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Drodzy Czytelnicy, 
 Wspólnie dotrwaliśmy do wiosny, która – mam nadzieję – wniesie dużo słońca 
i radości w nasze codzienne życie. W wiosennym wydaniu naszego kwartalnika znaj-
dziecie Państwo wiele interesujących wywiadów i artykułów, które mają Was zachęcić 
do większej dbałości o Wasze zdrowie. Szczególnej uwadze polecam rozmowę z prof. 
Jarosławem Regułą, który przybliża temat badań w kierunku raka jelita grubego. 
Warto skorzystać z porad specjalisty i udać się na bezpłatną kolonoskopię w naszej pla-
cówce. Niezwykle ważnym i aktualnym tematem jest smog – lek. Marcin Mazur pod-
powiada, jak sami możemy sobie pomóc, by zminimalizować skutki zanieczyszczonego 
powietrza. Od stycznia tego roku weszły nowe przepisy, dotyczące leczenia pacjentów 
nieubezpieczonych. Wątpliwości w tym temacie rozwieje nasza prawniczka, która omó-
wi nowe zasady ministerstwa zdrowia. Jak być szczęśliwym? – wielu z nas zadaje sobie 
to pytanie. Psycholog Adriana Szubielska podpowie, jak szukać szczęścia w sobie, by 
móc dzielić się nim z innymi. Nasze pismo ukazuje się w przeddzień Wielkanocy. Życzę 
Państwu, aby te szczególne wiosenne święta upłynęły Wam w zdrowiu i radości. Byście 
potrafili cieszyć się sobą, dzielić miłością i wiarą w moc Zmartwychwstałego Chrystusa.            
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Farmaceutyki

Prawidłowy efekt farmakologiczny, skuteczność działania i jego dobra tolerancja zależą od właściwie dobranej dawki leku i jego 
postaci, ale nawet najtrafniej dobrane leki mogą okazać się nieskuteczne, a nawet szkodliwe jeśli zostaną niewłaściwie podane. 
Podstawowe zasady właściwej farmakoterapii są znane chyba każdemu pacjentowi, ale zawsze warto przypominać o tych naj-
ważniejszych:

• Każdy lek przyjmujemy zgodnie z zaleceniem lekarza lub producenta,
• Leki rozpuszczalne rozpuszczamy w czystej wodzie i w takiej postaci przyjmujemy,
• Tabletki popijamy czystą wodą, co najmniej pół szklanki, 
• Leki w kapsułkach i w opłatkach skrobiowych połykamy w całości, nie rozgryzamy ich ani nie wysypujemy, 
• Nie dzielimy tabletek bez wskazań lekarza, jeśli chcemy bezpiecznie podzielić lek zwróćmy uwagę czy tabletka 

posiada specjalny rowek, który ułatwia dokładniejsze przecięcie, w przypadku braku podziałki bezpieczniej będzie 
skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem w kwestii zasadności dzielenia leku,

• Nigdy nie przekraczajmy dawek zaleconych przez lekarza,
• Jeśli mamy problemy z połykaniem prośmy lekarza o alternatywną postać leku, syrop lub iniekcje. 
• Leki przeciwbólowe coraz częściej są stosowane w postaci plastrów lub nieco słabszych – maści,
• Jeśli producent zaleca przyjmować lek na czczo, oznacza to, że 12 godzin przed podaniem nie powinno się jeść, po-

nieważ pokarm utrudnia wchłanianie i osłabia działanie leku, dotyczy to między innymi antybiotyków, które powinny 
być zażywane  godzinę przed jedzeniem lub dwie godziny po posiłku.

Wyżej wymienione zasady powinniśmy pamiętać i w razie konieczności stosować bez wyjątków, ale niektóre aspekty właściwej 
farmakoterapii wymagają dokładniejszego omówienia.

POSTACIE

LEKÓW

Wyróżnić można następujące postaci leków:

STAŁE
tabletki, proszki, granulaty, mieszanki ziołowe, kapsułki, czopki

PŁYNNE 
roztwory, krople do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, 
roztwory do wstrzykiwań, zawiesiny, syropy, nalewki, wyciągi

PÓŁSTAŁE 
maści, kremy, żele, pasty, mazidła

SYSTEMY TERAPEUTYCZNE 
przeskórne (plastry), doustne, domaciczne i dopochwowe 

Leki są stosowane w różnych po-
staciach farmaceutycznych. Postać 
leku jest to forma, w jakiej substan-
cja terapeutyczna jest przygotowa-
na i podawana pacjentowi. Każdy 
lek składa się z substancji czynnej, 
zdarza się, że jeden lek zawiera 
kilka substancji czynnych oraz sub-
stancji pomocniczych. Substancja 
czynna wywołuje działanie leczni-
cze, natomiast substancja pomoc-
nicza decyduje o właściwościach 
leku, czyli o trwałości, smaku 
i zapachu, ale przede wszystkim 
o postaci i drodze podania leku.



Farmaceutyki

Antybiotyki są powszechnie stosowane w za-
każeniach bakteryjnych i niekiedy grzybiczych 
ale nie działają na infekcje wirusowe. Pomi-
mo wielu akcji informacyjnych prowadzonych 
przez placówki medyczne pacjenci notorycz-
nie nadużywają antybiotyków. Podstawowym 
błędem jest samowolne przyjmowanie antybio-
tyków bez wizyty u lekarza i wyraźnych wska-
zań medycznych. Chorzy najczęściej leczą się 
tabletkami pozostałymi po wcześniejszej kuracji 
i zaprzestają przyjmowania tabletek po kilku 
dniach. Taka sytuacja prowadzi do wytworzenia 
się w organizmie chorego lekoodporności na 
antybiotyk i bardzo często objawy powracają. 
Jest to bardzo groźny stan, który może poważnie 
utrudnić dobór właściwego antybiotyku podczas 
kolejnej infekcji. Aby prawidłowo przeprowa-
dzić kurację antybiotykową zaleca się przyj-
mować wskazane dawki leku o konkretnych 
godzinach, w zależności od rodzaju antybio-
tyku, przerwy w dawkowaniu mogą wynosić 
osiem, dwanaście lub dwadzieścia cztery go-
dziny. Zachowanie odpowiedniego schematu 
dawkowania gwarantuje utrzymanie stałego 
stężenia terapeutycznego leku w organizmie, 
czyli jego maksymalną skuteczność. Jeśli za-
pomnimy o jednej dawce, powinniśmy ją zażyć 
jak najszybciej i od tego momentu wznowić 
schemat dawkowania, jeśli pominiemy dwie 
dawki lub więcej, należy przerwać leczenie 
i skontaktować się z lekarzem. Kuracja antybio-
tykowa trwa zwykle 5-7 dni, w szczególnych 
wypadkach dłużej. W parze z antybiotykami 
standardowo zalecany jest preparat probio-
tyczny, który ma chronić pacjenta przed działa-
niem ubocznym antybiotyku na układ pokarmo-
wy. Również w tym wypadku właściwe podanie 
preparatu ma kluczowe znaczenie dla skutecznej 
terapii. Ponieważ preparaty probiotyczne zawie-
rają w swoim składzie bakterie probiotyczne nie 
należy ich przyjmować z posiłkami, ponieważ 
pokarm przedłuża zaleganie leku w żołądku 
i naraża „przyjazne bakterie” na niekorzystne 
działanie soku żołądkowego. Drugim często po-
pełnianym błędem jest przyjmowanie probioty-
ków razem z antybiotykami. Najkorzystniej jest 
zażyć probiotyk co najmniej godzinę po an-
tybiotyku i kontynuować przyjmowanie bak-
terii probiotycznych po zakończeniu kuracji 
antybiotykowej, aby w pełni odbudować florę 
bakteryjną w jelitach.
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Ustalenie właściwej dawki leku dla dziecka jest znacznie 
trudniejsze niż u dorosłych pacjentów, dotyczy to zwłaszcza 
noworodków i małych dzieci. U dzieci dawka leku musi być 
odpowiednio zmniejszona ze względu na nie w pełni rozwi-
niętą czynność nerek, małą masę ciała i spowolnione wyda-
lanie leku z organizmu. Czynniki te wpływają na możliwość 
przedawkowania leków i ich toksyczne działanie na organizm. 
Preparaty dla najmłodszych podawane są najczęściej w postaci 
syropów lub zawiesin po wcześniejszym rozcieńczeniu wodą. 
Leki płynne zawierają w opakowaniu łyżeczkę lub specjalną 
strzykawkę dozującą z nakrętką na butelkę, co ułatwia precy-
zyjne odmierzenie leku i bezpieczne podanie dziecku. Strzy-
kawkę wkładamy z boku ust dziecka i powoli podajemy płyn 
pamiętając, aby robić to w pozycji siedzącej lub półleżącej 
w przypadku najmniejszych dzieci. Zapobiegnie to zakrztusze-
niu się dziecka. Nie mieszajmy leków z napojami, ponieważ 
nie mamy wówczas pewności, że dziecko zażyło całą przepisa-
ną dawkę. Istnieje także ryzyko interakcji pomiędzy napojem 
i lekiem. 

Coraz częściej w leczeniu pediatrycznym stosuje się aerozo-
le i leki wziewne, dlatego warto zaopatrzyć się w inhalator 
elektryczny i specjalną tubę z maseczką do podawania le-
ków wziewnych. Nie wolno dodawać leków na własną rękę 
w trakcie prowadzonej już kuracji. Wiele leków zawiera te 
same składniki, w takiej sytuacji bardzo łatwo o przedawko-
wanie preparatu. Równie ważne jest zachowanie odpowiednich 
odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi dawkami. Pa-
miętajmy, że działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo 
paracetamol można podać co najmniej po czterech godzinach 
od ostatniej dawki.

Bezpieczna farmakoterapia to przede wszystkim świadome 
przyjmowanie leków przez pacjenta i bezwzględne stosowanie 
się do zaleceń lekarza. Zawsze warto zapoznać się z ulotką do-
łączoną do leku, w wielu przypadkach pomaga to rozwiać wąt-
pliwości, czy lek jest właściwie stosowany i ograniczyć ryzyko 
pomyłek lub niejasności.

Prawidłowe podawanie 
antybiotyków

Dawkowanie 
leków u dzieci

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Przychodnia Centrum w Nurze służy pacjentom od maja 2015 roku. Była to 
pierwsza przychodnia na terenie powiatu ostrowskiego, a obecnie powstała już 
kolejna – od stycznia 2017 r. w miejscowości Andrzejewo uruchomiono nowy 
ośrodek. Pomieszczenia przychodni zdrowia w Nurze przeszły generalny remont 
i zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych, które narzucono 
świadczeniodawcom. Pacjenci zyskali komfortowe warunki, przychodnię wypo-
sażono w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, co sprzyja opiece medycznej na naj-
wyższym poziomie. 
W sobotę 11 lutego 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie przychodni w Nurze 
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, mieszkań-
ców gminy, pracowników Centrum. Mimo srogiej aury goście przybyli w licz-
nym gronie. W części oficjalnej, która odbyła się w budynku przychodni udział 
wzięli: p. Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, p. Waldemar Wojtkowski 
– radny powiatu ostrowskiego, ks. Piotr Dębek – prefekt parafii w Nurze, ks. 
kanonik Jerzy Krysztopa – proboszcz parafii w Zuzeli, p. Grażyna Sikorska 

– wójt gminy Sterdyń, p. Michał Rutkowski – wójt gminy Andrzejewo, p. Józef 
Rostkowski – wójt gminy Zaręby Kościelne, p. Dorota Murawska – dyrektor 
SOSW w Zuzeli, p. Mirosław Truszkowski – dyrektor Zespołu Szkół w Nurze, 
p. Marcin Uściński – kierownik Posterunku Policji w Nurze, p. Jacek Muraw-
ski – wójt gminy Nur, p. Andrzej Warchala – sekretarz gminy Nur wraz z rad-
nymi urzędu gminy, przedstawicielami sołectw należących do gminy oraz pra-
cownicy Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. Obecny był również 
p. Mieczysław Bubrzycki – redaktor „Tygodnika Ostrołęckiego”.
Poświęcenia odnowionych gabinetów dokonał ksiądz 
prefekt parafii w Nurze. W przemówieniu p. Jacek 
Murawski, wójt gminy Nur, bardzo dobrze ocenił 
dotychczasową współpracę z Centrum Medyczno-

-Diagnostycznym Sp. z o.o., podziękował zarządowi 
spółki oraz wszystkim pracownikom za zaangażowa-
nie i wkład pracy w uruchomienie przychodni, z usług 
której korzystają okoliczni mieszkańcy.
Podczas części oficjalnej w lokalu „Szczęsny – Sala 
Kolumnowa” w Ciechanowcu, przedstawiono mate-
riał o Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. 
Nastąpił również czas podziękowań dla zasłużonych 
dla sprawy gości – p. Jackowi Murawskiemu – wój-
towi gminy Nur wręczono pamiątkowy dyplom wraz 
ze złotym odznaczeniem Centrum MD, pozostałe odznaczenia CMD przekazano 

– p. Mirosławie Oczkowskiej – lekarzowi rodzinnemu w przychodni zdrowia 
w Nurze, p. Zbigniewowi Kamińskiemu – staroście ostrowskiemu oraz prze-
wodniczącemu rady gminy Nur – p. Markowi Góralowi. 
Przychodnia zdrowia w Nurze, to kolejny dobry przykład współpracy z samorzą-
dem lokalnym. Mamy nadzieję, że pacjenci docenią wysoki standard oferowa-
nych świadczeń.

Monika Jastrzębska

UROCZYSTE OTWARCIE 
PRZYCHODNI ZDROWIA W NURZE
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Zdrowie Kobiety

Wirusy
a ciąża

Infekcje wirusowe u ciężarnej są przyczyną wielu zagrożeń 
zarówno dla matki, jak i dziecka. Mają ogromny wpływ na 
powstawanie wad płodu, zwiększają ryzyko przedwczesnego 
porodu, poronienia i opóźnionego wzrostu wewnątrzmacicz-
nego, doprowadzając do przewlekłych zakażeń u noworodka. 
Postępy w medycynie perinatalnej i rozwój technik labora-
toryjnych umożliwiły diagnostykę wewnątrzmaciczną wielu 
chorób wywołanych przez te zakażenia. Im wcześniejsza 
interwencja medyczna, tym mniejsze działanie teratogenne 
wirusów na zarodek. 

Rozwój płodu jest ściśle powiązany ze stanem zdrowia matki i infekcjami, jakie przeszła, głównie w pierwszym trymestrze 
ciąży. W tym okresie zarodek jest najbardziej podatny na działanie teratogenów, ponieważ wówczas formuje się więk-

szość narządów. Wśród grupy wirusów groźnych dla przebiegu ciąży znajdują się: wirus różyczki, cytomegalii, wirusowe 
zapalenie wątroby, wirus opryszczki pospolitej czy HIV. 

Wirus różyczki
Zakażenia ciężarnej wirusem różyczki skutkuje powstaniem 
tzw. embriopatii różyczkowej. Namnażające się w łożysku 
wirusy uwalniane są do płodu. Ryzyko przejścia infekcji 
z matki na dziecko minimalizuje się z każdy tygodniem. 
W około 50% przypadków, następstwem embriopatii wy-
stępującej od pierwszego do ósmego tygodnia ciąży, jest 
obumarcie zarodka. Typowym zespołem wad wrodzonych 
i uszkodzeń narządowych u żywo urodzonych noworodków 
jest tzw. triada Gregga. Tworzą ją współistniejące niepra-
widłowości ze strony narządu wzroku (jaskra, retinopatia, 
zaćma, małoocze) i narządu słuchu (głuchota typu odbior-
czego), a także wady serca (przetrwały przewód tętniczy, 
zwężenie tętnicy płucnej bądź ubytki w przegrodzie komoro-
wej). Do innych patologii rozwojowych zalicza się opóźnie-
nie rozwoju psychomotorycznego i małogłowie. U niektó-
rych pacjentów ze stwierdzoną embriopatią różyczkową po 
latach stwierdza się postępujące zapalenie mózgu, cukrzycę, 
zapalenie tarczycy i różne zaburzenia autoimmunizacyjne. 
Niezwykle istotne w przypadku podejrzenia różyczki u ko-
biety ciężarnej jest wykonanie szczegółowych badań labora-
toryjnych. Z powodu braku leków umożliwiających leczenie 
zakażenia wirusem różyczki dużą rolę odgrywa profilaktyka 
szczepienna w okresie prekoncepcji. 

Do zakażenia płodu wirusem cytomegalii (CMV) może 
dojść w wyniku transmisji przezłożyskowej lub w trakcie 
porodu, na skutek kontaktu noworodka z wydzieliną z dróg 
rodnych matki. Niebezpieczeństwo dla płodu występuje 
w każdym trymestrze ciąży. Najgroźniejsza jest pierwotna 
infekcja u kobiety oczekującej dziecka, ze względu na moż-
liwość wystąpienia cytomegalii wrodzonej. Ostra pierwotna 
infekcja u ciężarnej przebiega bezobjawowo u 90% kobiet 
i zazwyczaj nie jest wykrywana. Wirus CMV jest najczęst-
szą przyczyną infekcji wewnątrzmacicznych, a w I tryme-
strze ciąży na ogół prowadzi do poronień. Nawet jeśli uda 
się utrzymać ciążę, to występuje duże ryzyko pojawienia 
się wad wrodzonych u noworodka, dotyczących najczęściej 
układu nerwowego. W II i III trymestrze ciąży konsekwen-
cją zarażenia matki tym wirusem jest przedwczesny poród. 
Tylko 5–10% noworodków prezentuje jawną klinicznie cy-
tomegalię wrodzoną, którą charakteryzuje bardzo szeroki 
zakres objawów, a należą do nich: hipotrofia, małogłowie, 
zapalenie siatkówki i naczyniówki, małoocze, zwapnienia 
wewnątrzczaszkowe, wodogłowie, żółtaczka, niedokrwi-
stość, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, defekty uszkodzenia 
zębów czy uszkodzenia słuchu. Niestety, u wielu noworod-
ków konsekwencją bywa uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego, skutkujące opóźnieniem rozwoju umysłowego 
i psychoruchowego, a także epilepsją. Kobiety, które prze-
chorowały wcześniej cytomegalię, wytworzyły u siebie 
przeciwciała. Przy powtórnym ataku wirusa, ryzyko, że za-
rażą płód, jest niewielkie. 

Wirus cytomegalii
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Zdrowie Kobiety
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i Ustawicznego w Siedlcach

Zaburzenia mowy

Wirusy
a ciąża

Śmiertelność u noworodków zakażonych wirusem opryszcz-
ki pospolitej (HSV-1, HSV-2) dotyczy 50%, u innych stwier-
dza się zakażenie o ciężkim przebiegu z posocznicą i za-
paleniem mózgu. Opryszczka na błonie śluzowej pochwy 
i macicy może być przyczyną wewnątrzmacicznego zaka-
żenia płodu. Największe niebezpieczeństwo tego powikła-
nia występuje do 20 tygodnia życia płodu. Działanie tera-
togenne wirusa HSV powoduje wady wrodzone w zakresie 
różnych narządów (małoocze, jaskrę, małogłowie, zwap-
nienie wewnątrzczaszkowe, napady padaczki), spontanicz-
ne poronienia i martwe porody. Konsekwencją zakażenia 
płodu może być także wcześniactwo, do którego dochodzi 
najczęściej przed 37 tygodniem. Wirus posiada zdolność 
zakażania i namnażania się w centralnym układzie ner-
wowym. Wyróżnia się dwa różne stany kliniczne u kobiet 
w ciąży, które mają decydujący wpływ na sposób prowa-
dzenia ciąży. Pierwszy odnosi się do sytuacji, gdy kobieta 
ciężarna miała kontakt w przeszłości z infekcją. Ryzyko 
przeniesienia wirusa na płód jest 10-30. razy mniejsze niż 
w zakażeniu pierwotnym. Druga możliwość dotyczy sytu-
acji, gdy kobieta w ciąży nie posiada przeciwciał odporno-
ściowych przeciwko HSV-1 i/lub HSV-2. Zakażenie w tym 
przypadku skutkuje wzrostem ryzyka wystąpienia niepra-
widłowości w przebiegu ciąży. Około 2/3 seronegatywnych 
kobiet w ciąży nabywa infekcję nie mając żadnych objawów 
sugerujących opryszczkę. W I trymestrze ciąży zakłócenie 
procesu organogenezy może skutkować poronieniem lub 
obumarciem płodu. W 5% zakażeń może dojść do wystąpie-
nia typowych cech zakażenia wirusami Herpes, takich jak: 
zwapnienia wewnątrzczaszkowe, małogłowie, 
wzmożone napięcie mięśniowe, drgawki, opóź-
nienie umysłowe, dysplazja siatkówki. W 36. 
tygodniu ciąży należy wykonać u kobiety bada-
nie przeciwciał w kierunku opryszczki. Wynik 
ujemny umożliwia poród drogami natury, dodat-
ni - kwalifikuje do podania acyklowiru doustnie 
w profilaktycznych dawkach do czasu porodu. 
Dodatni wynik jest wskazaniem do wykonania 
cięcia cesarskiego.

