli mnie tu i tu, 
i tu...

– Ale ja nie pytałem, co pani dolega, 
tylko z czym pani do mnie przycho-
dzi!?

Lekarz rysuje pacjentowi trójkąt 
i pyta się pacjenta, z czym mu się 
to kojarzy:
– Z gołą babą – odpowiada pacjent.
Lekarz rysuje kwadrat:
– Z gołą babą.
Dalej następuje okrąg, sześciokąt, 
itp. – odpowiedź nieodmiennie 
brzmi:
– Z gołą babą.
– Panie, pan jest zboczony!!! – woła
lekarz.
– Tak? A kto mi te wszystkie świń-
stwa rysował?

Przychodzi do lekarza pacjentka z 
niemowlęciem i mówi: 
– Panie doktorze, ono bez przerwy 
płacze. 

– Zaraz zobaczę, co mu dolega – 
mówi lekarz. Kładzie dziecko na sto-
liku i od razu widzi, że jego pielucha 
jest tak pełna, że aż się przelewa, 
więc pyta matkę: 
– Dlaczego nie zmieniła mu pani 
pieluchy? 

– Bo na opakowaniu napisali: „Do 24 
kilogramów".

Zgryźliwy lekarz ślepy na jedno oko, 
pytał chorego: – Jak się masz?
Chory odpowiedział:
– Jak widzisz!
A lekarz:
– Jeśli tak się masz, jak ja widzę, to 
już do połowy umarłeś!

Kobiecie chorej na astmę lekarz 
zaleca:
– Niech pani codziennie rano pije 
jedno surowe jajko.

– Nie może mi pan przepisać innej 
kuracji? Ja nie znoszę jajek!

– A kto je pani każe znosić?!?

Z drzwi gabinetu lekarskiego wypa-
da facet kopnięty przez zdenerwo-
wanego lekarza.
– Następny proszę!
– Pan doktor chyba dziś nie w humo-
rze. Może przyjdę jutro...

– Och, nie! Po prostu tamten facet, 
którego od dziesięciu lat leczę na 
żółtaczkę, dopiero dziś powiedział, 
że jest Chińczykiem.

Zdziwiony lekarz pyta żonę pacjen-
ta: 
– Naprawdę nie zorientowała się 
pani, że mąż miał zawał? 

– Nie. Zaskoczyło mnie jedynie, że 
przeszło po 20 latach małżeństwa 
mąż wyszeptał: „Jadzia, moje 
serce..."

Marillion
FEAR (F*** Everyone And Run) (CD)
W tym numerze kwartalnika chciałbym zaproponować płytę, która w mojej opinii zasługuje 
na miano jednej z najważniejszych i najpiękniejszych w tym roku. Jest nią osiemnasty album 
w twórczości zasłużonego zespołu Marillion. Zespołu, który rozpoczął działalność w latach 
osiemdziesiątych, przywracając brzmienia najlepszych grup art-rockowych. W pierwszym 
składzie zespołu śpiewał charyzmatyczny wokalista o pseudonimie Fish, który rozstał się 
z kolegami po nagraniu kilku wspaniałych płyt. Na miejsce Fisha zatrudniono nowego woka-
listę Steve'a Hogartha. Wielu miłośników zespołu odsunęło się i nie zaakceptowało tej zmiany. 
Charakter twórczości zespołu siłą rzeczy nieco się zmienił, ale wciąż powstawały niezwykle 
interesujące projekty.
Album wydany w tym roku pod tytułem „FEAR (F*** Everyone And Run)” wydaje się jed-
nym z najpiękniejszych w twórczości. Został stworzony przez niezwykle doświadczonych 
muzyków, którzy nie muszą nic na siłę udowadniać, a tworzą to, co najlepiej czują. Kompozy-
cje są długie, wielobarwne, melodyjne, nie stronią od zmian nastroju i odrobiny patosu. Ale to 
nie dziwne przy treści literackiej tej płyty. Steve Hogarth patrzy na świat z perspektywy do-
świadczonego człowieka, który martwi się o świat, w którym żyjemy. Coraz częściej ogarnia go tytułowy strach, gdy myśli o tym, 
dokąd zmierza ludzkość, jak niszczymy naszą planetę, jak nie potrafimy rozwiązać nawarstwiających się problemów globalnych.
Namawiam gorąco do posłuchania całej płyty, bo wtedy ma ona największą wartość. W spokoju, skupieniu, nie na chybcika lub 
z doskoku. Tą płytę trzeba smakować jak dobre wino, a każde kolejne przesłuchanie odkrywa pokłady pięknych melodii i zapisa-
nych w nich emocji.

