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Drodzy Czytelnicy, 
 mam nadzieję, że wiosnę powitaliście w dobrym nastroju. Taki też jest nasz najnow-
szy magazyn – piszemy o chorobach nie po to, by straszyć, a po to, byście mieli Drodzy 
Czytelnicy świadomość, jak ważna jest profilaktyka w naszym życiu. I po to, by dawać Wam 
nadzieję. W tym duchu rozmawiamy z wybitną onkolog Ewą Frodis, wielokrotnie gosz-
czącą w Siedlcach, która stworzyła w Szwecji kompleksowy ośrodek leczenia raka piersi. 
Warto korzystać ze sprawdzonych skandynawskich rozwiązań, które wprowadzamy także 
w naszych placówkach. Zachęcam też do lektury artykułu dr Marcina Mazura, który tym 
razem przybliży temat obturacyjnej choroby płuc. Nie mniej ważna jest rozmowa z psycho-
log Adrianą Szubielską. Terapeutka omawia objawy i leczenie stresu pourazowego, którego 
ofiar – w świecie targanym konfliktami zbrojnymi i atakami terrorystycznymi – wciąż przy-
bywa. Z publikacji przygotowanej przez "naszą" prawniczkę dowiecie się Państwo, czym 
jest tajemnica lekarska w kontekście służb specjalnych. Polecam również wywiad z Dorotą 
Fajnas, kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynce. Nowo otwarta placów-
ka świadczy pomoc dla seniorów, którzy nie są w stanie żyć samodzielnie. Dla oddechu po 
trudnych tematach proponuję zajrzeć do naszej kuchni – wszak święta tuż, tuż. I z tej okazji 
życzę Wam bardzo dużo zdrowia i pogody ducha. Warto uśmiechać się do świata i do siebie 
wzajemnie nawet wtedy, kiedy obiektywnie nie ma ku temu powodów. Uśmiech naprawdę 
potrafi zdziałać cuda. 

Recepty elektroniczne   4
Rozmowa z dr Ewą Frodis   8
Zespół stresu pourazowego   12
Co nowego w Centrum .   16
Przewlekła obturacyjna choroba płuc   20
Kiedy twoje dziecko się jąka   24
Koordynowana opieka zdrowotna   28
Wszystkie smaki drobiu   32
Rozrywka z poczekalni   35

2   Gorączka
6   Opieka nad osobą z rakiem krtani
10   Choroby rzadkie
14   Tajemnica lekarska a służby specjalne
18   Raport NIK o walce z nowotworami
22   Wady zgryzu 
26   Prezentacja ZOL w Krynce
30   Czego nie wiesz o przyprawach?
34   Galeria 

Wydawca: 
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce



22

Farmaceuta radzi

Gorączka
fakty i mity

Gorączka zwykle budzi duży niepokój, 
ponieważ jest zapowiedzią rozwijającej się choroby, 

ale czy słusznie obawiamy się objawów gorączkowych? 

Gorączka jest reakcją fizjologiczną organi-
zmu na czynniki szkodliwe, najczęściej 
natury infekcyjnej, ale także toksyczne, 

chemiczne czy neurologiczne. Warto jednak pa-
miętać, że obniżanie temperatury ciała jest jedy-
nie likwidacją jednego z objawów choroby, a nie 
choroby samej w sobie. Gorączka występuje nie 
tylko u ludzi, ale jest rozpowszechniona również 
w świecie zwierząt. Wpływa pozytywnie na wy-
twarzanie mediatorów stanu zapalnego, mobi-
lizuje komórki odpornościowe, a także hamuje 
procesy namnażania drobnoustrojów chorobo-
twórczych w organizmie. Nie jest więc odręb-
ną chorobą, a jedynie objawem, który zwiększa 
szanse na przeżycie ciężkiej choroby. Niestety, 
w epoce rozwiniętego leczenia przyczynowego 
infekcji i zatruć gorączka, nawet niewielka, jest 
bardzo niepożądanym objawem, a przez to in-
tensywnie i przedwcześnie zwalczanym. Wzrost 
temperatury przebiega stopniowo i rozpoczyna 
się od wzmożonego wytwarzania ciepła, głów-
nie poprzez skurcze mięśni, co jest odbierane 
jako dreszcze, oraz ograniczonej wymiany ciepl-
nej z otoczeniem. Skóra staje się blada, sucha, 
chory zaś zwykle kuli się pod kocem, by zmniej-
szyć efektywną powierzchnię ciała. Po nim na-
stępuje tzw. okres szczytowy, gdy temperatura 
ciała osiągnie wartość, na jaką został nastawiony 
nasz wewnętrzny „termostat”, wtedy oddawa-
nie ciepła – głównie przez rozszerzenie naczyń 
skórnych – zrównuje się z jego wytwarzaniem. 
W trzecim okresie, tzw. zejściowym, rozpoczy-
nającym się po zastosowaniu leków przeciwgo-
rączkowych organizm intensywnie oddaje cie-
pło nagromadzone wcześniej, czego objawem są 
intensywne poty.