Badanie w kierunku zakażenia HIV w ciąży jest obecnie 
w Polsce badaniem zalecanym. Zmniejszenie ryzyka trans-
misji wertykalnej, które w przypadku pacjentki świadomej 
swojej choroby wynosi mniej niż 1%, możliwe jest w przy-
padku wczesnego wykrycia seropozytywności ciężarnej 
i odpowiedniego wdrożenia terapii oraz wyeliminowania 
karmienia piersią. Od wprowadzenia terapii antyretrowiru-
sowej i selektywnych cięć cesarskich znacznie zmalała licz-
ba przypadków transmisji zakażenia matka-noworodek.

Chorobom zakaźnym można zapobiegać dzięki zachowaniu 
elementarnych zasad higieny, takich jak mycie rąk, warzyw 
i owoców, unikanie ekspozycji na czynniki biologiczne. 
Istotna jest również rola szczepień. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby, gdyby kobiety na etapie prekoncepcji zgła-
szały się  do lekarza w celu określenia miana przeciwciał 
w surowicy przeciw takim wirusom jak: różyczka czy HBV, 
zwłaszcza, że dostępne są szczepionki. W przypadku ich 
braku wczesne włączenie leczenia pozwala uchronić dziec-
ko przed zakażeniem.

U ciężarnych z ostrym wirusowym zapaleniem 
wątroby typu B częściej dochodzi  do porodów 
przedwczesnych. Wirus zapalenia wątroby typu 
B jest bardzo zakaźnym patogenem, dlatego też 
transmisja wertykalna (matka – noworodek) jest 
główną przyczyną dalszego rozprzestrzeniania 
się choroby. Badanie obecności antygenu HBs, 
świadczącego o aktywnym zakażeniu, jest te-
stem zalecanym przez polskiego ustawodawcę 
do wykonania między 33 a 37 tygodniem ciąży. 
Zakażenie HBV, podobnie jak HCV, jest nie-
zależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko 
cukrzycy ciążowej. Dopuszcza się stosowanie szczepion-
ki przeciw WZW typu B w okresie ciąży oraz karmienia 
piersią. Przy potwierdzonym wyniku zakażenia u matki, 
noworodek powinien otrzymać do 12 godzin po porodzie 
jednorazową dawkę szczepionki anty -HBS i dawkę immu-
noglobuliny anty- HBS. W przypadku, gdy zakażenie matki 
nastąpi w I i II trymestrze ciąży, to ryzyko zakażenia płodu 
jest mniejsze niż przy infekcji HBV w ostatnim trymestrze 
ciąży. Podczas porodu ryzyko zakażenia dziecka wzrasta 
do 80%. W przypadku potwierdzenia wirusa WZW u matki 
zaleca się cesarskie cięcie, aby zminimalizować ryzyko za-
chorowania u dziecka. Zagrożenie zakażenia dziecka rośnie, 
jeśli od chwili odejścia wód płodowych minęło 6 godzin. 
Natomiast potwierdzenie zakażenia wirusem żółtaczki typu 
B u kobiety ciężarnej jest przeciwwskazaniem do leczenia, 
ponieważ jest ono zbyt inwazyjne dla płodu. 

Zakażenie WZW typu C przez mleko matki jest rzadkością. 
Kobiety zarażone tym wirusem, będące nosicielkami prze-
ciwciał anty HCV oraz RNA wirusowego nie posiadające 
HIV, mogą bezpiecznie karmić piersią. W przewodzie pokar-
mowym noworodka dochodzi do dezaktywacji wirusa.

Każda kobieta w ramach opieki przedporodowej, w przy-
padku ciąży o prawidłowym przebiegu, ma prawo do 

oznaczenia w I trymestrze przeciwciał przeciw różyczce, 
cytomegalii, HCV i HIV. U kobiet z grupy ryzyka w III try-
mestrze zaleca się ponowne określenie przeciwciał przeciw 
HCV i HIV, a także oznaczenie antygenu HBS Ag w 32 - 37 
tygodniu ciąży.

Wirus opryszczki pospolitej

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus WZW typu C

Wirus HIV
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Panie Profesorze, co Pana najbardziej niepokoi, jeśli chodzi 
o epidemiologię raka jelita grubego w Polsce?

Niepokoi mnie przede wszystkim lawinowo rosnąca liczba za-
chorowań na raka jelita grubego. Co roku wykrywamy ten no-
wotwór u 18 tysięcy Polek i Polaków, z czego 12 tysięcy umrze 
z powodu tej choroby. Te liczby, niestety, będą się zwiększać. 
Prognozy wskazują, że co najmniej do 2025 roku liczba zacho-
rowań na raka jelita grubego w naszym kraju będzie wzrastać 
i możemy się spodziewać około 25 tysięcy zachorowań rocznie. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że społeczeństwo pol-
skie się starzeje, a wiek jest głównym „winowajcą”, jeśli chodzi 
o zapadalność na ten rodzaj nowotworu. 

O raku jelita grubego mówi się „cichy zabójca”. Proszę wy-
jaśnić naszym Czytelnikom, na czym polega podstępność 
tego nowotworu? 

Jest to rak, który rozwija się bardzo powoli – co najmniej przez 
10-12 lat – i nie daje żadnych objawów. W tym czasie z drobnych 
polipów i gruczolaków może się rozwinąć groźny nowotwór.  
Dlatego tak ważne jest wykonywanie w grupie zwiększonego 
ryzyka, czyli po 50 roku życia, badań przesiewowych (kolo-
noskopia), by bardzo wcześnie wykryć te zmiany i je usunąć.  
Dzięki kolonoskopii wykrywamy również wczesne raki, które 
są najczęściej bezobjawowe. Gdy pojawiają się specyficzne ob-
jawy, czyli niedrożność jelit, krwawienia, zmiana rytmu wypróż-
nień, anemia i znaczne osłabienie, świadczy to o zaawansowanej 
chorobie, którą znacznie trudniej leczyć niż w fazie bezobjawo-
wej.

W jaki sposób zatem możemy "ubiec" raka, by dać sobie 
szansę na skuteczne leczenie?

Głównym sposobem jest wykonywanie badań przesiewowych, 
które właśnie w raku jelita grubego są najbardziej optymistycz-
ne i znacznie poprawiają wyniki leczenia. Jeśli chodzi o przydat-
ność badań przesiewowych, rak jelita grubego jest „najużytecz-
niejszy” ze wszystkich raków. 

To właśnie Pan Profesor jest autorem Programu Badań 
Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita gru-
bego. Jakie są efekty tego programu i na ile spełnia on pań-
skie oczekiwania?

Program trwa od 2000 roku w formie oportunistycznej (każdy 
pacjent, spełniający kryteria programu, może sam zgłosić się 
na kolonoskopię), a od 2012 w formie programu populacyjne-
go (pacjent dostaje imienne zaproszenie na badanie od placówki 

Porozmawiajmy o...

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Jarosławem Regułą, 
kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej CO 
na Ursynowie, Krajowym konsultantem ds. gastroenterologii

diagnostycznej). Najważniejszym osiągnięciem tego programu 
jest zauważalny spadek wskaźnika umieralności na raka jelita 
grubego (pięcioletnie przeżycie), obserwowane zarówno u ko-
biet, jak i u mężczyzn. Drugim osiągnięciem jest to, że program 
dalej funkcjonuje, jest elementem Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych i udało się wprowadzić go 
w formie populacyjnej, czyli zapraszanej. Jeśli co trzeci pacjent 
skorzysta z zaproszenia, to już jest dobrze. W Siedlcach funk-
cjonuje ośrodek realizujący program zarówno w formie oportu-
nistycznej (Centrum Medyczno-Diagnostyczne), jak i w formie 
zapraszanej (Medica).  

Niestety, wielu naszych rodaków uważa tę chorobę za wsty-
dliwą, dlatego nie zgłasza się do lekarza, a myśl o kolono-
skopii spędza im sen z powiek. Rak jelita grubego nie jest 
tak "medialny" jak chociażby rak piersi czy rak szyjki ma-
cicy, którym to nowotworom poświęca się potężne kampanie 
społeczne. Co, według Pana, jest tego przyczyną? 

To prawda. Rozmowy o raku jelita grubego są trudniejsze i stąd 
olbrzymia rola mediów, żeby omawiać problem, zachęcać do 
zdrowego stylu życia, czyli unikania palenia, walki z otyłością, 
siedzącym trybem życia oraz promowanie badań przesiewo-
wych. Nasze dane wskazują, że ponad 85 proc. kolonoskopii jest 
bardzo dobrze lub dobrze tolerowanych przez pacjenta, ok. 10 
proc. określamy jako średnią tolerancję, a 5 proc. uznawanych 
jest za bolesne. Dlatego w programie przesiewowym dostępne 
jest znieczulenie (sedacja) dla ok. 20 proc. zapraszanych osób. 
Wciąż jest bardzo dużo półprawd i stereotypów dotyczących 
kolonoskopii, które nie mają wiele wspólnego z prawdą. Głosy 
niezadowolenia są po prostu bardziej nośne i przemawiają do 
wyobraźni. I te stereotypy trzeba burzyć, wyjaśniając pacjentom, 
na czym dokładnie polega badanie kolonoskopem i jak się do 
niego dobrze przygotować, bo to jest bardzo ważne.

Wspomniał Pan o znieczuleniu (sedacji). Kto w pierwszej 
kolejności może bezpłatnie z niego skorzystać?

Najtrudniej przechodzą badanie kobiety szczupłe i drobne, 
zwłaszcza jeśli są po operacjach ginekologicznych, w tym po 
cesarskim cięciu. Wtedy nie dyskutujemy i zapewniamy badanie 
w znieczuleniu. 

Panie Profesorze, od czego głównie zależy jakość kolono-
skopii?

Przede wszystkim od jakości endoskopisty, którą mierzy się spe-
cjalną procedurą i każdy pacjent powinien mieć do niej wgląd. 
W Polsce jednak, z powodu nie do końca jasnych przepisów 

RAKOWI

MOŻNA CAŁKOWICIE

ZAPOBIEC

jelita grubego
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Rak jelita grubego

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej CO na Ur-
synowie, Krajowy konsultant ds. gastroenterologii. Współpra-
cował z renomowanymi ośrodkami zdrowia w kraju oraz zagra-
nicą m.in: w: Szpitalu Erazma w Brukseli, Uniwersytecie Lund 
w Malmo, Szpitalu Uniwersyteckim w Londynie. Uzyskał Cer-
tyfikat Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. 
Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii 
(PTGE) oraz Prezydent Europejskiego Towarzystwa Gastroen-
terologii i Endoskopii (EAGE). Pełni funkcję kierownika i koor-
dynatora Rejestru Przełyku Barretta, Programu Badań Prze-
siewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
oraz programu NORDICC.

o ochronie danych osobowych, jest to praktycznie nie-
możliwe. Wiarygodne badanie kolonoskopem polega 
na tym, że lekarz bada całe jelito grube, a nie tylko 
jego część. Poza tym bardzo ważne jest przygotowa-
nie do badania i pouczenie pacjenta, jak ma to zrobić. 
Ulotki zamieszczane na preparatach, służących do 
oczyszczenia jelita, są przestarzałe i nie można na nich 
polegać. Niektóre ośrodki wykonujące kolonoskopię 
dysponują własnymi ulotkami, krok po kroku wyja-
śniającymi kolejne etapy przygotowania do badania. 
By wynik kolonoskopii był wiarygodny, jelito musi 
być całkowicie oczyszczone i taka informacja powin-
na znaleźć się na wydruku wyniku. Tu widzę rolę le-
karzy rodzinnych, którzy powinni zachęcać pacjentów 
do profilaktycznej kolonoskopii, wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości, mówić o bólu, powikłaniach itp. Nie stra-
szyć a rzetelnie informować.

To, co jemy, ma niewątpliwy wpływ na rozwój raka 
jelita grubego. Jakie grzechy żywieniowe najczę-
ściej popełniają Polacy? 

To prawda. Łatwiej powiedzieć, co jeść, a nie czego 
nie jeść. Po pierwsze urozmaicone, różnorodne poży-
wienie, w tym warzywa, owoce, ryby, unikanie nad-
miaru mięsa i tłuszczów zwierzęcych oraz produktów 

przetworzonych, ograniczanie liczby spożywanych kalorii, by nie dopu-
ścić do otyłości.

Co na temat raka jelita grubego mają do powiedzenia genetycy? 

Należałoby podkreślić, że ten rak z przyczyn genetycznych stanowi tylko 
5 proc. zachorowań, dlatego ważne jest identyfikowanie rodzin, w których 
występują częste zachorowania na raka jelita grubego oraz na raka dróg 
rodnych u kobiet i w ogóle na nowotwory. Powinno się wykonywać an-
kiety dotyczące wywiadu rodzinnego i w przypadku podejrzenia zespołu 
genetycznego kierować do Poradni Genetycznej w celu dalszych badań.

Jakie są rokowania w przypadku raka jelita grubego?

W pierwszym stopniu zaawansowania choroby jest 90-95 proc. pięciolet-
nich przeżyć, w drugim stopniu 85 proc., w trzecim 60 proc., a w stop-
niu czwartym, czyli rozsianej postaci raka, jest to 30 proc. Ogólnie rzecz 
biorąc, nie jest to najgorszy typ raka, jeśli chodzi o rokowania – o wiele 
gorszy jest rak trzustki.

Jakie skutki zaniechania badań profilaktycznych widzi Pan Profesor 
w swoim gabinecie?

Niestety, czasami widzę te skutki. Najgorsze jest to, że chorują osoby mło-
de (znajdujące się w wieku predestynującym do badań przesiewowych), 
które mają już rozsiany nowotwór, z przerzutami do wątroby i płuc. Wtedy 
nie pozostaje nic innego jak opieka paliatywna.

Polska pod względem efektów leczenia raka jelita grubego nie wypada 
najlepiej... Gdzie upatruje Pan przyczyn takiego stanu rzeczy?

Jeśli chodzi skuteczność leczenia, jeszcze w latach 90. byliśmy na sza-
rym końcu – mieliśmy najgorszy wynik w Europie. Aktualnie plasujemy 
się w środku stawki, mierzonej odsetkiem pięcioletnich przeżyć, który 
w ostatnich latach wyraźnie się poprawił. Ale wciąż daleko nam np. do 
Holandii, Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich. To, że tak się 
dzieje, wynika z ogólnej organizacji ochrony zdrowia w Polsce, która po-
zostawia wiele do życzenia. W wymienionych przeze mnie państwach jest 
jasno sprecyzowane prawo i procedury medyczne, każdy wie, co ma robić 
i za co odpowiada. Nie ma takiego oszołomstwa jak u nas, gdzie dominuje 
walka polityczna i ogólnie walka jednych z drugimi. Nie ma współdziała-
nia dla dobra wspólnego, a tym dobrem jest zdrowie pacjenta. 

Jak by Pan profesor zachęcił mieszkańców naszego regionu, by zgła-
szali się na bezpłatne badania profilaktyczne, które mogą uratować 
im życie? 

Zaapelowałbym do rozumu a nie do emocji i podkreśliłbym, że rak jelita 
grubego nie jest groźny, gdy wykryje się go wcześniej. Można mu całko-
wicie zapobiec poprzez usuwanie polipów w trakcie kolonoskopii przesie-
wowej. Dzięki temu zabiegowi rak jelita grubego nigdy się nie rozwinie.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Opowieść taka jak wszystkie. Nie-
długo przed Bożym Narodzeniem 

2014 moją żonę Anię zaczyna coś boleć 
w plecach. Wiesz – mówię do zaprzyjaź-
nionego lekarza – to chyba rwa kulszowa. 
Gdzie boli? – pyta. Tu i tu, promieniuje 
do uda – odpowiadam. Tak, to rwa – oce-
nia. Poszliśmy do rejonowego, diagnoza 
jest podobna: tak, rwa kulszowa – mówi 
lekarz i zapisuje tabletki przeciwbólo-
we. Po dwóch tygodniach – bez poprawy. 
Nadchodzą święta. Boli. No tak, tak może 
być. To przecież czasem boli kilka mie-
sięcy. Ania przechodziła wcześniej kilka 
razy ataki rwy. Stwierdziła, że tym razem 
to chyba nie jest właściwa diagnoza. Ból 
ma potworne nasilenia, leki nie poma-
gają. Pomimo upływu kilku tygodni nie 
zmniejsza się. No i ta krew… – mówi Ania. 
Krew? Jaka krew?! – tutaj dla odmiany ja 
nie wytrzymuję – nie znam się na medycy-
nie, ale rwa kulszowa nie powoduje krwa-
wienia z odbytu. To nie żarty – myślę. Tele-
fon do prywatnej poradni proktologicznej 

– kto miał trochę do czynienia z lekarzami, 
ten wie, że jeśli zmagamy 
się z prawdziwym pro-
blemem, trzeba leczyć się 
prywatnie. Umówiliśmy 
wizytę na następny dzień. 
Po minie lekarza i braku po-
cieszających tekstów, widzę, 
że nie jest dobrze. A w środ-
ku wiem już wszystko, tylko 
staram się przymknąć oczy 
i udawać, że to się nie dzie-
je… Sprawy przyspieszają, 
z dnia na dzień przyjęcie 
na oddział, w ciągu kolej-
nych trzech dni komplet 
badań. Diagnoza: guz od-
bytu z przerzutami do wą-
troby.  Mnogimi. Gonitwa 
myśli: Boże, co robić?! Mówić prawdę? 
W głowie tysiące pytań. Boże pomóż… 
Podejmuję decyzję. Powiem. Zawsze 
byliśmy ze sobą fair. Powiedziałem Ani 

Chemia
Najokropniejsza w chemioterapii jest pro-
cedura kwalifikacji. W dniu „X” meldu-
jemy się na izbie przyjęć oddziału onko-
logicznego przed ósmą rano. Nie bardzo 
możemy siedzieć. To znaczy wcale nie 
możemy. Stać nie damy rady. A położyć się 

nie ma gdzie. Na chemię 
czeka w poczekalni kilka-
dziesiąt osób. Na początku 
od wszystkich pobierają 
krew. Mimo pozoru bez-
ładu trwa to bardzo krótko. 
Potem czekamy. Wywołu-
ją do gabinetu pojedynczo. 

– Pani się nadaje – słyszy-
my na korytarzu. Wcho-
dzimy do gabinetu. – Pani 
nie kwalifikuje się do che-
mioterapii – pada diagnoza. 
Jak to?! – pytamy. Krew 
za słaba – słyszymy w od-
powiedzi – Proszę przyjść 
za 2 tygodnie, może wtedy. 
To są chyba najtrudniejsze 

momenty. Nie chcą leczyć, a to oznacza 
koniec. Nikt nic nie mówi. Po takiej nie-
udanej chemii odwożę Anię do domu. Po-
cieszam, jak umiem. Oboje wiemy, że ta 

chemia to pic na wodę. Może opóźnić 
nowotwór, ale czy na pewno tak zadziała? 
Za to z całą pewnością zabija organizm. 
I całkowicie likwiduje już i tak mizerny 
komfort chorowania. – To włosy Pani jesz-
cze nie wypadły? A ile Pani schudła? – do-
pytują nas. Pierwszy raz cieszymy się z Ani 
nadwagi – ma z czego chudnąć i wygląda 
ślicznie, choć czuje się potwornie. Kolej-
nej chemii na razie nie będzie. Jadę w de-
legację. Myśli galopują. Dzwoni do mnie 
Wujek – Leon Knabit z Tyńca. Wujek ma 
ponad 87 lat, ale żywotnością mógłby za-
wstydzić niejednego młokosa. – Przekazy-
wałem Ci numer telefonu takiej Judyty, jej 
brat, ksiądz Krzysztof, ma bardzo podobną 
sytuację i leczą go w Niemczech, dzwoń 
do niej, czemu jeszcze nie dzwoniłeś? – 
mówi do mnie. Wstyd mi… zapomnia-
łem? Zwątpiłem? Nie wierzę w możliwość 
leczenia? Dzwonię do tej Judyty i od razu 
słyszę konkrety: proszę przygotować tłu-
maczenie na niemiecki historii choroby tak, 
żebym je dostała przed sobotą. W niedzielę 
jedziemy z bratem do Monachium, do kli-
niki. W poniedziałek papiery będą na biur-
ku profesora, a we wtorek zadzwonimy 
do Pana, kiedy można przyjechać.  To nic 
nie kosztuje, nam też ktoś pomógł – mówi. 
W sobotę wieczorem odbieram telefon. 
Dokumenty dotarły. We wtorek drugi tele-
fon, już z Niemiec: czekamy!