Zdrowie i Relaks

Poleca lek. Marcin Mazur

Z naukową precyzją i przystępnym językiem 
„Mózg nastolatka” rzuca nowe światło na funk-
cjonowanie mózgu w okresie dorastania. Frances 
E. Jensen, neurolog o międzynarodowej sławie 
i matka dwójki chłopców, opierając się na bada-
niach i swoim klinicznym oraz rodzicielskim do-
świadczeniu proponuje rewolucyjne spojrzenie 
na naukową koncepcję rozwoju mózgu. Wnioski 
z jej rzetelnej i dogłębnej analizy Jensen w bły-
skotliwy sposób przekłada na praktyczne wska-
zówki dla rodziców i nauczycieli, jak pomóc ich 
nastoletnim podopiecznym przetrwać trudny 
okres dojrzewania i łagodnie wejść w dorosłość.

„Cenne źródło informacji dla rodziców, pracow-
ników socjalnych, nauczycieli i wszystkich osób, 
które w jakikolwiek sposób są związane z nasto-
latkami. Niezwykle wciągająca, klarowna i bar-
dzo pouczająca książka.”

„New York Journal of Books”

Frances E. Jensen, Amy Ellis Nutt 
Mózg nastolatka. 
Jak przetrwać dorastanie 
własnych dzieci
Wydawnictwo: W.A.B.



36

Park Wodny Siedlce
Przyjdź i zasmakuj w jednej z naszych atrakcji.

Aqua Fitness i Aqua Rowery, powracają: 
Aqua Fitness - nowoczesna forma zajęć aerobowych w wodzie. 
Wyszczupla i wysmukla sylwetkę, pomaga zlikwidować cellulit, 
ujędrnia i masuje ciało. Świetna zabawa dla każdego, kto chce 
w szybki i przyjemny sposób zredukować wagę, odprężyć się 
i odstresować.

Aqua Rowery – forma aktywności fizycznej o charakterze 
wytrzymałościowym, realizowana w basenie na specjalnie do tego 
przystosowanych rowerach stacjonarnych. Ćwiczenia odbywają się 
w wodzie przy dynamicznej muzyce, poprawiając kondycję fizyczną 
oraz wspomagając spalanie tkanki tłuszczowej.

Ruszamy 1 stycznia! Zarezerwuj miejsce już dziś!

Szkoła pływania – Idolek:
IDOLEK to szkoła pływania, w której każdy znajdzie coś dla siebie,  

bez względu na wiek i umiejętności pływackie. Zapraszamy na 
wyjątkowe zajęcia w wodzie, które zapewniają wszechstronny rozwój, 

zdrowie, umiejętności oraz wspaniałą zabawę. 

Kręgielnia i Bilard:
Nasza kręgielnia to jeden z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Polsce. W kręgielni znajdują się stoły bilardowe, 
automaty do gier, stół z piłkarzykami i do gry w cymbergaja. 
Jest też bar, w którym zamówimy idealne przekąski  
i dania typu fast food oraz kolorowe napoje i piwo.

Zorganizuj u nas URODZINY!
W dniu swojego święta każde dziecko powinno się bawić 

i uśmiechać. Najlepsza zabawa to ta w gronie przyjaciół.  
Jeśli do tego dołączymy wodne szaleństwo i turniej 
bowlingowy, to możemy mieć pewność, że będzie to 
niezapomniany dzień. W zabawie mogą uczestniczyć 

wszystkie dzieci bez względu na posiadane umiejętności 
pływackie i gry w kręgle.
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