Objawy najczęściej towarzyszące gorączce:
• ból głowy połączony z rumieniem na policzkach 
 (tzw. wypieki, rumieniec);
• przyspieszony oddech (ponad 40 oddechów na minutę);
• przyspieszone tętno (ponad 120 na minutę);
• brak apetytu, zwiększone pragnienie;
• dreszcze, obfite pocenie się.

Kiedy mówimy o podwyższonej temperaturze? 
Podstawowa temperatura ciała z definicji jest to najniższa temperatura osiąga-
na przez ciało podczas odpoczynku (zwykle w czasie snu), mierzona bezpo-
średnio po przebudzeniu i przed jakąkolwiek aktywnością fizyczną. 
W Polsce temperatura ciała najczęściej mierzona jest pod pachą; prawidłowy 
wynik mieści się w przedziale 36,4–37,0°C. Pomiary wykonywane o tej samej 
porze w kolejnych dniach mogą różnić się do 0,5°C. Temperatura ciała zależy 
od wieku, płci i rytmu okołodobowego. Wieczorem jest wyższa niż rano, u ko-
biet zmienia się w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego. Na temperaturę 
ciała wpływają także czynniki zewnętrzne, takie jak: upał i zimno, stres, wysi-
łek fizyczny, głód, zmęczenie, gorąca lub zimna kąpiel. U małych dzieci wzrost 
temperatury może być następstwem przegrzania i krzyku. 

• pod pachą: u dzieci małych w pachwinie 36,4°C (35,5–37°C)
• na skórze czoła: 36,4°C
• w ustach: 36,8°C
• w odbycie: 37,6°C
• w uchu: 37,6°C
• w pochwie: 37,6°C

Miejsca pomiaru temperatury ciała 
i wartości prawidłowe: 
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Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji

Jaki termometr wybrać?
Termometr to podstawowy sprzęt medyczny, który 
znajduje się w każdym domu i jeśli jest odpowiednio 
dobrany do potrzeb użytkowników, stanowi duże uła-
twienie w diagnozowaniu pierwszych objawów choro-
by. Jeszcze do niedawna dysponowaliśmy wyłącznie 
termometrami rtęciowymi lub alkoholowymi – obecnie 
producenci sprzętu medycznego oferują dużo szerszy 
wachlarz produktów, jednak taka różnorodność często 
sprawia kłopot przy wyborze aparatu. Przed zakupem 
warto się zastanowić, dla kogo termometr będzie dedy-
kowany, dla osoby starszej, młodej, dla kobiety planu-
jącej ciążę czy dla niemowlaka. Czy istotne jest dla nas, 
by termometr ograniczał się tylko do wskazań tempe-
ratury ciała czy będziemy używać go ponadto do po-
miaru temperatury wody do kąpieli, temperatury mleka 
oraz powietrza w pomieszczeniu. Tego typu funkcje 
termometru w znacznym stopniu ułatwiają nam opiekę 
nad niemowlęciem. Ile osób będzie z niego korzystać? 
Jedna, dwie, cała rodzina? Kiedy planujemy, iż termo-
metr będzie używany przez większą grupę osób, może 
warto pomyśleć o zakupie termometru bezdotykowego. 
Tego typu termometr podczas pomiaru temperatury nie 
dotyka ciała człowieka, nie ma ryzyka przenoszenia 
drobnoustrojów z jednej osoby na drugą. Z termome-
trów, które podczas pomiaru temperatury dotykają ciała, 
może również korzystać wiele osób po wcześniejszej 
każdorazowej dezynfekcji.