Za granicę!
Ostatnia ginie nadzieja. W Niemczech za-
trudniamy pomocnika – Niemca mówiące-
go po polsku. Decyzja na tym etapie wy-
daje się bardzo dobra – ktoś, kto porusza 
się dobrze w niemieckich realiach medycz-
nych jest bezcenny. Wtedy jeszcze prawie 
nie mówię po niemiecku. Szpital, badania. 
Prowadzący Anię Dr. Wagner przychodzi, 
siada obok niej i każe krzyczeć: Chcę żyć! 
Głośniej! – mówi. Nie słyszę! Za trzecim 
razem dopiero jest wystarczająco gło-
śno. – Będziemy Cię leczyć – mówi. Opis 
w dokumentach: ze względu na bardzo 
młody wiek pacjentki podejmujemy za-
biegi medyczne… Sformułowanie młody 
wiek w pięćdziesiątym roku życia – to nie 
lada galanteria. Wiemy, że nie ma możli-
wości wyleczenia, ale można robić wszyst-
ko, żeby przedłużyć życie i poprawić jego 
komfort. Lekarze biorą się za leczenie 
z kopyta. Przychodzą do nas jeden po dru-
gim. I tłumaczą. Po pierwsze: sztuczny 
odbyt – ciach! Trzeba, bo zostawienie tego 
bez operacji w każdej chwili grozi perfo-
racją jelita. Operacja. Stomia zostaje zało-
żona perfekcyjnie, a w komplecie zjawia 
się Anioł – fachowiec – cudowna siostra 
Angelika, która opatruje rankę, uczy jak 
się obchodzić ze sztucznym odbytem, ko-
cha nas jak własne dzieci, choć jest młod-
sza. Doktor Wagner również zjawia się 
pod koniec dnia. Przychodzi codziennie. 
Dostarcza energii. Peter, nasz tłumacz, jest 
z nami wszędzie, panuje nad papierami, 
umawia kolejne wizyty i badania, kradnie 
wózek i wywozi Anię na miasto. Idziemy 
do knajpy, śmiejemy się – życie na chwi-
lę daje się oszukać. Operacja, która dla 
ratowania życia na stałe modyfikuje Two-

Życie perła...to

Historia Ani z Siedlec to opowieść o miłości, 
która jest potężniejsza niż śmierć      

prawdę, ale bez dramatycznych wykoń-
czeń: Wiesz, mamy jeszcze dla siebie parę 
miesięcy, może nawet 2-3 lata – mówię. 

– Jak to będzie? Miałam tyle planów – od-
powiada i mówi: – Zobacz, po tylu trud-
nych latach wszystko się układa, dzieci 
szczęśliwie kończą studia, właśnie urodzi-
ła nam się druga wnuczka, śliczna jak ma-
rzenie. Finansowo też powoli wychodzimy 
na prostą. Wreszcie mamy też trochę czasu 
dla siebie. Dlaczego teraz?! – Wiesz – od-
powiadam – mamy dla siebie całą resztę 
życia. Obojętnie, ile to będzie dni, uma-
wiamy się, że oznacza to bardzo, bardzo 
długo. Płaczemy, przytulamy się. Wiemy, 
że tak jest dobrze.
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je ciało, to ogromny szok. Ania stara się 
być dzielna, ale nie jest łatwo. Zjawiają 
się kolejne anioły – przychodzą do nas le-
czący się tu Polacy: Krzysiek, brat Judyty 
i Ryszard – obaj z drenami, każdy z kilko-
ma kroplówkami. Nie martw się – mówi 
do Ani Krzysiek – Ja miałem siedem ope-
racji i żyję! Tutaj lekarze nie oddają tak 
łatwo pacjentów. Będziesz przechodziła 
chemię, ale będziesz żyła.
Jeszcze jeden obrazek mam dzisiaj w pa-
mięci. Jest niedziela, Ania słaba po ope-
racji.  Idziemy z Krzysztofem na Mszę 
św. On odprawia w koncelebrze z tutej-
szym kapelanem szpitalnym. Pytamy, 
czy można iść do chorej z Panem Jezu-
sem. – Tak – odpowiada kapelan – ale my 
tego nie praktykujemy, nie mam nawet 
w czym zanieść hostii. – To nic, ja wezmę 
w ręce – proponuje Krzysiek. – Skoro tu-
taj jest zwyczaj dawania Komunii św. na 
rękę, to można przecież w rękach zanieść 
komunikant choremu? Można. Idziemy 
na OIOM. – Cześć Aniu, mamy tu jeszcze 
jednego Gościa dla Ciebie… Ryczymy 
we troje jak bobry. Pan Jezus chyba też się 
cieszy.

Zostajemy w Niemczech. 
Chcą walczyć
Proponują nam dalsze leczenie w Niem-
czech. Lojalnie uprzedzają, że w Polsce 
można zrobić to samo. Aniu, chcesz tu 
zostać? – pytam. To tak daleko od domu… 
Ale tu chcą o mnie walczyć! – zastanawia 
się. Liczymy pieniądze. Damy radę! Zo-
stajemy. Wynajmujemy dom pod miastem. 
Na szczęście moją pracę mogę wykony-
wać przez telefon i na komputerze. Ania 
na przemian jest w szpitalu i w domu. Na-
świetlania pięć razy w tygodniu przez pół-
tora miesiąca. Wydaje się, że jest trochę le-
piej. Przywozimy z Polski wózek. Tak jest 
łatwiej. Wychodzimy na spacery, do knaj-
py. Odwiedzamy się w szpitalu z Ryśkiem 
i Krzysztofem. Uczą nas odwagi, deter-
minacji, uśmiechu – pomimo wszystko. 
Uczą nas też pomagania tym, którzy mają 
gorzej. Po naświetlaniach Ania dosta-
je chemię. Ambulatoryjnie. Po każdej 
chemii przez tydzień jest nieprzytomna. 
Od czwartku do czwartku. Ożywia się 
w weekend przed chemią. Na ten „przed-
chemiczny weekend” zawsze zapraszamy 
kogoś z Polski. W jedną sobotę przyjeż-
dża Waldek. Mój, a potem nasz przyjaciel 
od zawsze. Przywozi mamę Ani – Malinkę. 

Waldek to twardy chłop, ale zupełnie nie 
radzi sobie z odchodzeniem Ani. Wycho-
dzą na balkon. Godzinami palą fajki, roz-
mawiają. Wiesz co, to nie może tak być, 
że Malina płacze w domu sama, a wy tu 

siedzicie. Ona zostanie z Wami – oznajmia. 
I tak Waldek z żoną, także Anią, zamiesz-
kali u nas na pół roku. A do naszego domu 
pod Monachium co dwa tygodnie wpadają 
goście. Tylko najbliżsi z najbliższych. Ci, 
którzy zrozumieją. Najbliższa przyjaciół-
ka jeszcze ze szkoły, także Ania. Ciotecz-
na siostra Magda z Darkiem i Martynką. 
Nasz Syn Bartek z Synową Anią. Ciocia 
Basia z Wujkiem Jankiem. Te wizyty mę-
czą, ale dają także siłę. Kiedy są goście, 
jedziemy na wycieczkę: do Monachium 
albo w góry. Potem Ania zabiera dziew-
czyny na zakupy. To co, że jest na wózku, 
już się przyzwyczaiła. Na chwilę może 
wstać, żeby coś przymierzyć. Dziewczyny 
są wniebowzięte – Ania się nie poddaje. 
Wiedzą, że ten beztroski czas to właściwie 
pożegnanie, ale udają, że wszystko jest 
w najlepszym porządku. Takie nastawienie 
dobrze działa na wszystkich. Ania stara się 
każdego obdarować jakimś drobiazgiem. 
Mimo wszystko… jest nam dobrze. Jeste-
śmy razem.
 
Ta radość z gości jest tylko co drugi week-
end. Gorzej jest pomiędzy nimi. Włosy wy-
padają coraz bardziej, przychodzi depresja. 
Ania jest coraz słabsza, prawie nie wstaje. 
Naświetlania niewiele pomogły. Po bada-
niach lekarze ustalili, że ważniejsze jest 
zatrzymanie degradacji wątroby. Chemia. 
Po zakończeniu okazuje się, że nie zadzia-
łała. Dziwne, bo powinna, przeciwciała 
to jakaś bardzo nowoczesna metoda. Ania 
jest bardzo słaba, ale decydujemy się na ko-
lejną chemię. Trzy zabiegi przed świętami, 
trzy po Nowym Roku. Wynegocjowaliśmy 
trzytygodniową przerwę na święta. Jest źle. 
Przed Świętami wraca ból. Leki z najwięk-
szym trudem pomagają. Wracamy do Nie-
miec na Trzech Króli, ale terapii nie da się 
dokończyć. Operacja. Trzeba usunąć guz. 
Powstał wielki ropień, który hamuje dzia-
łanie leków przeciwbólowych.

Wyrok i przedogródek
17 stycznia odbywa się operacja. Udała 
się. – Guz usunięty – mówi nasz ukocha-
ny doktor Wagner. Wiem, że taka informa-
cja oznacza koniec. Potwierdza. Rozsiew 
nowotworowy. Milion ognisk w jamie 
otrzewnej. Nie wiemy, jak to powiedzieć 
Ani. Czekam kilka dni, bo jest bardzo słaba. 
Ale nie da się oszukać. Mów! – prosi Ania. 
Mówię. Płaczemy. Klinika nie potrafi sobie 
poradzić z bólem. To bardzo rozległa ope-
racja w najbardziej unerwionym miejscu. 
Kilkakrotne próby odłączenia znieczulenia 
zewnątrzoponowego kończą się fiaskiem. 
Lekarze niemieccy załatwiają nam spe-
cjalistyczną klinikę Bonifratrów. Sytuacja 
jest od pierwszego dnia opanowana. Do tej 
pory myśleliśmy, że zwykły szpital Czer-
wonego Krzyża (Routkreuzeklinikum) 
w Monachium to raj. Ale teraz nie umie-
my się odnaleźć. Obchód jednoosobowy. 
Jedna pielęgniarka na czterech pacjentów. 
Co Pani zrobić na śniadanie? Jajeczko 
na miękko? Może lody? I Colę? Kakao? 
Umyjemy się najpierw, czy po śniadaniu? 

– pytają. Pani doktor, gdzie my jesteśmy? 
W raju? – ja też pytam. – Tak, raj to ogród 

Pana Boga – tłumaczy mi pani doktor – 
Nasi pacjenci tam idą, więc my tu tworzy-
my „przedogródek”. Ma być jak w raju. 
Wstawimy Panu łóżko, żeby cały czas mógł 
Pan być z żoną. Co drugi dzień jest tu pani 
harfistka, można ją zaprosić do pokoju. Gra 
na harfie utwory radosne albo spokojne, jak 
chory sobie życzy. W południe jest godzin-
na odprawa personelu, a potem w czasie 
obiadu ordynator gra na pianinie. Najczę-
ściej Mozarta. Była Pani na spacerze? – py-
tają. – Jak? Z łóżkiem? Z pompą infuzyj-

ną? – pytamy my. Tak. Z łóżkiem i z pompą. 
Przykryjemy Panią, proszę naciągnąć kap-
tur i jedziemy na dwór! Jest cudna pogoda. 
17 lutego a w słońcu ze 12 stopni, ptaki już 
wiosennie ćwierkają. Ania szczęśliwa. Nie 
wiedziałem, że można umierać i być szczę-
śliwym. Można. Mama trzyma popielnicę. 
Ania pali papierocha, pisze z kimś esemesy, 
patrzy na niebo i jest szczęśliwa. – Pamiętaj 

– mówi do Ani Pani doktor – każdy dzień, 
to perła. Nie wiemy, ile ich jest, ale staraj 
się nie uronić żadnej, żeby, kiedy staniesz 
przed Nim, twój łańcuch pereł był komplet-
ny i wypolerowany…

To już
– Pamiętaj, jak będzie koniec, masz mnie 
zabrać do domu – oznajmia Ania. Ustala-
my z Panią doktor, że z medycznego punk-
tu widzenia to bez sensu. Tu będzie miała 
najlepiej, przeprowadzimy ją bez bólu. 
Ale życzenie chorego jest święte. Jeśli uda 
się przestawić na leki doustne – wysyłamy 
do domu. Zdążyliśmy. Ekipa Specjal-Trans 
zabiera nas w poniedziałek rano i przewo-
zi jednym ciągiem, w kilkanaście godzin 
do Polski. Dziękujemy! Po drodze Ania 
szczęśliwa, że wreszcie p. Grażynka z nią 
rozmawia po polsku. Te rozmowy w po-
dróży to jej ostatnie słowa. W drzwiach 
do domu obdarzyła nas jeszcze najpięk-
niejszym uśmiechem. Już bez słów żegnała 
się z najbliższymi, spojrzeniem, dotknię-
ciem ręki. Te ostatnie dni bardzo cierpiała. 
W czwartek czuwał z nami przy Ani pan 
doktor z hospicjum. Wieczorem odwieźli-
śmy Ją do szpitala. Po silnych lekach prze-
ciwbólowych była spokojna. Czuwaliśmy. 
Przyszedł nasz przyjaciel, ksiądz Grze-
gorz i kuzyn Staś z rodziną. Zmówiliśmy 
wszystkie modlitwy. Goście i rodzina wy-
szli. Zostałem ja z Synową, a Ania wyraź-
nie na coś czekała. Zmarła tuż po północy, 
w piątek. Może miał to być dzień Bożej 
Męki? A może to przypadek?

JM (przedruk za zgodą: stacja7.pl)
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Według WHO co roku w wyniku chorób 
pneumokokowych umiera około 1 miliona 

dzieci do 5 r.ż. Setki tysięcy zmagają się z ciężki-
mi, nieodwracalnymi powikłaniami, uniemożli-
wiającymi samodzielne funkcjonowanie. Z tego 
powodu choroby pneumokokowe, obok malarii, 
zostały uznane przez Światową Organizację 
Zdrowia za najwyższy priorytet wśród chorób, 
którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Każdego roku w Polsce na inwazyjną chorobę 
pneumokokową umiera około 100 dzieci. Głów-
nie są to maluchy do 2. roku życia. Wciąż wiedza 
rodziców na temat zakażeń pneumokokowych 
jest niewystarczająca, dodatkowo obarczona 
szkodliwymi stereotypami. Dobrą wiadomością 
jest fakt, że od 1 stycznia wszystkie nowo naro-
dzone dzieci są obowiązkowo szczepione prze-
ciwko pneumokokom, a koszty zakupu szczepio-
nek pokrywa ministerstwo zdrowia. 

Zakażenia pneumokokowe stanowią istotny 
problem w praktyce lekarza rodzinnego. Ogra-
niczone są możliwości diagnostyczne,  oporność 
pneumokoków na najczęściej stosowane an-
tybiotyki wzrasta, a leczenie zakażeń pneumo-
kokowych i ich skutków jest kosztowne. Moż-
liwość stosowania skutecznych i bezpiecznych 
szczepionek przeciw pneumokokom uzasadnia 
ich upowszechnianie w populacji dzieci do lat 5, 
osób w wieku powyżej 65. r. ż. oraz wszystkich 
innych z dodatkowymi czynnikami ryzyka.

Streptococcus pneumoniae (pneumokok) 
To bakteria wywołująca choroby zarówno u dzieci, jak 
i dorosłych na całym świecie. Jest jednym z głównych 
zakaźnych czynników chorobotwórczych u małych 
dzieci. Wywołuje poważne zachorowania, prowadzące 
nawet do zgonu, także u osób w podeszłym wieku oraz 
u pacjentów (bez względu na wiek) obciążonych dodat-
kowymi czynnikami ryzyka medycznego. 

Pneumokok kolonizuje błonę śluzową górnych dróg od-
dechowych i może wywołać:

● infekcyjne zapalenia górnych dróg oddechowych, 
w tym zapalenie ucha środkowego i zapalenie zatok 
przynosowych, zapalenie spojówek; 

● zapalenie płuc i inne infekcyjne zapalenia dolnych 
dróg oddechowych;

● inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) – cięż-
kie zakażenie, w którym izoluje się bakterię z fizjo-
logicznie jałowych miejsc organizmu. Wyróżnia się 
postacie: zapalenie płuc z bakteriemią, posocznicę, 
oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a także 
zapalenie wsierdzia, zapalenie otrzewnej, zapalenie 
kości i szpiku, zapalenie stawów.

ZAKAŻENIA

CZ. 1

DEFINICJE

CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN

pneumokokowe
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Zdrowie Dziecka

Pneumokoki kolonizują jamę nosowo-gardłową. Nosi-
cielstwo dotyczy 5–10% zdrowych dorosłych i 20–60% 
zdrowych dzieci. Zakażenie szerzy się drogą kropelko-
wą i bezpośredniego kontaktu. Zapadalność na IChP 
w Polsce w latach 2009–2013 wynosiła 3,85/100000 
w grupie dzieci poniżej 2. rż. oraz 2,99/100000 w grupie 
dzieci poniżej 5. rż.

Zapadalność na choroby wywołane przez pneumokoki 
różni się w poszczególnych grupach demograficznych. 
Najwyższe ryzyko rozwoju IChP dotyczy:

● dzieci < 2. roku życia;

● osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia);

● osób w każdym wieku z chorobami przewlekłymi 
lub innymi czynnikami ryzyka:

► osób immunokompetentnych z przewlekłymi 
chorobami serca (z wyjątkiem nadciśnienia tęt-
niczego), płuc (w tym przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, rozedma, astma – w każdym przy-
padku u dorosłych, a u dzieci w wieku od 24. mż. 
do 18. rż., gdy leczona doustnymi GKS w dużej 
dawce), cukrzycą, przewlekłymi chorobami 
wątroby, z wyciekiem płynu mózgowo-rdze-
niowego, wszczepioną protezą ślimaka, z cho-
robą alkoholową, palących papierosy;

► osób z czynnościowym lub anatomicznym bra-
kiem śledziony (z niedokrwistością sierpowato-
krwinkową, innymi hemoglobinopatiami, dys-
funkcją śledziony, nabytym lub wrodzonym bra-
kiem śledziony);

► osób z niedoborami odporności, w tym z wro-
dzonymi i nabytymi niedoborami odporności, za-
każeniem HIV, przewlekłą niewydolnością nerek, 
zespołem nerczycowym, chorobami nowotwo-
rowymi, chorobami wymagającymi leczenia im-
munosupresyjnego, po przeszczepieniu narządu 
miąższowego.

Pneumokoki są jedną z najczęstszych przyczyn ostrych zapaleń ucha 
środkowego, w szczególności wysiękowego zapalenia ucha środko-
wego. 

Głównym objawem OZUŚ jest ból ucha, czasem z towarzyszącym 
wysiękiem. Im młodsze dziecko, tym bardziej ogólne i mylące są 
objawy.  U niemowląt pierwszym objawem często są wymioty i bie-
gunka, a także wysoka gorączka, niepokój, płacz, brak apetytu i tar-
cie ucha, starsze dzieci zgłaszają nagły silny ból ucha, pogorszenie 
słuchu, ewentualnie wyciek. 

Ryzyko pneumokokowego zapalenia płuc z bakteriemią jest naj-
wyższe w grupie kobiet ciężarnych, osób bezdomnych, nadużywają-
cych alkoholu oraz osób instytucjonalizowanych.

Choć objawy kliniczne są mało swoiste, rozpoznanie zapalenia płuc 
u dzieci jest stawiane zwykle na ich podstawie, a wykonanie badania 
radiologicznego jest wskazane w przypadku wątpliwości lub podej-
rzenia powikłań. Za objawy najbardziej czułe i swoiste dla zapalenia 
płuc u dzieci należy uznać tachypnoë, gorączkę powyżej 38° C oraz 
wciąganie międzyżebrzy. Niestwierdzenie tych objawów znacząco 
zmniejsza prawdopodobieństwo zapalenia płuc u dzieci. W różnico-
waniu z innymi przyczynami przyspieszonego oddechu podstawowe 
znaczenie ma wykazanie zmian osłuchowych typowych dla zapale-
nia płuc (trzeszczeń lub rzężeń - zwłaszcza jednostronnych). U dzieci 
leczonych ambulatoryjnie z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc 
nie jest konieczne rutynowe wykonywanie badania radiologicznego 
klatki piersiowej ani pobieranie krwi na posiew.

Dzieci z PZP o łagodnym przebiegu mogą być leczone ambulatoryj-
nie antybiotykiem podawanym doustnie.

Około 5-13% zachorowań na bakteryjne OZZP powodują pneumo-
koki. Bakteryjne OZZP należy rozpoznać przy obecności co naj-
mniej 3 z następujących objawów: ropny wyciek z nosa (szczególnie 
jednostronny) lub ropna wydzielina w przewodach nosowych; silny 
ból miejscowy z przewagą jednej strony; gorączka > 39 °C, podwyż-
szone OB/CRP; nasilenie się objawów po początkowym łagodniej-
szym okresie choroby.

Nieleczone OZZP może doprowadzić do zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych lub kości szczękowej, zapalenia ucha środkowego 
obrzęku powiek lub ropnia oczodołu.

EPIDEMIOLOGIA OBRAZ KLINICZNY, ROZPOZNANIE
I LECZENIE

OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH

OSTRE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO

POZASZPITALNE ZAPALENIE PŁUC U DZIECI

Ewa Mikiciuk
lekarz medycyny rodzinnej

Pneumokoki
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Psychologia

Jaka definicja szczęścia rysuje się w kontekście Pani spo-
tkań z pacjentami? Czego nam najbardziej brakuje do 
szczęścia?

Powiedziałabym, że (w kontekście mojej pracy) szczęście jest 
czymś do granic indywidualnym, czymś, co nie da się zamknąć 
w ramy definicji. Każdy, kto do mnie przychodzi, przynosi 
swoją własną, niepowtarzalną definicję szczęścia. Gdybym jed-
nak próbowała uogólniać, to powiedziałabym, że do szczęścia 
brakuje nam najczęściej dobrych relacji z innymi ludźmi. Al-
koholizm, rozwód, napady agresji, lęk, doświadczany mobbing 
itd. to w gruncie rzeczy szwankujące kontakty międzyludzkie.

Jak pomóc osobie, która jest przekonana, że nigdy w życiu 
nie zazna szczęścia i od czego to zależy?

Takie widzenie przyszłości w czarnych barwach, brak nadziei 
na poprawę samopoczucia, uważanie się za osobę, której szczę-
ście (czymkolwiek by było) się nie należy, że jest się go niegod-
nym, jest myśleniem częstym w stanach depresyjnych. Depre-
sja, jak już wielokrotnie zaznaczałam w naszych rozmowach, 
jest chorobą. Jako choroba poddaje się leczeniu farmakologicz-
nemu i psychoterapeutycznemu. Odpowiadając na pytanie, jak 
pomóc osobie wątpiącej w szczęście – zachęcić do poszukania 
pomocy terapeutycznej. W czasie psychoterapii można zrozu-
mieć, skąd takie pesymistyczne myślenie się wzięło, a także 
spróbować odnaleźć drogę do własnego szczęścia. Zabrzmiało 
to trochę patetycznie, może nieco filozoficznie, ale w tym mo-
mencie uświadomiłam sobie, że psychoterapia jest pracą nad 
odzyskaniem dobrostanu psychicznego, a więc szczęścia. 

POGONI

za

„

Szczęściem...
W  P O G O N I

Z badania przeprowadzonego w 2014 roku przez  TNS Pol-
ska "Szczęście w życiu Polaków" wynika, że 91 procent z nas 
uważa się za szczęśliwych. Trochę mnie te dane zaskoczyły, bo 
inne sondaże wskazują, że jesteśmy najbardziej narzekającym 
narodem w Europie. Jak by Pani skomentowała te dyspro-
porcje?

Może po prostu lubimy narzekać i właśnie to daje nam szczęście? 
Mówiąc bardziej poważnie, wydaje mi się, że badania skupiały się 
na innych kwestiach. Szczęście, dobrostan, zadowolenie z życia, 
zadowolenie z siebie itp. to pojęcia podobne, ale nie tożsame. Bez 
szczegółowych informacji, jak autorzy badań rozumieją szczęście 
czy narzekanie, trudno jest mi skomentować te różnice. W ogóle 
badanie naszych stanów wewnętrznych jest niezwykle trudne.

Jak często słyszy Pani w swoim gabinecie: „proszę o po-
moc, jestem nieszczęśliwy”?

Z racji na charakter mojej pracy spotykam się głównie z osobami, 
które mają poczucie braku szczęścia w swoim życiu. Osoby, które 
są w pełni spełnione i doświadczają dobrostanu wewnętrznego, 
nie są częstymi gośćmi w gabinetach psychologów. Wyjątkiem 
są osoby z zaburzeniem afektywnym, nazywanym manią. W ta-
kich przypadkach pacjent odczuwa bardzo przyjemnie swój stan, 
jednak problem polega na tym, iż nadmierny entuzjazm i wyśmie-
nite samopoczucie są nadmiarowe a przez to prowadzą do ryzy-
kownych zachowań. Wracając do tematu, osoby przychodzące 
do Poradni Zdrowia Psychicznego często doświadczają jakiegoś 
niedookreślonego poczucia niezadowolenia, pustki czy smutku 
i nazywają to właśnie brakiem szczęścia. 

Wierzę, że życie zgodne 
z samym sobą daje 
poczucie dobrostanu.
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Emocje i uczucia Psychologia

Szczęściem...
Szczęście, a właściwie poczucie szczęścia, jak już Pani 
powiedziała, jest dosyć subiektywną sprawą. Każdy z nas 
ma trochę inne wyobrażenie na ten temat. Są osoby, któ-
re – obiektywnie rzecz biorąc – nigdy nie zaznały szczęścia, 
a mimo to wiodą dobre, satysfakcjonujące życie. Jaki jest 
profil psychologiczny osoby zdolnej do odczuwania szczę-
ścia?  

Słusznie Pani zauważyła. Psychologia pozytywna, jako jedna 
z dziedzin psychologii, zajmuje się badaniem nie tyle szczęścia, 
co poczucia szczęścia człowieka, podłożem jego dobrego samo-
poczucia. Badacze koncentrują się nad czynnikami, które wpły-
wają na tzw. dobrostan psychiczny, nazywany też dobrostanem 
subiektywnym. Dobrostan ten rozumiany jest jako ocena swo-
jego życia (poznawcza i emocjonalna). Światowa Organizacja 
Zdrowia traktuje go nawet jako jeden z elementów ludzkiego 
zdrowia. Najsławniejszy badacz poczucia szczęścia Polaków, 
Janusz Czapiński, napisał: „Szczęśliwym nie tylko chce się bar-
dziej, ale także więcej mogą, ponieważ szerzej patrzą, 
mądrzej myślą i mają lepszy kontakt ze swoim cia-
łem”. Rozumiem to tak: Osoby, które uważnie 
obserwują świat, wyciągają swoje wnioski 
oraz słuchają swojego organizmu zwykle 
są w stanie określić, czego chcą a czego 
nie. Dzięki temu podejmują takie decyzje 
życiowe, które sprawiają, że czują się do-
brze „tu i teraz” a przez to mogą powie-
dzieć, że są osobami szczęśliwymi.

Czynniki, które wpływają na nasze 
poczucie szczęścia, najczęściej zwią-
zane są z życiem osobistym i dotyczą 
zwykle narodzin dziecka (39 proc.) 
lub zawarcia związku małżeńskiego (11 
proc.). Co ciekawe – ślub jest wydarze-
niem kojarzonym ze szczęściem częściej przez 
mężczyzn (13 proc.) niż kobiety (9 proc.). Jednak 
zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn wiąże szczę-
ście z narodzinami dziecka (46 versus 30 proc.). W związku 
z tym, czy bezdzietne rodziny nie znają smaku szczęścia?

Jestem przekonana, że są szczęśliwe, bezdzietne pary. Na pewno 
zależy to jednak od ich potrzeb i priorytetów życiowych. Nie-
którzy przecież od początku związku nie zamierzają mieć dzieci 
i realizują się w innych dziedzinach niż rodzicielstwo. Im na 
pewno jest łatwiej o poczucie szczęścia. Pary, które planowały 
potomstwo a okazało się to niemożliwe, muszą przezwyciężyć 
bardzo duży kryzys. Ważna jest wówczas zdolność do przysto-
sowania się do nowych, innych niż się zakładało, warunków ży-
ciowych. 

Pieniądze szczęścia nie dają – głosi polskie przysłowie. We-
dług wspomnianego już badania, ponad połowie (56 proc.) 
Polaków wystarczy kwota 6 tys. złotych, by poczuć się szczę-
śliwszym. O czym to świadczy?

Na swojej drodze zawodowej spotykam osoby o różnym statusie 
materialnym a to już dowód, że poczucie szczęścia jest nieza-
leżnie od zasobności portfela. Ostatnio jadąc samochodem sły-
szałam, że  młoda, 21-letni Brytyjka pozwała loterię, w której 
wygrała milion funtów. Uznała, że wygrana zrujnowała jej życie 
a loteria ponosi za to odpowiedzialność, gdyż dała pieniądze 
młodej i nie gotowej na to osobie. Nie znam szczegółów, ale 
ten skrajny przypadek to przykład na to, że pieniądze nie muszą 
dawać szczęścia ba, mogą je nawet zabrać. Co do wspomnia-
nych badań to wydaje mi się, że faktycznie można poczuć się 
szczęśliwym po otrzymaniu jakiejś sumy pieniędzy. Rozumiem 
to jako chwilowy stan zadowolenia, ucieszenia się, a nie jako 
długotrwały dobrostan i poczucie satysfakcji życiowej.

Zaskakujące są też dane dotyczące zadowolenia z życia za-
wodowego –  sukcesy w pracy zostały wymienione jako naj-
szczęśliwszy moment w życiu zaledwie przez 2 proc. bada-
nych, częściej przez mężczyzn (3 proc.) Jak Pani wyjaśni te 
wyniki?

Pewnie się powtórzę, ale jako psycholog-praktyk mogę po-
wiedzieć, że moje obserwacje wskazują, że poczucie szczęścia 
związane jest właśnie z relacjami a nie rzeczami materialnymi 
czy osiągnięciami. Wraz z naprawianiem kontaktów między-
ludzkich zmniejsza się liczba doświadczanych dolegliwości 
natury emocjonalnej. Nie zauważyłam, by podwyżka czy nowy 
samochód służbowy mógł długotrwale wpłynąć na dobrostan. 
Chwilowo owszem, ale nie długofalowo.

Erich Fromm zauważa: Szczęście to coś, co każdy z nas 
musi wypracować dla samego siebie. Od czego zależy ta go-
towość do przyjęcia szczęścia?

O tak, to niezwykle trafne słowa. Jako psychoterapeuta często 
spotykam się z podejściem, że skoro miałem taki start, takich 
a nie innych rodziców, takie a nie inne warunki materialne, to to 
determinuje moje dalsze życie. Zgadzam się, że warto wiedzieć, 
skąd pochodzę i co mnie ukształtowało. Sama często zachęcam 

do „zaglądania w przeszłość”, ale traktuję to jako bazę 
do dalszej, samodzielnej pracy nad własnym ży-

ciem. Najważniejsze w psychoterapii wg mnie 
jest nie tyle poznanie swojej przeszłości i jej 

wpływu na dzisiejsze życie, co raczej wy-
ciągnięcie swoich wniosków, oderwanie 
się od tego, co nas ogranicza. Gotowość 
do przyjęcia szczęścia jest dla mnie toż-
sama z samodzielnością i niezależnością 
myślenia oraz działania. Wierzę, że do-
piero życie zgodne z samym sobą daje 
poczucie dobrostanu. Dla niektórych to 
naturalne, inni muszą wypracować sobie 

taką niezależność, jeszcze innym nigdy się 
to nie uda.

Z pewnością osoby zadowolone z siebie i ze 
swojego życia chorują mniej. Kiedy cierpi dusza, 

choruje całe ciało...
Połączenie ciała i psychiki, ich wzajemny wpływ na siebie, 

manifestowanie się trudności emocjonalnych w chorobach so-
matycznych to niezwykle interesujące, ale i wymagające więcej 
miejsca zagadnienia. Większość badań potwierdza silną zależ-
ność między dobrostanem psychicznym a subiektywną oceną 
stanu zdrowia. Aktualna wiedza pokazuje, że dobrostan może 
wpływać nawet na długość życia. Zagadnieniami tymi zajmuje 
się psychoimmunologia tłumacząc, iż poprzez bezpośrednie od-
działywanie umysłu na system immunologiczny człowieka, do-
brostan może warunkować odporność organizmu, a tym samym 
zmniejszać ryzyko zachorowań. 

Kolejne polskie przysłowie (są one mądrością narodu) mówi: 
Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje. Zgadza się 
Pani z tym przesłaniem?

Mówimy tu o poczuciu szczęścia jako dobrostanie psychicznym. 
Wszystkie badania wskazują, że osobom szczęśliwym wiedzie 
się lepiej. Mają one lepsze relacje z ludźmi, są zdrowsze, osią-
gają więcej sukcesów zawodowych, więcej zarabiają a nawet 
żyją dłużej. Nie sposób więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
szczęście człowieka psuje – przynajmniej tak psychologicznie 
rozumiane szczęście. 

A czym dla Pani jest szczęście? 
Dziś docenione zostały tu przysłowia, więc może na to pyta-
nie też odpowiem przysłowiem. Uważam, że „najlepsze rzeczy 
w życiu to nie rzeczy”. I te „nie rzeczy” w osobach moich naj-
bliższych to dla mnie szczęście. 

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog

Realizator Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców
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Z początkiem stycznia 2017 r. weszła w życie noweli-
zacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych dotycząca dostępu 
wszystkich do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
Część nowych przepisów obowiązuje od 1 stycznia, zaś 
część od 12 stycznia, a wprowadziła je ustawa z dnia 
4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2173). 
Zgodnie z nowymi przepisami Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie będzie dochodził kosztów udzielonych 
świadczeń w sytuacji, gdy wystąpią trudności z potwier-
dzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Osoby, które nie zgłosiły się do ubezpieczenia, choć 
mają potencjalne prawo do świadczeń zdrowotnych, 
oraz osoby, które mają prawo do świadczeń, choć sys-
tem eWUŚ tego nie potwierdza, mogą zatem liczyć na 
ułatwienia w dostępie do POZ. W obu przypadkach pa-
cjenci (lub ich opiekunowie prawni) mogą na mocy no-
wych przepisów złożyć oświadczenie o przysługującym 
im prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać 
nieodpłatnie poradę lekarską, obejmującą również pod-
stawowe badania laboratoryjne związane z realizacją 
świadczeń z zakresu POZ. Koszty w związku z tym po-
wstałe pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, 
że lekarze rodzinni, czyli tzw. lekarze pierwszego kon-
taktu, mogą przyjmować bez opłat również tych pacjen-
tów, którzy nie są ubezpieczeni i nie opłacają składek. 

Rozwiązanie to nie będzie natomiast dotyczyć kosztów, 
jakie NFZ ponosi na refundację przepisanych przez le-
karza leków, które są dostępne w aptece. Lekarz będzie 
mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymu-
ją osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli 
osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia 
przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, bę-
dzie musiała ponieść koszty refundacji.

nieubezpieczony
Pacjent

przepisów
nowych

Prawo

w świetle

Początek roku obfitował w zmiany dotyczące różnych dziedzin 
prawa, w tym te dotyczące dostępu pacjentów do tzw. podstawo-

wej opieki zdrowotnej. Jedną z najistotniejszych zmian w tym zakre-
sie jest przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych. Nowelizacja ustawy gwarantuje dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej wszystkim, także osobom nieubezpieczonym.
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Prawo

W zamierzeniu zmiana taka ma 
wpłynąć pozytywnie na dostępność 
do świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej i wyeliminować sytuacje, 
w których pacjent nie korzystał ze 
świadczeń z obawy przed poniesie-
niem kosztów. Wskazywano także 
w trakcie prac nad projektem ustawy 
zmieniającej, że dla systemu opie-
ki zdrowotnej większym kosztem są 
ewentualne późniejsze koszty lecze-
nia specjalistycznego, któremu moż-
na było zapobiec, niż sfinansowanie 
świadczeń dla osoby nieuprawnionej 
i sprawdzanie uprawnień pacjenta, 
który skorzystał ze świadczeń POZ.

Wskazać także należy, że obowiązu-
jące dotychczas przepisy rodziły pro-
blemy m.in. w przypadku studentów, 
którzy podejmując pracę, uzyskiwali 
prawo do ubezpieczenia, ale nie wie-
dzieli, że po rozwiązaniu umowy mu-
szą ponownie zostać zgłoszeni do sys-
temu przez ubezpieczonych członków 
rodziny. Dotychczasowe problemy 
dotyczyły także dzieci niezgłoszo-
nych do ubezpieczenia zdrowotnego, 
które po przekroczeniu 18 roku życia 
traciły prawo do świadczeń, jeżeli ich 
rodzice nie dokonali zgłoszenia do 
ubezpieczenia zdrowotnego. Często 
było tak, że dziecko po ukończeniu 
18 roku życia przestawało być obję-
te ubezpieczeniem rodzica, ale z racji 
tego, że się uczyło, mogło być obję-
te ubezpieczeniem, wymagało to jed-
nak zgłoszenia do ZUS. W przypad-
ku, gdy rodzice zapominali dopełnić 
formalności, braki takie ujawniały się 
przy okazji wizyt u lekarza.

Nowe przepisy przewidują możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Skorzystanie z niej ma gwarantować pacjentom, że NFZ nie 
będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną 
przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgło-
szenia do ubezpieczenia. Wsteczne ubezpieczenie gwarantuje, że Fundusz 
nie będzie dochodził należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, 
niezależnie od ich rodzaju. Osoby chcące obecnie skorzystać ze świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej będą mogły wypełnić oświadczenie o tym, że 
są ubezpieczone, skorzystać ze świadczenia, a potem w ciągu 30 dni załatwić 
formalności.

Wspomnieć również należy, że nowelizacja przewiduje odstąpienie od obo-
wiązku uiszczania przez pacjenta kosztów świadczeń i dochodzenia należno-
ści przez NFZ z tego tytułu, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń 
był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku od-
stąpienie od egzekwowania roszczeń nastąpi, gdy pacjent zostanie zgłoszony 
do ubezpieczenia.

Co jednak istotne, wprowadzone zmiany nie znoszą obowiązku potwierdze-
nia prawa do świadczeń. Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci potwierdzają je za 
pośrednictwem systemu eWUŚ, składając oświadczenie o przysługującym 
prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub przedstawiając dokument papie-
rowy potwierdzający prawo do świadczeń. Osoby, które zadeklarują, że nie 
przysługuje im prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie będą miały pod-
staw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych. Jeżeli 
weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie 
do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie 
dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) będzie musiał 
zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podsta-
wowej opieki zdrowotnej (POZ). Wprowadzone regulacje skutkują niedocho-
dzeniem od takich osób wyłącznie kosztów świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (wizyty i badań finansowanych przez lekarza POZ).

Kinga Sulej
aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego 
Piotr Łukasiuk

Ubezpieczenia
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DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

NOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W ŻELECHOWIE

Mińsk Mazowiecki, ul. Olsztyńska 2 
tel. 25 785 69 35, e-mail: ddom@centrum.med.pl
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 Co nowego
 w Centrum?

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

Od dnia 2.01.2017 roku w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje Dzienny Dom Opieki Me-
dycznej (DDOM) Centrum. Jest to miejsce dla pacjentów po 65 r. ż., bezpośrednio po 
przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniar-
skiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających 
i  przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i  edukacji zdro-
wotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodziel-
nej; którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne 
z zakresu leczenia szpitalnego.

W efekcie działań podejmowanych u  pacjentów DDOM zakładamy: poprawę stanu 
zdrowia i  samodzielności życiowej, brak powikłań poszpitalnym, przygotowanie pa-
cjenta i jego rodziny do samoopieki i samodzielnego życia.

 

• przez lekarza POZ, który przepro-
wadza ocenę stanu klinicznego 
pacjenta w oparciu o skalę Barthel 
(skala na poziomie 40-65 pkt), na 
podstawie badania wydaje skiero-
wanie do pobytu w DDOM;

•  przez lekarza prowadzącego le-
czenie szpitalne (w  przypadku pa-
cjentów leczonych w szpitalu);

Kwalifikacja pacjenta 
do pobytu w DDOM:

Projekt: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności 
seniorów powiatu mińskiego”. Pilotażowy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zlecenie Ministerstwa 

Zdrowia. Wartość projektu wynosi: 1 032 170,29 zł, dofinansowanie wynosi 1 000 000 zł.

Od dnia 3 kwietnia 2017 r. Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. na pod-
stawie kontraktu z NFZ będzie sprawowało opiekę medyczną nad pacjentami za-
deklarowanymi do

Przychodni Zdrowia w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 34

Na terenie przychodni:  » punkt pobrań  » punkt szczepień  » gabinet zabiegowy

» świadczenia lekarza rodzinnego
lek. Tetiana Huzovka
lek. Dorota Kogowska
lek. Marta Olek

» świadczenia lekarza pediatry – 1 x w tyg.

» konsultacje specjalistyczne – 1 x w mies.
kardiolog – lek. Dominik Osman
ginekolog – lek. Artur Prusaczyk

» opieka pielęgniarki POZ
» opieka położnej
» medycyna szkolna
» realizacje programów 
 profilaktycznych
» wizyty domowe
» domowa opieka pielęgniarska 
 dla pacjentów przewlekle chorych

Rejestracja pacjentów:  25 683 12 55 

ZAKRES USŁUG:

Przychodnia czynna codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-18.00 

Warunkiem korzystania ze świadczeń jest złożenie w przychodni deklaracji wyboru lekarza rodzinnego.
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OPIEKA KOORDYNOWANA Lek. Maria Łyczywek-Zwierz
JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY ZAWODOWEJ

Konferencja 
OPIEKI ZINTEGROWANEJ Centrum

ZŁOTYM MECENASEM SIEDLECKIEGO SPORTU

NOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W ANDRZEJEWIE

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

Sympozjum pn. „Opieka Koordynowana – Kierunki Rozwoju 
Opieki Zdrowotnej”, odbyło się w dniu 14.12.2016 r. w Warsza-
wie. W spotkaniu uczestniczyli krajowi, jak i zagraniczni eksperci. 
Do panelu dyskusyjnego w temacie: „Czy reforma oparta na 
założeniach opieki koordynowanej przyczyni się do zwięk-
szenia jakości opieki pod względem klinicznym? Jak mierzyć 
jakość opieki, jak mierzyć opiekę koordynowaną?” zaproszo-
no przedstawicieli Zarządu Centrum MD. Prezes Centrum MD, 

Pan Paweł Żuk, przedstawił sta-
nowisko świadczeniodawcy, który 
wdrożył elementy opieki koordy-
nowanej w zarządzanej placów-
ce ochrony zdrowia. Wydarzenie 
zorganizował NFZ we współpracy 
z Bankiem Światowym.

Miło nam zakomunikować, 
że Pani Doktor Maria Ły-
czywek-Zwierz, specjalista 
neurolog, związana od wielu 
lat z  Centrum Medyczno-

-Diagnostycznym Sp. z  o.o. 
w ostatnim czasie obchodziła 
Jubileusz 50-lecia pracy zawo-
dowej. W  dniu 23.02.2017 na 
terenie przychodni Centrum 
w  Siedlcach przy ul. Niedział-
ka 14, odbyło się spotkanie, 
podczas którego przekazano 
Pani dr Marii Łyczywek-Zwierz 

gratulacje i wyrazy uznania w związku 
z tak piękną uroczystością. Pan Paweł 
Żuk, prezes zarządu Spółki Centrum 
MD, wręczył pamiątkowy dyplom 
wraz z  podziękowaniami za nieusta-
jącą troskę o zdrowie pacjentów oraz 
wkład w rozwój firmy. Nie zabrakło też 
kwiatów i  okolicznościowego tortu. 
Spotkaniu towarzyszyły liczne wspo-
mnienia. Jeszcze raz przekazujemy 
serdeczne gratulacje.

Międzynarodowa Fun-
dacja Zintegrowanej 
Opieki (IFIC) we współ-
pracy z  Health Service 
Executive (HSE) orga-
nizuje 17. Międzynarodową Konferencję Zintegrowanej 
Opieki „Budowa platformy zintegrowanej opieki: re-
alizacja zmiany, która ma znaczenie dla ludzi”. Wyda-
rzenie odbędzie się w Dublinie, Irlandia 08-10 maja 2017 
roku w związku z 5. Światowym Kongresem w sprawie zin-
tegrowanej opieki (WCIC5).
Konferencja zgromadzi naukowców, lekarzy i  mene-
dżerów z  całego świata, którzy są zaangażowani w  pro-
jektowanie i  dostawę zintegrowanego zdrowia i  opieki 
społecznej. Będą dzielić się doświadczeniem i wynikami 
najnowszych badań i  możliwości w  temacie integracji 
zdrowia publicznego, zdrowia i opieki społecznej.
W wydarzeniu będzie uczestniczyła delegacja z Centrum 
MD. Podczas konferencji pracownicy Centrum zapre-
zentują wyniki ankietyzacji pacjentek w placówce opieki 
zintegrowanej w Polce, w temacie - Jaka jest najbardziej 
efektywna metoda zapraszania na badania profilaktycz-
ne? Formy wystąpienia - wykład oraz poster w sesji plaka-
towej. Relację przedstawimy w kolejnym kwartalniku. 

Z początkiem roku 2017 mieszkańcy powiatu ostrowskiego mają możliwość korzysta-
nia z nowej przychodni zdrowia Centrum, która została uruchomiona w miejscowości  
Andrzejewo, ul. Srebińska 11.
Pacjenci przychodni mogą leczyć się w zakresie: medycyny rodzinnej • opieki pediatrycznej  
• konsultacji specjalistycznych • opieki położniczej • opieki pielęgniarskiej.
Placówka działa od poniedziałku do piątku, kontakt z rejestracją: 86 222 34 44
Przypominamy, że w regionie funkcjonują już przychodnie w: 
Nurze – ul. Drohiczyńska 8    |   Ceranowie – Ceranów 25    |   Sterdyni – ul. Lipowa 1a

W dniu 30 stycznia 2017 roku w  Sali Białej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyło się uroczyste spor-
towe podsumowanie roku 2016. W  gali udział wzięły 
znakomite osobowości świata sportu. Przyznano pre-
stiżowe nagrody – „Sportowiec Roku 2016” – Pani Kata-
rzyna Piekart, „Nadzieja Sportowa Roku 2016” – Łukasz 
Niedziałek, „Drużyna Roku 2016” – sztafeta męska 4×7,5 
km w narciarstwie biegowym UKS „Rawa Siedlce” w skła-
dzie: Damian Duk, Maciej Staręga, Daniel Iwanowski, 
Paweł Kalisz; „Trener Roku 2016” – Witold Chwastyniak; 

„Działacz Sportowy Roku 2016” – Witold Jakubik.
Dostrzeżono również wkład Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego Sp. z  o.o. 
w  rozwój siedleckiego sportu i  aktyw-
ności fizycznej mieszkańców miasta. 
Spółka Centrum MD otrzymała nagro-
dę Złotego Mecenasa Siedleckiego 
Sportu.
Nagrodę w  imieniu Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego Sp. z o.o. odebrał 
pan Tomasz Włodarczyk – Dyrektor 
Finansowy Spółek Grupy CMD.
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Polska to kraj o najbardziej zanie-
czyszczonym powietrzu w Unii 

Europejskiej. Szacuje się, że z po-
wodu smogu w naszym kraju umie-
ra rocznie 45 000 osób. Jak możemy 
sobie pomóc, by zminimalizować 
działanie smogu na nasz organizm?
W aktualnym numerze „Zdrowie 
w Centrum” zajmę się nie konkretną 
jednostką chorobową, ale problemem, 
który jest niezwykle aktualny, a mia-
nowicie zanieczyszczeniem środowi-
ska oraz smogiem i jego wpływem 
na zdrowie. Publikacji na ten temat 
ukazało się wiele, stale „trąbi” radio 
i telewizja, ale jakoś nie potrafimy so-
bie z nim poradzić. Oprócz globalnych 
możliwości rozwiązania kwestii zanie-
czyszczeń środowiska, sami powinni-
śmy zastosować się do kilku porad, by 
maksymalnie ograniczyć wpływ smo-
gu na nasz organizm. Czasami może 
się wytworzyć błędne wyobrażenie, 
że mieszkając w mniejszym mieście, 
z dala od wielkich aglomeracji prze-
mysłowych, jesteśmy mniej narażeni 
na skutki smogu. Rzeczywistość oka-
zuje się niestety mniej optymistyczna. 
Dla przykładu na początku stycznia 
stężenie substancji szkodliwych było 
większe w Siedlcach niż w niektórych 
dzielnicach Warszawy.
Smog to mieszanka szkodliwych, czę-
sto rakotwórczych substancji, która 
powstaje głównie z winy człowieka. 
Smog nad Warszawą i Krakowem 
przekroczył dopuszczalne normy 
o 2300 proc.
Od strony medycznej smog może 
mieć wpływ na wiele patologii ludz-
kiego organizmu. Może wywołać 
choroby układu oddechowego, układu 
krążenia, układu nerwowego, prze-
wodu pokarmowego, przyczyniać się 
do rozwoju nowotworów. Określenie 

„smog” powstało z połączenia dwóch 
angielskich słów – smoke – dym i fog – 
mgła. To nienaturalne zjawisko atmos-
feryczne polega na współwystępowa-
niu zanieczyszczeń powietrza oraz 
braku wiatru i znacznej wilgotności 
powietrza – mgły.

Cały ten

SMOG
Co jest najbardziej szkodliwe 
w smogu?

Po pierwsze, jest to tzw. pył zawieszo-
ny (particulate matter – PM) o średnicy 
poniżej 10 mikrometrów (PM10) i jego 
drobniejsza (a więc bardziej szkodliwa) 
frakcja – PM2,5 (cząstki o średnicy poni-
żej 2,5 mikrometra. W pewnym uprosz-
czeniu można przyjąć, że pył zawieszony 
składa się głównie z węgla (drobne cząst-
ki sadzy) i substancji mineralnych, często 
z dodatkiem metali ciężkich oraz różnych 
związków organicznych, ale też bakterii 
i pyłków roślinnych. Co ważne, pył za-
wieszony został niedawno wpisany na li-
stę substancji o udowodnionym działaniu 
kancerogennym (rakotwórczym). Warto 
wiedzieć, że jeśli chodzi o stężenia PM2.5 
oraz PM10, znajdujemy się nie tylko w eu-
ropejskiej, ale wręcz światowej czołówce, 
niewiele ustępując takiej „smogowej potę-
dze” jak Chiny. Bardzo dużym problemem 
w Polsce są duże stężenia wielopierście-
niowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA), w tym silnie rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu, występującego także w dymie 
papierosowym. Średnie roczne stężenia 
B(a)P w wielu miejscowościach w Polsce 
przekraczają nawet kilkunastokrotnie po-
ziom dopuszczalny. W sezonie grzewczym 
stężenia WWA są wielokrotnie wyższe niż 
w lecie. Jako przygnębiającą ciekawostkę 
można podać fakt, że oddychając tak zanie-
czyszczonym powietrzem, przyjmujemy 
rocznie dawkę B[a]P odpowiadającą wy-
paleniu kilku tysięcy papierosów. Stąd też 
często te same choroby i dolegliwości wy-
stępują zarówno u niepalących osób oddy-
chających zanieczyszczonym powietrzem, 
jak i u nałogowych palaczy tytoniu. Na li-
ście zanieczyszczeń znajdują się tlenki azo-
tu (NOx), których znaczne stężenia w ciągu 
całego roku występują przede wszystkim 
w pobliżu ruchliwych ulic. W zasadzie 
wszyscy jesteśmy narażeni na całą gamę 
bardzo toksycznych związków (m.in. dio-
ksyn i furanów) powstających w wyniku 
spalania tworzyw sztucznych i niskiej ja-
kości węgla, którym pali się w domowych 
piecach. Ilość tych związków emitowanych 
rocznie w Polsce jest trudna do oszacowa-
nia, ale z pewnością jest bardzo duża.

Gdzie i w jaki sposób powstaje 
najwięcej toksycznych związków? 

1) GOSPODARSTWA DOMOWE
Odpowiadają one za prawie połowę całkowi-
tej emisji pyłu zawieszonego, większość (ok. 
85%) emisji WWA i praktycznie 100% bardzo 
toksycznego „koktajlu” związanego z niele-
galnym spalaniem tworzyw sztucznych. Jest 
to tzw. niska emisja powierzchniowa (nazwa 
pochodzi od niskich kominów, nie od niskie-
go poziomu zanieczyszczeń!), czyli produkty 
spalania węgla, drewna a nierzadko śmieci 
w domowych piecach, kotłach i kominkach 
najróżniejszych typów. W dodatku proceder 
spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, 
jest niestety w Polsce powszechny, od naj-
mniejszych miejscowości po ścisłe centrum 
Warszawy. Warto też odnieść się do często spo-
tykanej opinii, że drewno jest czystym, „eko-
logicznym” paliwem. Jest to nieprawda. Jeśli 
chodzi o emisję zanieczyszczeń (PM2,5, WWA), 
drewno bywa porównywalne ze średniej jako-
ści węglem – wiele jednak zależy od pieca czy 
kominka, sposobu spalania, konkretnego pali-
wa. Faktem jest jednak, że np. w Warszawie 
dogrzewający się kominkami mieszkańcy za-
możnych dzielnic oddychają często dużo gor-
szym powietrzem niż mieszkańcy „blokowisk” 
ogrzewanych przez miejską sieć ciepłowniczą.

2) TRANSPORT
W polskich miastach na 1000 mieszkańców 
przypada obecnie więcej aut niż w wielu mia-
stach Europy Zachodniej, dodatkowo są to 
często pojazdy stare i emitujące bardzo duże 
ilości zanieczyszczeń. Najbardziej uciążliwe 
są pojazdy z silnikami diesla, odpowiadają 
one za znaczną część całkowitej emisji pyłu 
zawieszonego, a także za pewną część emisji 
WWA. Problemem jest również ruch tranzyto-
wy – samochody ciężarowe przeciskające się 
przez polskie miasta i miasteczka, ale również 
stare autobusy i busy, których tak wiele jeździ 
po naszych drogach, oraz maszyny budowlane.

3) PRZEMYSŁ
Niewątpliwie zakłady, takie jak huty, koksow-
nie czy elektrownie cieplne, znacząco wpływa-
ją na emisję zanieczyszczeń, a szczególnie me-
tali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku siarki 
oraz pyłu zawieszonego.



23

Smog a choroby
Zdecydowanie największe zagrożenie dotyczy układu od-
dechowego. Smog upośledza funkcje obronne dróg odde-
chowych, torując drogę infekcjom, utrudnia też wymianę 
gazową w płucach, co powoduje większe obciążenie serca. 
Kilkudniowy wzrost zanieczyszczeń powietrza przekłada 
się na zwiększoną liczbę zgonów z powodu chorób układu 
oddechowego, a także wzrost absencji chorobowej. Dłu-
gotrwała ekspozycja na szkodliwe związki, nawet przy ni-
skich stężeniach, sprzyja zapaleniu błony śluzowej drzewa 
oskrzelowego, upośledza funkcje obronne dróg oddecho-
wych, torując drogę wirusom i bakteriom, upośledza wy-
mianę gazową w płucach i zwiększa ryzyko alergii. Układ 
oddechowy broni się przed smogiem na kilka sposobów. 
Po pierwsze jest to kaszel, który ma wyrzucić to, co drażni, 
po drugie nasilenie wydzielania śluzu, by chronić śluzów-
kę. To nie zawsze jest skuteczne, bo o ile śluz zatrzymuje 
część pyłu, to już rozpuszczony w śluzie kwas i tak będzie 
drażnił śluzówkę, niszcząc aparat rzęskowy. Inny mecha-
nizm obronny to skurcz oskrzeli. Kiedy oskrzela się kurczą, 
narasta duszność, szczególnie u tych osób, które mają już 
w nich stan zapalny (POCHP, astma oskrzelowa). Kiedy 
się kurczą, organizm jest też słabiej dotleniony – jest mniej 
tlenu w pęcherzykach płucnych, obkurczają się naczynia 
krwionośne w płucach. Spadająca wentylacja powoduje 
wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej, co powoduje, że serce 
musi z większą siłą pompować krew do płuc. To się prze-
kłada na większe obciążenie pracą serca i na zaburzenia ca-
łego układu sercowo-naczyniowego. Problemy te dotykają 
najbardziej osób, które już cierpią na dolegliwości ze stro-
ny układu oddechowego lub krążenia, najczęściej związa-
ne z paleniem papierosów. U osób zdrowych smog może 
nasilić objawy przeziębienia i wydłużyć czas dochodzenia 
do zdrowia. Dzieciom narażonym na życie w smogu doku-
cza zapalenie spojówek, kaszel, objawy nieżytu górnych 
dróg oddechowych, a ich podrażnienie powoduje, że or-
ganizm łatwiej ulega w walce z bakteriami lub wirusami.

Podsumowując: smog może przyczyniać się do wystą-
pienia, zaostrzeń i nasilenia chorób przewlekłych: astmy 
oskrzelowej, POCHP, odczynów alergicznych, śródmiąż-
szowych chorób płuc, przedłużenia nieżytów nosa i krtani.
Jeśli chodzi o układ krążenia, zanieczyszczenia śro-
dowiska przyspieszają rozwój zmian miażdżycowych 
w naczyniach, a co za tym idzie mogą przyczyniać się 
do zawałów serca, udarów mózgu, niewydolności serca, 
zaburzeń rytmu, nadciśnienia tętniczego.
Dolegliwości ze strony układu nerwowego to między inny-
mi problemy z pamięcią, koncentracją, częstsze zachowa-
nia depresyjne, następuje też szybsze starzenie się układu 
nerwowego a nawet większe ryzyko choroby Alzheimera.
No i niestety nowotwory, w tym głównie rak gardła, krta-
ni, płuc. Mogą powstawać ww. nowotwory u osób niepa-
lących.
W grupie szczególnego ryzyka są dzieci. Dzieje się tak 
z kilku powodów. Bariery ochronne (śluz, nabłonek) są 
jeszcze u maluchów nie w pełni dojrzałe, a krótkie i wą-
skie drogi oddechowe są bardziej podatne na podrażnienia 
i zapalenia. Dzieci oddychają z większą częstotliwością 
niż dorośli, a więc wchłaniają stosunkowo więcej zanie-
czyszczeń. Nie bez znaczenia jest również to, że większość 
maluchów oddycha ustami, a nie przez nos, który jest 
w stanie wyłapać część zanieczyszczeń. Ponieważ zanie-
czyszczenia kumulują się przy gruncie, dzieci oddychają 
powietrzem gorszej jakości niż dorośli. Choroby, na któ-
re zapadają dzieci z powodu zanieczyszczeń, to przede 
wszystkim alergie i choroby układu oddechowego. Zanie-
czyszczenie powietrza szkodzi dzieciom jeszcze przed uro-
dzeniem. Noworodki, których matki w okresie ciąży prze-
bywały na terenach o dużym zanieczyszczeniu powietrza, 
miały mniejszą masę urodzeniową, były bardziej podatne 
na nawracające zapalenie płuc w okresie niemowlęcym 
i późniejszym.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
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• Sprawdzaj jakość powietrza. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska podają na swoich stronach internetowych ostrzeżenia, 
gdy stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio groźne dla zdrowia.

• Zachęcaj dziecko, aby oddychało przez nos. To naturalny filtr po-
wietrza.

• Podawaj dziecku napoje. Część zanieczyszczeń przyklei się do wil-
gotnych ścianek gardła zamiast trafić do płuc.

• W dni, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza jest wysokie, dziecko 
powinno zostać w domu. Wyjścia na zewnątrz ogranicz do koniecz-
nego minimum.

• Gdy tylko możesz, wyjeżdżaj z dzieckiem poza miasto. Nawet krótka 
przerwa od wdychania zanieczyszczonego powietrza ma pozytywny 
wpływ na zdrowie.

• Unikaj podróżowania z dzieckiem w godzinach szczytu. Jadąc samo-
chodem wybieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij okna w samocho-
dzie a wentylacje ustaw na obieg zamknięty.

• Spacerując lub jeżdżąc na rowerze z dzieckiem unikaj ruchliwych 
ulic. Poruszajcie się jak najdalej od krawężnika – największe stęże-
nie zanieczyszczeń jest bezpośrednio w pobliżu jezdni.

• Jeżeli okna mieszkania wychodzą na ulicę, w godzinach szczytu 
trzymaj je zamknięte.

• Jeżeli to możliwe, urządź pokój dziecka w pomieszczeniu, którego 
okna nie wychodzą na ruchliwą ulicę.

• Zadbaj o odpowiednią dietę. Pożywienie powinno być bogate w wi-
taminy A, C i E oraz selen pomagające organizmowi neutralizować 
nadmiar wolnych rodników. 

No i zasada nadrzędna: nie pal tytoniu w domu, w którym przeby-
wają dzieci! Nie zabieraj dziecka do miejsca, gdzie pali się tytoń! 
Dym tytoniowy to również zanieczyszczenie powietrza.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Podobne zachowania do opisanych powyżej można zastosować w przy-
padku osoby dorosłej. Mogą pomóc także uprawiane w domu rośliny, 
ograniczenie zajęć sportowych na powietrzu, ograniczenie spacerów 
w zanieczyszczonych miejscach, nawilżanie powietrza w domach oraz 
odpowiednia, bogata w warzywa i owoce dieta.
Z pewnością są to działania, które w znacznie ograniczonym stopniu 
niwelują wpływ zanieczyszczeń na organizm i zdrowie.  Wiele zależy 
od rozwiązań globalnych, ale też zrozumienia, że sami w dużej mierze 
tworzymy otaczający świat. 

10 rad, jak chronić dziecko 
przed zanieczyszczonym powietrzem 
(można te rady także dostosować do dorosłych)

BARDZO DOBRA
przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów

DOBRA
przy stężeniu 21-60 mikrogramów

UMIARKOWANA
przy stężeniu  61-100 mikrogramów

DOSTATECZNA
przy stężeniu 101-140 mikrogramów

ZŁA 
przy stężeniu 141-200 mikrogramów

BARDZO ZŁA
powyżej 200 mikrogramów, przekro-
czenie 300 mikrogramów pyłu na metr 
sześcienny oznacza alarm smogowy.

lek. med. Marcin Mazur
specjalista chorób wewnętrznych

Zanieczyszczenie powietrza



24

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Dzieciństwo

od próchnicy
WOLNE

,,CZYSTO PRAKTYCZNY” 
PORADNIK DLA RODZICÓW

Zdrowie jamy ustnej jest niedocenianym warunkiem zdro-
wia ogólnego człowieka oraz elementem jakości jego życia. 
Zdrowe zęby dodają nam wdzięku i uroku, gdy ważne jest 
dobre wrażenie, sprzyjają dobremu samopoczuciu, pozwa-
lają uniknąć bólu i zbędnych kosztów leczenia.

„
„

PROFILAKTYKA PRENATALNA PRÓCHNICY PO PORODZIE

POJAWIŁ SIĘ PIERWSZY ZĄB!

Kobieta już w okresie ciąży może zadbać o przyszłe 
uzębienie noszonego pod sercem maluszka poprzez:

• dbanie o to, by jej dieta była zbilansowana i boga-
ta w białko, wapń, fosfor, fluor i witaminy A, D, C. 
W przypadkach, gdy dieta nie zapewnia odpowied-
niego dowozu witamin, makro- i mikroelementów, 
zalecane jest wdrożenie suplementacji witamino-
wo-mineralnej. Zrównoważona dieta matki wpływa 
nie tylko na proces powstawania zawiązków zębów, 
ale także na kształtowanie nawyków żywieniowych 
noszonego przez nią dziecka, gdyż już w 4 miesią-
cu życia płodowego zaczynają się rozwijać receptory 
smakowe płodu. Jeśli przyszła mama je dużo słody-
czy, jest duże prawdopodobieństwo, że jej dziecko 
w przyszłości będzie robiło podobnie.

• Równie istotna jak jakość diety jest ilość i częstotli-
wość spożywanych posiłków. Należy unikać podja-
dania między posiłkami oraz w nocy.

• Nie zaleca się natomiast suplementacji związkami 
fluoru w okresie ciąży. Nie ma jak dotąd wystarcza-
jących dowodów na to, że stosowanie tabletek z flu-
orem u kobiet spodziewających się dziecka zmniej-
sza podatność zębów stałych na próchnicę.

• Wizyty kontrolne i leczenie u stomatologa w okresie 
ciąży są koniecznością z dwóch powodów. Po pierw-
sze wyleczona mama, tata i rodzeństwo zmniejszają 
ryzyko przekazania bakterii powodujących próchni-
cę do buzi malucha podczas pocałunków czy użycia 
tych samych sztućców. Po drugie eliminacja stanów 
zapalnych w przyzębiu u kobiety w ciąży ma na celu 
zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego i ni-
skiej wagi urodzeniowej dziecka!

Wasze dziecko nie ma jeszcze zębów, ale już teraz należy zacząć dbać 
o higienę jamy ustnej.

• oglądajcie regularnie jamę ustną waszego jeszcze bezzębnego dziec-
ka.

• masujcie delikatnie wyrostek zębodołowy (miejsce, gdzie pojawią 
się zęby) za pomocą gumowej, silikonowej szczoteczki nakładanej 
na palec lub specjalnego naparstka z mikrofibry.

• po wieczornej toalecie dziecka należy gazą owiniętą wokół palca 
i namoczoną w letniej wodzie przetrzeć delikatnie dziąsła i błonę 
śluzową policzków. Zabiegi te przyzwyczajają dziecko do później-
szych manipulacji podczas szczotkowania.

• czyszczenie zębów powinno stać się częścią wieczornego rytuału 
– mycie – piżamka – czyszczenie zębów – czytanie książki – zasy-
pianie.

• łatwo maluchowi czyścić ząbki na przewijaku, wtedy główka jest 
utrzymana w stabilnej pozycji, jedną ręka rodzic przytrzymuje rącz-
ki dziecka, drugą szczotkuje zęby. Pozostajecie wtedy w kontakcie 
wzrokowym z dzieckiem i można świetnie 
się z nim porozumieć.

• przyszła pora na pierwszą wizytę 
u stomatologa. Powinna ona nastąpić 
6 miesięcy po wyrżnięciu się pierw-
szego zęba mlecznego, ale nie póź-
niej niż w 12 miesiącu życia dziec-
ka. Podczas tej wizyty dentysta 
obejrzy jamę ustną dziecka i za-
planuje profilaktykę oraz leczenie. 
Określi, jak często należy zgłaszać 
się na wizyty kontrolne. 
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 Joanna Murawska 
 lekarz stomatolog

Przychodnia Centrum w Strachówce

•  Zaleczone zęby mleczne zmniejszają ryzyko próchnicy zębów stałych.
•  Wspomagają rozwój aparatu mowy.
•  Utrzymują miejsce dla zębów stałych, co przyczynia się do prawidłowego roz-

woju szczęk i zapobiega powstawaniu niektórych wad zgryzu.
•  Nieleczona próchnica mleczaków powodować może zaburzenia ze strony 

układu pokarmowego, spowodowane źle rozdrobnionym pokarmem i połyka-
niem dużych kawałków jedzenia.

•  Nieleczone mleczaki mogą stać się przyczyną zakażenia całego organizmu, 
czyli sepsy.

•  Próchnica zębów mlecznych może być przyczyną nieprzyjemnego zapachu 
z ust i uszkodzenia zawiązków zębów stałych.

•  Nieleczone zęby mleczne mogą spowodować u dziecka niską samoocenę 
i brak akceptacji ze strony rówieśników.

Początkowe zmiany próchnicowe można zatrzymać lub cofnąć!
Dzieje się to jednak pod warunkiem dokładnego, regularnego i odpowiednio 
długiego (2-minutowego) szczotkowania, ograniczenia spożycia cukrów oraz 
miejscowego stosowania preparatów fluoru (lakierowanie i lakowanie w gabi-
necie stomatologicznym).

DLACZEGO WARTO LECZYĆ ZĘBY MLECZNE?

Zaczynamy szczotkowanie zęba/ów. Pierw-
sza szczoteczka waszego dziecka powinna 
mieć:

• małą zaokrągloną główkę;
• posiadać szeroki trzonek, przez co bę-

dzie wygodna w trzymaniu zarówno 
przez dziecko, jak i dorosłego;

• może być wyposażona w ogranicznik, 
który chroni przed zbyt głębokim wło-
żeniem szczoteczki do ust dziecka

Szczoteczki dla dzieci mogą być manualne 
lub elektryczne. Na rynku pojawiły się rów-
nież szczoteczki soniczne, dostosowane do 
małych pacjentów. Mogą być zaopatrzone 
w timer, odliczający czas szczotkowania.

• Szczoteczkę wymieniamy na nową, gdy 
włosie jest zniekształcone.

PASTA DLA DZIECKA 
6 MIESIĘCY – 2 LATA

METODA SZCZOTKOWANIA

WIEK 2-6 LAT

WIEK 6-8 LAT

POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA

Z FLUOREM 1000 ppm (w rejonach, gdzie 
fluor w wodzie pitnej jest w ponad optymal-
nej ilości – 500 ppmf) w ilości śladowej, 
czyli delikatnie „brudzimy’’ włosie szczo-
teczki pastą. Szczotkujemy 2x dziennie. 
Szczególnie ważne jest szczotkowanie wie-
czorne. Podczas snu następuje zmniejszenie 
wydzielania śliny, która już tak dobrze nie 
oczyszcza zębów i nie dostarcza im odpo-
wiedniej ilości składników mineralnych. Po 
wieczornym myciu dziecko pije tylko wodę. 
Nie zaleca się karmienia piersią w nocy dzie-
ci starszych niż roczne. Wyjątek stanowią 
maluchy mam pracujących zawodowo, które 
nadrabiają ssanie piersi nocą.

Myjemy dwie minuty metodą Fonesa – kó-
łeczkowa; ruchy koliste na powierzchniach 
wargowych i policzkowych zębów, szorowa-
nia na żujących a wymiatania na językowych 
i podniebiennych. Należy jak najwcześniej 
uczyć dzieci trzymania szczoteczki w ręku, 
wkładania jej do ust i wykonywania prostych 
ruchów czyszczących. Dzieci należy uświa-
damiać, że pasty nie należy połykać, ale ją 
wypluwać. Nie trzeba dzieci uczyć płukania 
ust wodą po szczotkowaniu. Dziecko i tak 
nie rozumie tej czynności i zwykle połknie 
wodę razem z pastą a systematyczne poły-
kanie pasty z fluorem w wieku około 2 lat 
może skutkować powstaniem w przyszłości 
białych plam na przednich zębach stałych.
• Nie płuczemy jamy ustnej po szczotko-

waniu a jedynie wypluwamy nadmiar 
pasty! Robimy to w ten sposób, że dziec-
ko nabiera wody do buzi, przytrzymuje ją 
(nie gulgocze) w ustach przez ok. 30 se-
kund i wypluwa (fluor w takiej ilości jest 
bezpieczny i pozostaje w ślinie nawet do 
8-12 godzin nocnych, działając zbawien-
nie na ząbki waszego dziecka). U nie-
mowląt delikatnie zdejmujemy nadmiar 
pasty gazikiem.

• Nie moczymy szczoteczki przed szczot-
kowaniem

• Dzieci w tym wieku mogą zacząć się bronić przed 
czyszczeniem zębów przez rodziców. Najlepiej 
w tym przypadku pomaga odwrócenie uwagi: opo-
wiadanie historyjek, robienie żartów. Należy tak 
pokierować sytuacją, aby mycie zębów odbywa-
ło się jakby ,,przy okazji”. Nie można w żadnym 
wypadku argumentować, że jeśli nie będziesz 
mył, zęby będą bolały i konieczna będzie wizyta 
u dentysty.

• Małe dzieci naśladują dorosłych we wszystkim. 
Bądźcie dobrym przykładem! Jeśli dzieci widzą, że do-
rośli myją zęby, stanie się to dla nich czynnością naturalną.

•  Zmiana ilości nakładanej pasty – wielkość ziarna grochu.
• Można wprowadzić irygatory stomatologiczne jako uzupełnienie higieny
• Zmiana metody szczotkowania na roll, gdy pojawiają się pierwsze zęby trzo-

nowe, czyli szóstki (tu ważna informacja – żaden ząb boczny  mleczny nie 
wypada a za ostatnim mleczakiem wyrasta stały ząb. Dzieje się to czasem już 
zaraz po 5 urodzinach!). Ruchy szczoteczką są bardziej złożone, bo obrotowo-
-wymiatające. Nadal szczotkują zęby dzieciom rodzice!

• Po ukończeniu przez dziecko 5 roku życia należy czyścić dziecku przestrzenie 
międzyzębowe nicią dentystyczną 2-3 razy w tygodniu. (Zwłaszcza między 
4-ką a 5-tką mleczną)

• Pasta jak dla dorosłych 1450 ppm fluoru nakładana w ilości 1-2 cm. Nadal 
rodzice szczotkują dzieciom zęby (poprawiają po nich)

• Można wprowadzić płukanki z fluorem, tylko dla dzieci potrafiących płukać 
jamę ustną, żeby mieć pewność, że płyn nie będzie połykany. Stosujemy w cza-
sie innym niż szczotkowanie lub po nim. Jednorazowo stosujemy 10 ml płynu 
w stężeniu 100ppm f 2x dziennie. Płukanki 225ppm f 1 x dziennie a te o stęże-
niu 900ppm f raz w tygodniu.

• Można wprowadzić oczyszczanie języka (specjalne skrobaczki. Oczyszczamy 
język od tyłu kierując się do koniuszka)

• Czyszczenie nićmi dentystycznymi nadal tylko przez rodziców.

• Dziecko w wieku 8-10 lat może już samodzielnie szczotkować zęby.
• Samodzielnie może również je nitkować.
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Od początku lat 90. ubiegłego wieku przeciętny mieszkaniec Polski posta-
rzał się o prawie siedem lat. Naukowcy prognozują, że do 2030 roku liczba 
najstarszych osób (powyżej 80 r. ż.) zwiększy się z obecnych 1,5 mln do 2,2 
mln. Panie doktorze, jakie są główne źródła tych zmian demograficznych?

Są trzy główne źródła tych zmian: wydłużanie się czasu trwania życia; spadek 
liczby urodzin oraz procesy migracyjne. Pierwszy wskaźnik może być powo-
dem do zadowolenia – wydłużające się trwanie życia świadczy o poprawiającej 
się kondycji zdrowotnej ludności, co jest w części zasługą nas – pracowników 
służby zdrowia. Przyrost naturalny (różnica między narodzinami i zgonami) 
w październiku 2016 wyniósł dokładnie 0,0%. Bilans migracji jest ujemny – 
więcej osób (w większości młodych) emigruje z naszego kraju niż do niego 
przyjeżdża. Te i inne dane można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Oto aktualna „piramida demograficzna” naszego społeczeństwa

Zdrowie Seniora

Starość

etapem

może być

w życiu

wspaniałym

Rozmowa z lek. Leszkiem Warszem
geriatrą, pracującym w Dziennym Domu 
Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim

Ile wynosi średnia życia w Polsce i jak wypa-
damy na tle Europy?

Średnia długość trwania życia w Polsce wzra-
sta, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Sta-
tystycznie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. To 
fakty powszechnie znane. Jeśli chodzi o konkret-
ne liczby, to – choć są mi znane i łatwo je znaleźć 
na wyżej wspomnianej stronie GUS – ... nie po-
dam ich. Proszę wyobrazić sobie, jaki przekaz 
dla starszej osoby płynąłby z informacji, że żyje 
dłużej niż wynosi „norma"? Lepszym i bardziej 

„optymistycznym”  wskaźnikiem jest oczekiwa-
ne dalsze trwanie życia. I tak – chłopcy urodze-
ni w 2015 roku statystycznie dożyją 73,6 lat, zaś 
dziewczynki 81,6 lat. 60-latkowie mają szansę 
przeżyć jeszcze około 19 lat, zaś 60-latki ponad 
24 lata. Osoby 75 letnie – wg szacunków staty-
stycznych – przeżyją po 10 (panowie) i 12 lat 
(panie). I tak dalej. Nawet dla osób stuletnich 
i starszych oczekiwane dalsze trwanie życia jest 
wartością niezerową.  

Inną wartością określającą zaawansowanie wie-
kowe populacji polskiej jest mediana wieku, 
czyli średni wiek mieszkańca. Jeżeli przekra-
cza ona 35 lat, to dane społeczeństwo określa 
się jako stare. W 2007 roku wyniosła ona 37,3, 
w 2035 ma wynieść 46,9 lat, a w 2060 roku 
przekroczy 54 lata i będzie – poza Słowacją – 
najwyższa w całej Unii Europejskiej. Według 
danych Eurostatu (Europejski Urząd Statystycz-
ny), proces demograficznego starzenia się spo-
łeczeństwa polskiego należy do najszybszych 
w Unii Europejskiej.
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To ogromne wyzwanie dla służby zdrowia. Na jakie do-
legliwości najczęściej uskarżają się ludzie w podeszłym 
wieku? Z czym mają największe problemy?

Ludzie starsi uskarżają się na podobne dolegliwości jak 
młodsi pacjenci, z tą różnicą, że w starszym wieku dolegli-
wości jest więcej (wielochorobowość), choroby często wy-
stępują łącznie, tworząc zespoły geriatryczne, mają cięższy 
przebieg i częściej dają powikłania oraz zgony. Zwycza-
jowo pewna grupa schorzeń jest przypisywana wyłącznie 
osobom starszym. To zaburzenia funkcji poznawczych, 
w tym otępienie, zwane mylnie „miażdżycą” czy „demen-
cją starczą''. Tymczasem wg badania PolSenior zaburze-
nia otępienne dotykają ok. 1/3 seniorów, u 1/3 występują 
łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, zaś pozostała 
część (1/3) cieszy się pełną sprawnością umysłową. Warto 
też wspomnieć, że pierwsza pacjentka, u której wrocławski 
lekarz Alois Alzheimer opisał w 1906 r. „chorobę zapomi-
nania” („Krankheit des Vergessens”) nie była seniorką. Au-
guste Deter  zachorowała w wieku 51 lat, a zmarła w wie-
ku lat 56. Dla odmiany – zaburzenia funkcji seksualnych 
kojarzone są raczej z młodymi dorosłymi a nie seniorami. 
Pewna część tych osób wykazuje zainteresowanie tą sferą 
życia. Mogą się z tym – niestety – wiązać też choroby prze-
noszone drogą kontaktów seksualnych (sexually transmit-
ted diseases – STDs). Ale geriatria to nie statystyka i choro-
by, ale gałąź medycyny, zajmująca się zdrowiem starszych 
osób i o zdrowiu wolałbym mówić.

Starość często bywa samotna i to problemy natury 
psychicznej i emocjonalnej często spychają starszych 
ludzi na margines społeczeństwa. Ryszard Przybylski 
w książce „Baśń zimowa. Esej o starości” pisze: „Sta-
rość to pełne osamotnienie świadomości. Stary Czło-
wiek, jak to mądrze ujął Arystoteles, woli co prawda 
zaczynać każde zdanie od „sądzę, że”, rezygnując 
z błazeńskiego „wiem, że”, ale też jak to z okrutną 
przejrzystością ukazał Eliot, zaczyna się straszliwie nu-
dzić w swoim „sennym kącie”. Nawet najszczęśliwsza, 
bogata i zdrowa starość jest w gruncie rzeczy tylko we-
getacją. Zmrożona kapusta na polu. Żałosne ostatnie 
astry”. Czy zgadza się Pan z tą opinią?

To patetyczne i smutne słowa, świadczące o erudycji au-
tora i zarazem rozpaczy. Podobnie brzmi zdanie padające 
często z ust seniorów i nie tylko: „Starość się Panu Bogu 
nie udała”.
Staram się nie oceniać tych opinii, ale zrozumieć, dlacze-
go są wypowiadane. Sądzę, że wynikają one z reakcji na 
fakt bycia starym. Odtwarzane są te same etapy, jakie mają 
miejsce u ludzi dowiadujących sie o chorobie nowotwo-
rowej, dotkniętych żałobą czy bliską perspektywą własnej 
śmierci. A więc: wyparcie („nie jestem stary”), bunt („nie 
chcę być stary”), rezygnacja („jestem stary, wszystko stra-
cone”) i pogodzenie („jestem stary i dobrze sie z tym czu-
ję”). To ludzkie uczucia, ale zbyt długie przeżywanie tych 
destrukcyjnych emocji niszczy i świadczy o pewnej niedoj-
rzałości. A od kogo należy oczekiwać mądrego pogodzenia 
się z naturalnym biegiem czasu, jak nie od seniorów? Naj-
ważniejsze, żeby dobrze czuć się w swoich latach. Wtedy 
starość nie będzie smutna ani samotna.

Jak się Panu udaje zmieniać oblicze starości?

Staram się stawiać sobie realne cele i w miarę możliwości 
zaspokajać potrzeby zdrowotne moich pacjentów. Oczywi-
ście nie chodzi o wyleczenie kogoś ze starości, to niemoż-
liwe. Ważne są małe kroki; spowolnienie procesu starzenia, 
poprawa jakości życia, zmniejszenie dolegliwości fizycz-
nych i psychicznych. Najważniejszym narzędziem w pracy 
geriatry jest rozmowa i chyba rozmowy najbardziej ocze-
kują starsi pacjenci – możliwości wypowiedzenia się, bycia 
wysłuchanym, otrzymania informacji zwrotnej (werbalnej 
i niewerbalnej), słów empatii, pocieszenia, prawdy.

Niestety sytuacja materialna większości polskich seniorów jest 
daleka od ideału. Wielu z nich nie stać np. na leki i nierzadko 
rezygnują z leczenia...   

Tak, to niestety prawda. Dlatego jedną z ważniejszych czynności 
w pracy geriatry jest przegląd leków, eliminacja niepotrzebnych 
i mniej potrzebnych farmaceutyków na rzecz tych niezbędnych. 
W ten sposób odciążamy nie tylko budżet pacjenta, ale też jego wą-
trobę. Należy też wspomnieć o programie Ministerstwa Zdrowia 

„Leki75+”. Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązujące-
go od 1 września 2016  r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawa-
ne pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie 
znalazło się 68 substancji czynnych, w  tym 6 cząsteczek z ryczał-
towym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie mają 
pokryć ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku 
życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%. To pew-
nego rodzaju odciążenie budżetu starszych osób. W kontekście tego 
projektu zadawane są też pytania:

– dlaczego bezpłatne leki dla osób >75 r.ż. (a nie np. dla 65+)?
– dlaczego tylko niektóre, a nie wszystkie leki są bezpłatne?
– dlaczego niektóre choroby są traktowane „priorytetowo”, a inne 

„po macoszemu”? Pacjent cierpiący na (dość rzadką) zatorowość 
płucną lub zakrzepicę żył głębokich otrzyma rywaroksaban lub 
dabigatran za darmo, zaś z refundacji wyłączeni są pacjenci cier-
piący na migotanie przedsionków (najczęstszą arytmię u osób star-
szych)?

– dlaczego specjalista nie może wypisać recepty z „S” i pacjent musi 
iść w tym celu do lekarza rodzinnego?

– czy projekt Leki 75+ nie dyskryminuje osób zdrowych, które nie 
przyjmują leków? Może lepszym pomysłem byłby specjalny bon 
na usługi i wyroby medyczne dla wszystkich seniorów? Karnet na 
basen/siłownię? Darmowy bilet do teatru/kina? Podwyżka emery-
tur?

Na te i inne pytania musimy odpowiadać sobie i pacjentom, zamiast 
poświęcić ten czas na leczenie.

Z badań przeprowadzonych przez socjologa prof. Brunona Sy-
naka wynika, że jeśli chodzi o zdrowie, wciąż pogłębia się prze-
paść między mieszkańcami miasta i wsi, gdzie proces starzenia 
się przebiega szybciej. Czy zauważa Pan te różnice w swojej 
praktyce lekarskiej i jak można je niwelować?

Różnice w stanie zdrowia oraz długości życia pomiędzy mieszkań-
cami miast i wsi z pewnością są (co wykazują badania, w tym pro-
jekt badawczy PolSenior). W codziennej praktyce nie są tak widocz-
ne. Należy pamiętać, że z miejscem zamieszkania jest jak z wiekiem 
metrykalnym, który nie zawsze pokrywa się z wiekiem biologicz-
nym. I tak osoba mieszkająca obecnie w mieście 
mogła spędzić dzieciństwo (kluczowe dla 
rozwoju psychofizycznego) na wsi. Oso-
ba zamieszkująca wieś może być se-
niorem, który całe swoje życie spę-
dził w mieście, a obecnie przeniósł 
się na wieś, aby tu spędzić resztę 
życia. To nowa tendencja. Po-
nadto mamy też zjawisko „prze-
sadzania starych drzew” – star-
sze osoby są zabierane przez 
dorosłe dzieci (z powodu cho-
roby czy niepełnosprawności) 
i nie zawsze dobrze odnajdują 
się w nowym środowisku. Pomi-
mo dobrej opieki chorują i tęsknią.
Mam sentyment do wsi – sam tam 
się wychowałem i dorosłem. Wydaje 
mi się jednak, że środowisko miejskie 
jest bardziej przyjazne dla osób starszych. 
Łatwiej tu dotrzeć do przychodni, apteki czy 
szpitala i to może być źródłem różnic w stanie zdrowia na korzyść 
mieszkańców miast. To nie znaczy, że mieszkanie w mieście to sie-
lanka. Z problemów do rozwiązania chciałbym wymienić brak wind 
w większości bloków oraz słabo rozwinięty transport publiczny.

Choroby wieku podeszłego
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Jak Pan dowodzi, opieka medyczna i socjalna wobec osób w pode-
szłym wieku wciąż jest więc niewystarczająca, ale w pewnych obsza-
rach zmiany na lepsze widoczne są gołym okiem. Przykładem niech 
będzie nowo otwarty Dzienny Dom Opieki Centrum dla Seniorów 
w Mińsku Mazowieckim, w którym Pan pracuje. Jaki cel przyświe-
cał inicjatorom powołania tego, jakże ważnego, ośrodka?

Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świad-
czącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilita-
cji, edukacji dla pacjentów, głównie po 65 r.ż., po przebytej w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy hospitalizacji. Efektem świadczonych usług ma 
być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej, jak 
również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym. Ponadto:

• Zapewnienie właściwej opieki nad osobami niesamodzielnymi i star-
szymi

• Umożliwienie pełnienia ról społecznych i zawodowych przez te osoby, 
jak również ich opiekunów

• Poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie me-
dycznej opieki pozaszpitalnej, poprawi się jakość zarządzania finanso-
wego w ochronie zdrowia

• Wpłynie na rozwój sektora usług medycznych świadczonych w wa-
runkach zbliżonych do domowych

• Zwiększy dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej skierowanej do 
osób niesamodzielnych

• Zmniejszy liczbę ponownych hospitalizacji
• Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełno-

sprawnością oraz samoopieki.

To projekt finansowany ze środków europejskich, z udziałem funduszy 
państwowych i wkładem własnym naszej firmy.

Ile osób może skorzystać z takiej opieki i na jakich 
zasadach?

Grupą docelową jest 80 osób (w tym 48 kobiet i 32 męż-
czyzn), w tym co najmniej 60 osób w wieku powyżej 65 
lat, zamieszkujących głównie powiat miński, które są 
bezpośrednio po hospitalizacji i ich stan zdrowia wyma-
ga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią 
farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniają-
cych i przeciwdziałających postępującej niesamodzielno-
ści oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej (które uzyskają 
od 40 do 65 punktów w skali Barthel) oraz pacjenci,  któ-
rym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały 
świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Jak liczny personel i jakich specjalności zajmuje się 
starszymi pacjentami?

W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarze (spe-
cjalista rehabilitacji medycznej, geriatrii, chorób we-
wnętrznych), pielęgniarki, dietetyk, psycholog, logopeda, 
terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, osoby odpowiedzial-
ne za transport, wyżywienie, porządek – jak to w domu. 
Wystrój wnętrza jest przytulny. Ciepłe barwy nastrajają 
optymistycznie. Oczywiście nie ma barier architekto-
nicznych, działa winda.

Czy Dzienny Dom Opieki spełnił pańskie oczekiwa-
nia? W jakim kierunku będzie się rozwijał?

Dom zlokalizowany jest w spokojnej dzielnicy mieszkal-
nej, wygląda z zewnątrz jak inne domy. Wewnątrz panuje 
rodzinna, domowa atmosfera i pod tym względem spełnił 
moje oczekiwania o stworzeniu przyjaznego miejsca dla 
seniorów. Podczas przyjęcia pierwszej grupy pensjona-
riuszy (6 panów) porównałem DDOM do centrum wete-
rana, w którym pacjenci „sterani” ciężką walką, jaką jest 
życie z chorobą, będą mogli zregenerować siły. Miarą 
sukcesu DDOMu będzie zadowolenie pacjentów, satys-
fakcja zespołu terapeutycznego i realizacja parametrów, 
zapisanych w projekcie.

Czego życzyłby Pan swoim podopiecznym na wiosnę?
Oczywiście zdrowia, czyli: życia wolnego od bólu, od-
dychania czystym powietrzem, spożywania smacznych, 
urozmaiconych posiłków, picia odpowiedniej ilości pły-
nów, aktywności fizycznej, dostosowanej do możliwości, 
wielu zainteresowań i pasji, szerokiej sieci kontaktów 
międzyludzkich.

Czy słynne słowa z piosenki Jeremiego Przybory 
„Wesołe jest życie staruszka” mają szansę się ziścić 
w polskich realiach służby zdrowia?

To piękna, mądra i radosna piosenka, jednak życie „sta-
ruszka” – podobnie jak całe życie – czasami jest wesołe, 
czasami smutne. Myślę, że starość może być wspaniałym 
okresem życia, pod warunkiem, że do niej się przygo-
tujemy, pozytywnie nastawimy i jej doczekamy. Czego 
Państwu i sobie życzę.
P.S. Winston Churchill (1874-1965) nie słynął bynaj-
mniej ze zdrowego życia. Był miłośnikiem cygar i whisky. 
Zmagał się z depresją. Dożył 91 lat. Pozostawił po sobie 
wiele bon motów. Lubię szczególnie ten :„Nie mów mi 
o nowym, lepszym świecie, lecz o tym, jak ocalić to, co 
dobre ze starego”.

 lek. med. Leszek Warsz 
 specjalista medycyny rodzinnej

specjalista geriatrii

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Pani prezydent, jak siedlecki samorząd dba o zdrowie swoich 
mieszkańców?

Zdrowie jest priorytetem, staramy się więc, w miarę naszych możliwo-
ści, ułatwiać siedlczanom dostęp do placówek służby zdrowia i zachę-
cać – także przy pomocy mediów – do korzystania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Bardzo ważna była i jest dla nas rodzina, szczególnie 
ta wielodzietna, dlatego też wdrożyliśmy program „3+ Siedlecka Duża 
Rodzina” oraz jako nieliczni w Polsce program –„Senior 65+”. Pierw-
szy z tych programów, poza wspieraniem rodzin wielodzietnych, ma 
także służyć poprawie ich wizerunku, bo – sama Pani przyzna – nie 
zawsze hasło „rodzina wielodzietna” ma pozytywne skojarzenia. Z ko-
lei program dotyczący seniorów ma za zadanie ułatwienie ludziom star-
szym dostępu do usług medycznych oraz korzystania z dóbr kultury 
i turystyki. Poprzez ten program chcemy stworzyć klimat sprzyjający 
całej rodzinie, w której młodzi spędzają aktywnie czas ze starszymi. Tu 
także czynnik wartościujący odgrywa ogromną rolę. Pragniemy, by se-
niorzy nie myśleli o sobie jako o uciążliwych dla społeczeństwa „dziad-
kach”, a świadomych swoich potrzeb i wymagań obywatelach, którym 
należy się godna jesień życia.  

W ubiegłym roku magistrat wprowadził bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie dla seniorów, a trzy lata wstecz bezpłatne ba-
dania profilaktyczne dla kobiet, tzw. Białe Soboty. Jakie są efekty 
tych programów?

Z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie do tej pory skorzystało 
519 osób. Myślę, że to dobry wynik. O sukcesie możemy mówić rów-
nież w przypadku badań profilaktycznych dla kobiet. Po trzech latach 
mamy pierwsze efekty wspólnych działań – Siedlce plasują się w czo-
łówce miast pod względem zgłaszalności na badania profilaktyczne. 
W bardzo krótkim czasie liczba pacjentów zgłaszających się na bada-
nia z poziomu 20 proc. wzrosła do 45 proc., ale jeszcze daleko nam do 
Skandynawii, w której ten wskaźnik wynosi ponad 95 proc.
Mimo wszystko, jestem przekonana, że te akcje przynoszą wymierne 
korzyści. Kobiety częściej i chętniej się badają, bo mają świadomość, 
że to może im uratować życie. Tej wiosny również chcemy wrócić 
do akcji profilaktycznych. Ostatnim naszym działaniem, zabezpieczo-
nym w budżecie, są szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Na razie 
jesteśmy na etapie dyskusji ze środowiskiem lekarskim. To jest bar-
dzo delikatny temat, więc musimy podejść do niego z należytą sta-
rannością. 

Jak ocenia Pani wkład Centrum Medyczno-Diagnostycznego 
w promocję zdrowia w mieście?

Na podstawie dostępnych danych statystycznych można stwierdzić, 
że Centrum jest liderem, jeśli chodzi o profilaktykę różnych chorób 
i niezwykle prężnym ośrodkiem, bardzo otwartym na współpracę 
z samorządem i innymi placówkami medycznymi. To właśnie dzięki 
inicjatywie Centrum powstał program miejski tzw. Białe Soboty, do 
którego zaprosiliśmy wszystkie chętne jednostki medyczne. W Sie-
dlcach program realizuje: SP ZOZ, Centrum, Medyka, Salus, i Maz. 
Szpital Wojewódzki.

Najważniejsza jest świadomość…
Wszelkie uprzedzenia i stereotypy tkwią w naszej głowie i praca nad 
tym wydaje się najskuteczniejszym orężem w walce o lepszą jakość 

naszego życia. Daleko nam jeszcze do krajów wysoko roz-
winiętych, gdzie badania profilaktyczne są wpisane w co-
dzienność, a nieskorzystanie z nich jest wręcz naganne mo-
ralnie. Słowo „rak” wciąż budzi w nas grozę i strach, który 
paraliżuje, a przecież wcześnie wykryty daje szanse na dłu-
gie życie. W tym miejscu pozwolę sobie wspomnieć moją 
śp. Drogą mi Siostrę, która 19 lat temu zachorowała na 
nowotwór jelita grubego. Przez tych 19 lat funkcjonowała 
ze stomią, prowadziła aktywne życie misjonarki, posługu-
jąc innym. Jak powiedziałby śp. Ksiądz Jan Kaczkowski, 

„żyła na pełnej petardzie”. Zmarła kilka miesięcy temu 
na zupełnie inne schorzenie. Miała szczęście spotykać na 
swojej drodze wspaniałych lekarzy, którzy z oddaniem 
i życzliwością pochylali się nad jej chorobą. Pierwszym 
lekarzem, który zdiagnozował u niej chorobę nowotworo-
wą, był doktor śp. Marian Niciporuk. Jego wskazówki, aby 
natychmiast udała się na operację, były zbawienne.

Co, według Pani, decyduje o dobrej relacji lekarz-pa-
cjent?

Przede wszystkim zaufanie. Pierwsza wizyta u lekarza jest 
moim zdaniem najważniejsza. Jeśli podczas tej wizyty le-
karz zrazi do siebie pacjenta, ten do niego nie wróci, chyba 
że nie będzie miał wyboru… Ale na szczęście ma. Nieste-
ty, wielu lekarzy zdaje się o tym zapominać. Brakuje im 
empatii i zwyczajnego zainteresowania pacjentem. Każ-
dy z nas ma przykre doświadczenia w tej materii. Chory 
człowiek powinien być przyjęty z serdecznością i uważ-
nością. Zdarzają się lekarze, którzy mówiąc do pacjenta 
(nie rozmawiając) nie podnoszą na niego oczu zza biurka. 
Pacjent jest numerkiem… Wiadomo, jak wygląda sytuacja 
w polskiej służbie zdrowia. Dość wspomnieć, że na jed-
nego mieszkańca Polski przypada najmniej lekarzy w Unii 
Europejskiej. Na 1000 mieszkańców mamy 2,2 lekarzy! 
Ale to oczywiście nie zwalnia z obowiązku służenia cho-
remu, bez względu na okoliczności. Wierzę w to, że tych 
prawdziwych i oddanych lekarzy jest znacznie więcej, niż 
tych obojętnych i nieczułych. Powołam się w tym miejscu 
na słowa papieża Franciszka: „Jakże byłoby pięknie, gdyby 
każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem 
gest miłości wobec drugiego”. To apel do nas wszystkich, 
kimkolwiek jesteśmy…

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk 
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CZĘŚĆ 2

?
trzeba wydać

JEDZENIE

FORTUNĘ

Czy na zdrowe

O tańszych zamiennikach
modnych dietetycznych produktów

Kiwi
Owoc, który pojawił się w Europie dopiero w po-
łowie XX wieku i z miejsca został okrzyknięty 
przez mieszkańców Starego Kontynentu „owo-
cem zdrowia”. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, 
że kiwi obfituje w witaminę C (aż 90 mg w 100 
g), A, E oraz K; potas, wapń, żelazo i kwas foliowy. 
Korzystne właściwości powyższych mikroelementów mieliśmy 
okazję poznać przy poprzednich produktach. Warto jednak dodać, 
że kiwi dostarcza naszemu organizmowi także serotoniny, czyli 
neuroprzekaźnika potocznie zwanego hormonem szczęścia. Stąd też 
kiwi wykazuje działanie antydepresyjne, reguluje sen i apetyt, ni-
weluje zmęczenie i działa przeciwbólowo. Ponadto zawarte w kiwi 
tłuszczorozpuszczalne witaminy (A, E, K) to bardzo korzystne po-
łączenie dla narządu wzroku. Jedzenie kiwi pomaga zachować pra-
widłowe funkcjonowanie oka i zapobiega jego chorobom, np. tzw. 
kurzej ślepocie czy jaskrze. Do zalet kiwi zalicza się także jego wa-
lory smakowe – dzięki swojej konsystencji i barwie stanowi bardzo 
atrakcyjny składnik wielu potraw, np. ciast, lodów, koktajli, sała-
tek. Należy w tym miejscu przypomnieć, że kiwi zawiera enzymy 
trawiące białka (konkretnie aktynidynę i papainę), co uniemożliwia 
ścięcie się galaretki z żelatyny wieprzowej. Deser z kiwi w galaretce 
uda się jednak przygotować, jeżeli wykorzystamy żelatynę pocho-
dzenia roślinnego. Ale aktynidyna ma też jasną stronę – pomaga ona 
w procesie trawienia białek pokarmowych i wykorzystania przez or-
ganizm zawartych w nich aminokwasów. Stąd też kiwi jest dobrym 
produktem dla osób trenujących. Przyspieszenie proteolizy pomaga 
bowiem w budowaniu masy mięśniowej. Rozważając właściwości 
odżywcze kiwi dochodzimy do wniosku, że to dobry substytut awo-
kado. Tym bardziej, że cena kiwi to ok. 80 gr za sztukę, podczas gdy 
cena za jedno awokado waha się między 4 a 5 zł.

Pestki 
słonecznika 
Niepozorne nasiona słonecz-
nika to prawdziwe bogactwo 
wartości odżywczych! Po 
pierwsze drogocenne białko 
roślinne, po wtóre nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe, po trzecie 

– witaminy B, E, D, A; a po czwarte – minerały, 
a wśród nich cynk, żelazo, potas, wapń. Pestki 
słonecznika korzystnie wpływają na pracę całe-
go organizmu, a w szczególności na układ ko-
stny i nerwowy. Dodatkowo pestki słonecznika 
mają pozytywny wpływ na stan skóry, włosów 
i paznokci, a także regulują pracę układu hor-
monalnego. Szczególnie dobroczynne działanie 
mają na hormony płciowe – wspomagają poten-
cję u mężczyzn i zwiększają płodność kobiet oraz 
pomagają w prawidłowym przebiegu ciąży. Mają 
niski indeks glikemiczny, dlatego są polecane dla 
cukrzyków. Wysoka zawartość błonnika spra-
wia, że sięgać po nie powinny także osoby od-
chudzające się i cierpiące na zaparcia. Poza tym, 
wysoki poziom fitosteroli obniża poziom chole-
sterolu. Pestki słonecznika można spożywać na 
wiele sposobów – jako samodzielną przekąskę; 
składnik sałatek (można je podprażyć dla nada-
nia chrupkości); ciast i deserów oraz dodatek do 
chleba. Powyższe właściwości oraz cena (7 zł za 
kilogram) czynią je dobrym zamiennikiem gorz-
kich pestek moreli (69,90 zł za kilogram) czy łu-
skanego ziarna konopi (90 zł za kilogram).
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Kozieradka 

Zwana także „greckim sianem” to roślina 
o właściwościach leczniczych. Obfituje 
w śluz polisacharydowy wykorzystywa-
ny przez roślinę jako materiał budulcowy 
i zapasowy. Poza tym stanowi bogate źródło 
wielce pożądanych tłuszczów roślinnych. Dodatkowo za-
wiera także lecytynę i cholinę wspomagające koncentrację 
i pamięć; witaminy PP, F, i D oraz alkaloidy odkwaszające 
organizm. Kozieradka działa osłaniająco i przeciwzapalnie, 
dlatego polecana jest przy chorobie wrzodowej i stanach 
zapalnych skóry. Ponadto obniża zawartość cholesterolu, 
wykazuje działanie moczopędne, pobudza regenerację tka-
nek organizmu oraz jest naturalnym aktywatorem procesów 
wytwarzania krwinek. Ma także działanie odczulające. Ze 
względu na działanie rozkurczowe pomaga w bólach mie-
siączkowych. Ponadto reguluje pracę całego układu pokar-
mowego – działa żółciopędnie, pobudza wytwarzanie soku 
żołądkowego i jelitowego, jest dobrym środkiem na zapar-
cia. Mało? Kozieradka jest również naturalnym anabolikiem, 
a więc przyspiesza proces budowania mięśni. Powinna zatem 
gościć także na talerzach sportowców. Pora teraz wspomnieć 
o walorach kulinarnych kozieradki. W Polsce dostępna jest 
w formie przyprawy. Z racji tego, że w smaku przypomina 
trochę orzechy, może być używana do marynat i sosów, sta-
nowi świetny dodatek do potraw mięsnych (szczególnie do-
brze komponuje się z dziczyzną) i makaronów. Osoby same 
wypiekające chleb z powodzeniem mogą dodać ją do ciasta. 
Pod względem właściwości odżywczych kozieradka może 
stawać do pojedynku z jagodami goji. Oba produkty mają 
swoich wielbicieli, ale pewnym jest, że w konkurencji pod 
nazwą cena kozieradka wygrywa przez knock-out. Między 
20 a 40 zł za kilogram jest przecież ogromna różnica.

Orzechy włoskie 
Kiedyś bardzo popularne, teraz giną na 
półce pośród innych rodzajów bakalii. 
A szkoda, bo stanowią doskonałe źródło 
żelaza, wapnia, potasu, magnezu i cynku 
oraz witamin z grupy B oraz witaminy E. Bo-
gate są także w kwas foliowy i nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Ponadto w ich składzie znajdziemy również koenzym Q 10 
i L-argininę. Co możemy wyczytać z powyższego zestawie-
nia składników mineralnych? Przede wszystkim to, że orze-
chy włoskie powinny znaleźć się w menu kobiet w ciąży ze 
względu na wysoką zawartość kwasu foliowego – działa on 
bardzo korzystnie na rozwój płodu, a szczególnie cewy ner-
wowej. Zawarty w orzechach włoskich fosfor pozytywnie 
wpływa na kości. Niskonasycone kwasy tłuszczowe obniżają 
cholesterol i wykazują dobroczynne działanie dla układu hor-
monalnego. O zaletach koenzymu Q 10 paniom nie trzeba 
wspominać, ale dla panów szybka podpowiedź – to składnik 
wspomagający regenerację skóry i zapobiegający powstawa-
niu zmarszczek. Dodatkowo napar z orzecha włoskiego ma 
działanie przeciwpotne. Kwas foliowy i magnez wykazują 
dobroczynne działanie na układ nerwowy i koncentrację oraz 
przyczyniają się do niwelowania uczucia zmęczenia i znu-
żenia. Ze względu na wysokie wartości energetyczne orze-
chy włoskie polecane są osobom intensywnie pracującym 
fizycznie i umysłowo. Pamiętajmy jednak, że orzechy wło-
skie należą do produktów ciężkostrawnych, dlatego też nie 
należy jeść ich na noc ani przed podróżą. Uważajmy także na 
wielkość porcji – garść orzechów włoskich (30 g) ma aż 194 
kcal! W każdym razie orzechy włoskie w cenie 24 zł za kilo-
gram stanowią alternatywę dla orzechów brazylijskich (62 zł 
za kilogram), orzechów pecan (99 zł za kilogram), orzechów 
nerkowca (78 zł za kilogram) czy orzechów laskowych (49 zł 
za kilogram).

dr inż. Teresa Borkowska
dietetyk

Powyższe przykłady świadczą o tym, że sklepowe półki 
i osiedlowe warzywniaki są pełne produktów obfitujących 

w wartości odżywcze, które nie stanowią wielkiego obciąże-
nia dla naszego portfela. Wprowadzajmy je do swojej diety jak 
najczęściej, aby urozmaicić nasz sposób żywienia i dostarczyć 
naszemu organizmowi jak najwięcej wartościowego pokarmu. 
Ważne jest jednak, aby w pogoni za dietetycznymi nowinkami 
nie zapominać o podstawie, czyli dobrze zbilansowanej diecie, 
która dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników po-
karmowych. Dieta dostosowana do potrzeb naszego organizmu, 
uwzględniająca przede wszystkim takie czynniki jak wiek, płeć, 
stan zdrowia, stopień odżywienia, budowę ciała, wzrost, rodzaj 
wykonywanej pracy i aktywność fizyczną zapewni nam zdrowie, 
dobrą kondycję fizyczną i pozytywne samopoczucie psychiczne. 
Pamiętajmy, że żywność funkcjonalna jest tylko dodatkiem po-
magającym nam osiągnąć dany cel żywieniowy (np. wzbogace-
nie organizmu w brakujący mikroelement, przyrost lub spadek 
wagi, wyrównanie poziomu hormonów czy zbudowanie masy 
mięśniowej) i nie powinna być substytutem zrównoważonego 
sposobu odżywiania się. Kiedy jednak możemy pomóc naszemu 
organizmowi poprzez dostarczenie mu wartościowych, pożyw-
nych produktów, które odpowiednio skomponowane składają 
się na zrównoważoną dietę – czyńmy to jak najczęściej! Uroz-
maicajmy nasze diety i bawmy się komponowaniem zdrowych, 
dietetycznych potraw, szczególnie że nie trzeba na nie wydawać 
fortuny. Na koniec ostateczny argument przemawiający za zmia-
ną diety skierowany do osób oszczędnych, które twierdzą, że 
zdrowe odżywianie jest dla bogaczy. Kilogram marchwi, która 

– obrana i pokrojona w plastry - stanowi wartościową przekąskę 
do wieczornego filmu, kosztuje 2 zł. Paczka chipsów to wydatek 
rzędu 5,79 zł za 225 g paczkę (23,04 zł za kg). Także mitem 
i zarazem wymówką dla leniwych jest opinia, że zdrowa, warto-
ściowa żywność kosztuje zbyt dużo. Ruszajmy więc na poszu-
kiwanie odżywczych produktów w rozsądnej cenie – i to nieko-
niecznie z napisem „bio” czy „eko” na opakowaniu.
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Składniki:
• 2 jajka • bułka • 20 g boczku wędzonego surowego
• oliwa • pomidor • szczypiorek • pieprz • sól • ocet

Składniki (na 6 sztuk):
• 8 plastrów dobrej jakości szynki (dużych plastrów) 
• 6 jajek • 1 duża łyżka majonezu • pęczek długiego 

szczypiorku • sól • pieprz

Wykonanie:
• Bułkę przekrajamy, smarujemy oliwą, 

układamy na niej plasterki boczku 
i zapiekamy na blaszce w piekarniku

• W garnku gotujemy wodę z 2 łyżkami octu
• Jajka wbijamy do miseczek, 

uważamy, by żółtka się nie rozlały
• Gdy woda się zagotuje, łyżką mieszamy wodę 

tworząc wir. W środek wiru wlewamy delikatnie jajko. 
Gotujemy jajko od 3 do 5 min, 

w zależności jak bardzo ścięte jajko lubimy. 
Następnie jajko wyjmujemy i wkładamy do miseczki 

z zimną wodą. Z kolejnym jajkiem postępujemy 
tak samo (jajka gotujemy pojedynczo)

• Bułki wykładamy z piekarnika, 
układamy na nich jajka, posypujemy posiekanym 

szczypiorkiem, solimy i pieprzymy. 
Podajemy z pomidorami lub innymi warzywami.

Wykonanie:
Jajka gotujemy na twardo i obieramy. 

Odcinamy kawałek wzdłuż tak, aby postawić jajko 
(szerszą stroną w dół). Odcinamy jajko z góry 

i wyciągamy żółtko. 
Siekamy wraz z odciętym białkiem. 
2 plasterki szynki kroimy w kostkę. 
Szczypiorek siekamy (pół pęczka). 

Pokrojone jajka, szynkę i szczypiorek mieszamy, 
dodajemy sól, pieprz i majonez.

Pozostały szczypiorek zaparzamy wrzątkiem. 
Osuszamy. Każde jajko zawijamy plastrem szynki 

(w zależności od szerokości szynki możemy złożyć 
je na pół) i spinamy wykałaczką. 

Nakładamy jajeczny farsz do środka, z górką. 
Obwiązujemy sparzonym szczypiorkiem. 

Jajka w szynce podajemy na stół.

Wiosenne
wariacje

w roli głównej
z jajkiem

Jajka

Jaja
po benedyktyńsku

w szynce
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Sałata z pieczonym kurczakiem, 
awokado

Sałatka z tuńczyka, 
kukurydzy, 

i ogórków

Składniki:
• 2 łyżki posiekanego sera długo dojrzewającego 
• 2 jajka na twardo • 2 płaskie łyżeczki majonezu 

• 2 łyżeczki posiekanych zielonych oliwek lub 1 łyżeczka 
posiekanego koperku • 3 plastry sera żółtego

• szczypta soli • szczypta ostrej papryki 
• 6 kromek pieczywa tostowego

Składniki:
• tuńczyk w sosie własnym 2 puszki 

• jajka 3-4 szt. • ogórki konserwowe 3-4 szt. 
• kukurydza w puszce 1 szt. 

• majonez 2 łyżki • jogurt naturalny 2 łyżki 
• szczypiorek • sól morska 

• pieprz czarny mielony

Składniki:
• 3/4 kg piersi kurczaka • 2 awokado 

• 4 jajka ugotowane na twardo • 1 cukrowa cebula 
• miska liści sałat różnego rodzaju 

(lodowa, masłowa, roszponka, rukola, etc. w dowolnych, 
lubianych przez Ciebie proporcjach) 
• sól • świeżo zmielony czarny pieprz 

• 1 łyżeczka czerwonej papryki w proszku 
• szczypta pieprzu cayenne • cytryna 

Sos: 
• szklanka naturalnego jogurtu • 2 czubate łyżki majonezu 

• 1/2 łyżeczki cukru • sok z połowy cytryny 
sól • świeżo zmielony czarny pieprz 
• 2 łyżki drobno posiekanej kolendry 

(można zastąpić natką pietruszki) 
 

Do dekoracji: 
obrany i pokrojony w drobną kostkę pomidor 

(z usuniętymi wcześniej nasionkami)

Wykonanie:
Jajka posiekaj albo rozgnieć widelcem. 
Wymieszaj z koperkiem, majonezem, 

szczyptą soli i ostrej papryki.  
Trzy kromki pieczywa posmaruj pastą jajeczną, 

na wierzchu ułóż plaster żółtego sera, 
przykryj pozostałymi trzema kromkami 

i zapiecz na rumiano w tosterze.

Wykonanie:
Jajka gotujemy na twardo – ok. 10 minut 

od zagotowania się wody, studzimy i obieramy. 
Tuńczyka (najlepiej w kawałku) i kukurydzę 

odsączamy z zalew. 
Ogórki (konserwowe lub kiszone) i jajka 

kroimy w kosteczkę, przekładamy do miski. 
Dodajemy kukurydzę, majonez, jogurt, 

posiekany szczypiorek, tuńczyka. 
Delikatnie łączymy składniki. 

Doprawiamy do smaku solą i pieprzem, 
delikatnie mieszamy. 

Sałatkę schładzamy lub podajemy od razu.

 Przygotowanie dania: 
• Piersi kurczaka umyj, osusz, 

posól, posyp pieprzem, papryką i cayenne. 
Ułóż na kratce i wstaw do piekarnika 

nagrzanego do 180 stopni na 25 minut.
• Awokado obierz i pokrój na sporą kostkę. 

Od razu spryskaj sokiem z cytryny. 
Jajka pokrój na ćwiartki. Cebulę pokrój na cienkie plastry.

• Sos przygotuj poprzez dokładne wymieszanie 
wszystkich składników.

• Upieczone piersi pokrój na ukośne paski.
• Na talerzach układaj porcje sałaty, 

na niej rozłóż jajka, awokado oraz cebulę. 
Całość polej sosem, a na górze ułóż plastry mięsa.

• Świetnie smakuje samodzielnie, 
można także tą sałatę podawać z białym pieczywem 

lub posypaną grzankami.

z jajkiem

i jajkami

jajek
Tosty

Smacznego!
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na LUZIE Galeria Centrum
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Lekarz mówi do babci:
– No, w waszym wieku, babciu, 

trzeba się oszczędzać, unikać 
chodzenia po schodach.

Minął rok i staruszka znowu 
przychodzi do lekarza na bada-
nia kontrolne.
– No i jak się czujecie, babciu?
– No bardzo dobrze, ale mam 

jedno pytanie: czy mogę już 
wchodzić po schodach?

– Tak, babciu.
– To chwała Bogu, bo to wcho-

dzenie do mieszkania na trze-
cim piętrze po rynnie bardzo 
mnie męczyło!

Dentysta dzwoni do Kowalskiego:
– Bardzo mi przykro, ale zapłacił 

mi pan fałszywymi pieniędzmi.
– A pan to może mi wstawił 

prawdziwe zęby?

Przychodzi facet do lekarza:
– Panie doktorze, nie mogę 

odzwyczaić się od palenia. 
– A próbował pan gumę do 

żucia? 
– Próbowałem, nie pali się.

Jasio widzi na obrazku ludzki 
szkielet. Pyta dziadka:
- Co to dziadku? Co to jest?
- To jest szkielet, on zostaje 

gdy człowiek umiera.
- A! Czyli do nieba idzie tylko 

mięsko!

W mieszkaniu doktora dzwoni 
telefon. 
- Panie doktorze, mój mąż 

strasznie mnie obraził.
- I dlatego też pani dzwoni do 

mnie w środku nocy?
- Tak, bo teraz trzeba go 

pozszywać.

Przychodzi baba do lekarza: 
- Panie doktorze, dziękuję za 

wspaniałe leczenie! 
- Ale przecież ja leczyłem pani 

męża, a nie panią - mówi 
lekarz. 

- Tak, ale teraz ja po nim 
wszystko dziedziczę i to 
dzięki panu!

Pain of Salvation
In the Passing Light of Day (CD)

W pierwszym numerze kwartalnika na 2017 r. zaproponuję płytę nieco trudniejszą muzycznie, ale w jakiś sposób nawią-
zującą do tematyki czasopisma. Pierwsza z ważnych muzycznych propozycji na 2017 r. Jest to najnowszy, nagrany po 6 

latach album szwedzkiego zespołu Pain of Salvation. Zespół, którego najważniejszą postacią jest wokalista i gitarzysta Daniel 
Gildenlow, twórca całego repertuaru i warstwy tekstowej. Wszystkie płyty zespołu były tzw. concept albumami, czyli nie były 
to zbiory luźno rozrzuconych piosenek, a stanowiły literacką całość, były podporządkowane rozważaniom na konkretny temat. 
No i teraz wyjaśnię, jak się ma tematyka najnowszego dzieła POS do charakteru kwartalnika. Otóż w 2014 r. Daniel Gildenlow 
(rocznik 1973) spędził 4 miesiące w szpitalu, gdy otarł się w sposób realny o śmierć. Choroba przyszła nagle i nieoczekiwanie. 
Było to martwicze zapalenie powięzi. Przysporzyła mnóstwa cierpień, a rokowanie obarczone było dużym ryzykiem zgonu. 
Doświadczenia z tamtego okresu, przemyślenia na temat tego, co w życiu ważne, odczucia człowieka cierpiącego, świado-
mego, że może przegrać batalię o życie, znalazły swoje odbicie w tekstach i muzyce z płyty „In the Passing 
Light of Day”. Muzyka trudna i pewnie nie spodoba się wszystkim czytelnikom kwartal-
nika, bo swoimi korzeniami wyrasta z ciężkiej muzyki rockowej, ale może warto 
spróbować dać szansę Danielowi. Są na płycie momenty absolutnie zachwyca-
jące, czarowne, na przemian z szorstkimi, agresywnymi. Jest ból i walka, jest 
bunt i pogodzenie, jest wreszcie zastanowienie nad tym, co w życiu najważniejsze. 
A utwór tytułowy trwający 15 minut, to jedna z najpiękniejszych pieśni miłosnych, 
jakie słyszałem. To wyznanie uczuć do najbliższej osoby od człowieka, który pisze je 
z perspektywy szpitalnego łóżka, który przewartościowuje swoje życie. Daniel batalię 
wygrał i powrócił do pełni zdrowia. Dzięki temu może tworzyć tak wspaniałe dzieła 
i dzielić się nimi ze światem.

Zdrowie i Relaks

Poleca lek. Marcin Mazur

Śmierć wpisana jest w życie człowieka. Jednak 
jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, ja-

kie na niego czekają. Jak poradzić sobie ze śmiercią 
bliskich osób?

Kiedy nadchodzą te najtrudniejsze momenty parali-
żuje nas lęk i przerażenie. Jak pogodzić się z odcho-
dzeniem ukochanych ludzi? Jak uporać się z żałobą 
po ich śmierci? Kiedy wydaje się, że straty już nikt 
i nic nie uleczy. Towarzyszenie bliskim w odcho-
dzeniu a także żałoba mogą stać się dla każdego 
człowieka, mimo cierpienia, ważnym i cennym do-
świadczeniem,  lekcją akceptacji, otwarcia na nowe. 
Ból po utracie ukochanych ludzi jest wielki, ale siły 
życia są potężne. Renata Dziurdzikowska w swojej 
książce „Możesz odejść, bo cię kocham” ukazuje 
śmierć jako integralną część naszego życia.

(z opisu wydawcy)

Możesz odejść, 
bo cię kocham
Renata Arendt-Dziurdzikowska
Wydawnictwo: Zwierciadło, 2016



Dlaczego Sauna?
Park Wodny Siedlce to najchętniej odwiedzany obiekt spor-
towo-rekreacyjny w Siedlcach. w ubiegłym roku odwiedziły 
nas w sumie 328 762 osoby, a każdego dnia witamy blisko 
1000 klientów. Po trzech latach funkcjonowania obiektu, 
dokładnie 25 lutego 2017 roku park wodny odwiedził 
milionowy klient! 

Park Wodny Siedlce to trzy strefy rekreacji i rozrywki – 
hala basenowa, strefa saun oraz profesjonalna 4-torowa 
kręgielnia. Wśród atrakcji hali basenowej znajduje się basen 
sportowy z pełnym osprzętem technicznym i pomiarowym 
do organizacji zawodów sportowych. Dodatkowo brodzik 
dla dzieci, basen do nauki pływania, basen rekreacyjny, 
a w nim gejzery wodne, rwąca rzeka, bicze wodne, leżanki 
z masażem. Amatorzy relaksu chętnie korzystają z jacuzzi 
i strefy saun, którą tworzą sauna sucha i parowa.

Sauna należy do znanych od wieków zabiegów fizjoterapeu-
tycznych z wykorzystaniem ciepła. W saunie suchej panuje 
temperatura ok. 90-92°C i wilgotność ok. 10%. Natomiast 
w saunie parowej temperatura jest niższa i wynosi ok. 
46-47°C, a wilgotność bardzo wysoka, co sprawia, że tem-
peratura odczuwalna jest o wiele wyższa. Sauna to przede 
wszystkim metoda profilaktyczna, pomaga też łagodzić 
wiele drobnych dolegliwości, a nawet uzupełnia leczenie 
konkretnych schorzeń. Pobyt w saunie suchej umożliwia 
również oczyszczenie organizmu z toksyn. Oprócz tego 
rozluźnia, relaksuje i pozwala łagodzić napięcie wynikające 
ze stresu. Sauna to również miejsce, w którym możemy 
zrzucić zbędne kilogramy – w trakcie jednego pobytu 
organizm spala 300 kalorii. Dodatkowo sauna poprawia 
pracę serca i krążenie oraz pozwala uregulować skoki 
ciśnienia. Rozgrzanie sprzyja produkcji endorfin i pobudze-
niu układu odpornościowego. Sauna sprzyja regeneracji 
mięśni, stąd bywa pomocna po intensywnym treningu. 

Skandynawowie podkreślają, że w pełni pozytywny wpływ 
sauny odczuje ten, kto połączy zabieg przegrzania ciała 
z zabiegiem nagłego ochładzania. Stąd zwyczaj wskaki-
wania do przerębla po rozgrzaniu w tradycyjnej saunie 
fińskiej, czyli znane wszystkim hartowanie organizmu przed 
przeziębieniem i grypą. w parku wodnym polecamy sko-
rzystanie z wanny chłodzącej lub chłodny prysznic.

O czym warto pamiętać?
• przed wejściem do sauny dokładnie wytrzyj się 

ręcznikiem, skóra poci się wtedy o wiele szybciej
• po seansie w saunie zastosuj przemiennie gorący 

i zimny prysznic, w celu hartowania organizmu 
• z sauny korzystaj 1 maksymalnie 2 razy w tygodniu
• w saunie suchej jednorazowo spędzaj średnio od 8 do 

12 minut, w saunie parowej od 15 do 20 minut
• przed wejściem do sauny nie pij alkoholu, nie objadaj 

się, ale i nie wchodź z pustym żołądkiem
• unikaj sauny jeśli masz popękane naczynka, jesteś 

w ciąży, masz silną grypę lub kłopoty z sercem

Dla zapewnienia większego komfortu naszym klientom od 
1 maja w Parku Wodnym Siedlce wprowadzimy możliwość 
wypożyczania ręczników.

Cennik

• przy zakupie jedynie biletu do sauny dodaje się gratis 
10 minut.

• dopłata za przekroczenie czasu naliczana jest z dołu, 
za każde przekroczone 6 min.

Park Wodny Siedlce
ul. Jana Pawła II 8
tel. 25 633 33 33

Poniedziałek – Piątek 
6:00 - 22:00

Sobota – Niedziela 
/ Święta

6:00 - 22:00

Czas ważności 10 min.
Dopłata 
za 6 min.

10 min.
Dopłata 
za 6 min.

Bilet 6 zł 3 zł 8 zł 4 zł



PROFILAKTYKA
RAKA
SZYJKI MACICY

 Panie w wieku 25-59 lat
 Jeśli minęły 3 lata od ostatniego 
badania cytologicznego w ramach NFZ.

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

PROFILAKTYKA
RAKA
JELITA GRUBEGO

 Osoby w wieku 50 – 65 lat, 
niezależnie od wywiadu rodzinnego
 Osoby w wieku 40 – 49 lat, 
które mają krewnego I0 z rozpoznanym 
rakiem jelita grubego
 Osoby w wieku 25 – 49 lat 
z rodzin z zespołem Lyncha 

PRACOWNIA ENDOSKOPII CENTRUM
 Siedlce, ul. Niedziałka 14
 Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52

PROGRAM
GENETYCZNY

Program opieki nad rodzinami
wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: 
sutka, jajnika, trzonu macicy, jelita grubego. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
tel.  506 007 404

PROFILAKTYKA
CHORÓB

UKŁADU KRĄŻENIA
Pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat
 zadeklarowani do lekarza POZ w CMD

 bez wcześniejszego rozpoznania CHUK
KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

PROFILAKTYKA
RAKA PIERSI

Panie w wieku 50-69 lat
Jeśli minęły 2 lata od ostatniego 

badania mammograficznego w ramach NFZ.
PRACOWNIA

MAMMOGRAFICZNA CENTRUM
Siedlce, ul. Kleeberga 2,  tel. 512 303 103

Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52
tel. 25 633 35 55

PROFILAKTYKA
RAKA PŁUC

Tomografia Komputerowa
Niskodawkowa Płuc

 Osoby w wieku 50 – 70 lat,
 Osoby zamieszkałe na terenie

– miasta Siedlce, powiatów:
sokołowskiego, garwolińskiego, węgrowskiego, 

otwockiego, wyszkowskiego
(adres zamieszkania, a nie zameldowania);

 palenie papierosów minimum 1 paczkę 
dziennie przez 20 lat (20 paczkolat)

PRACOWNIA 
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  
Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52

BILANSE
DLA DOROSŁYCH

DIAGNOSTYKA w kierunku wykrywania 
CHORÓB NOWOTWOROWYCH

oraz PRZEWLEKŁYCH
Dla pacjentów w wieku

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lub 65 lat 
zadeklarowanych do poradni

medycyny rodzinnej CENTRUM! 
KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

ramach NFZ.
KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

JELITA GRUBEGO
niezależnie od wywiadu rodzinnego

rozpoznanym 

PRACOWNIA ENDOSKOPII CENTRUM

, ul. Dąbrówki 52

wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: 
sutka, jajnika, trzonu macicy, jelita grubego.

www.centrum.med.pl

Infolinia
medyczna
25 633 35 55

PROGRAMY
PROFILAKTYCZNE
REALIZOWANE W TWOJEJ PRZYCHODNI

BEZPŁATNE



Przychodnia Zdrowia nr 1 
w Siedlcach
ul. Ks. Niedziałka 14

Centrum Matki i Dziecka 
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia nr 5 
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia nr 6 
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 41

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Dzienny Dom Opieki Medycznej Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Olsztyńska 2

Przychodnia Zdrowia 
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia 
w Łukowie
ul. Struga 11

Przychodnia Zdrowia 
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B 

Przychodnia Zdrowia 
w Seroczynie
ul. Siedlecka 3

Przychodnia Zdrowia 
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia 
w Domanicach
Domanice Kolonia 17

Przychodnia Zdrowia 
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30 

Przychodnia Zdrowia 
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia  
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Nasze
placówki

Medyczna infolinia 
Call Center:

25 6 333 555
www.centrum.med.pl

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

Przychodnia Zdrowia 
w Ceranowie
Ceranów 25

Przychodnia Zdrowia 
w Garwolinie
ul. Korczaka 35

Przychodnia Zdrowia 
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8

Przychodnia Zdrowia 
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a

Przychodnia Zdrowia 
w Strachówce
ul. Norwida 7

Przychodnia Zdrowia 
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

Przychodnia Zdrowia 
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

Przychodnia Zdrowia 
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

Przychodnia Zdrowia 
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34 

Już od kwietnia 2017!