Obecnie najpopularniejszym termometrem na rynku 
jest klasyczny termometr elektroniczny. Wynik pomia-
ru otrzymujemy już po kilku sekundach na elektronicz-
nym wyświetlaczu, który ułatwia odczyt wyniku, co jest 
szczególnie istotne, kiedy temperaturę chce zmierzyć 
osoba starsza bądź z wadą wzroku. Modele różnią się 
od siebie rodzajami końcówek, kształtem i materiałem, 
z którego jest wykonana obudowa. Większość z nich 
jest wodoodporna. Cena nie przekracza 20 złotych.

Najnowocześniejszymi aparatami do pomiaru tempe-
ratury są elektroniczne termometry na podczerwień. 
Dzielimy je na skanujące i bezdotykowe. W zależności 
od modelu temperaturę mierzymy na czole lub w uchu. 
Zalety: pomiar jest bardzo dokładny do ±0,01°C, a wy-

nik mamy w parę sekund – ok. 3 s. Termometry na podczerwień po-
siadają wiele dodatkowych funkcji, np. pomiar temperatury otoczenia 
czy płynu, np. wody w wanience czy mleka. Doskonale nadają się do 
pomiarów temperatury niemowlętom i małym dzieciom. Termometry 
na podczerwień skanujące dostępne są już cenie około 70 zł. Prawdzi-
wy termometr bezdotykowy to zakup rzędu powyżej 100 zł. 
Ciekawostką są termo smoczki. To elektroniczny termometr przezna-
czony dla najmłodszych dzieci, które nie odzwyczaiły się jeszcze od 
ssania smoczka. Zalety: wygodny i prosty w obsłudze, pomiar po ok. 3 
min. Jego obudowa jest wodoodporna, a wynik pomiaru odczytuje się 
na wyświetlaczu LCD.

Bez względu na to, jaki termometr wybierzemy, pamiętajmy, aby przed 
pierwszym użyciem dokładnie przeczytać ulotkę, czasem pochopnie 
uznajemy, iż termometr błędnie mierzy, np. kiedy dokonujemy pomia-
ru temperatury w niewłaściwy sposób bądź kiedy omyłkowo zmieni-
my jego ustawienia. Najczęściej pomiar powinien być wykonywany na 
oczyszczonej skórze, bez zabrudzeń czy podkładu, warto pamiętać, by 
nie mierzyć temperatury zaraz po wyjściu z gorącej kąpieli czy tuż po 
wejściu z zewnątrz pomieszczenia. 

Zwracajmy również uwagę, gdzie dokonujemy zakupu. Sklepy me-
dyczne i apteki dają nam gwarancję nabycia sprawdzonego sprzętu 
renomowanych firm z długoterminową gwarancją, dlatego nie warto 
szukać okazyjnego sprzętu z niepewnych źródeł.

W związku z powyższymi rozbieżnościami i zmienny-
mi warunkami otoczenia wiarygodny pomiar tempera-
tury ciała stanowi nie lada wyzwanie. Niezwykle istotne 
jest dobranie odpowiedniego miejsca pomiaru tak, aby 
możliwie dokładnie ocenić temperaturę jak najbardziej 
zbliżoną do ciepłoty głębokiej ciała oraz aby w możli-
wie największym stopniu zminimalizować opóźnienie 
oceny narastania gorączki. Termometrem stosowanym 
u niemowląt i dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia, 
jest termometr doodbytniczy. Z kolei u dzieci pomię-
dzy 3. a 5. rokiem życia zaleca się mierzenie gorączki 
w uchu, a już u dzieci powyżej 5. roku życia – pod pa-
chą. Również czas pomiaru jest ważny i zależy od uży-
tego termometru. Najszybszy wynik uzyskamy dzięki 
termometrowi elektronicznemu. Ostatnio coraz więcej 
zwolenników zyskuje pomiar temperatury błony bęben-
kowej. Jest szybki i wygodny, niestety obarczony sto-
sunkowo wieloma błędami (ewentualna obecność wo-
skowiny w przewodzie słuchowym, możliwość trwania 
zapalenia ucha środkowego, trudność w odpowiednio 
dokładnym i powtarzalnym ustawieniu termometru do-
usznego, itp.). Dla celów praktycznych istotne jest, by 
dokonywać pomiarów w sposób powtarzalny, tj. przy 
wykorzystaniu tej samej metody. Interpretując wyniki 
pamiętajmy, że zakres prawidłowej ciepłoty różni się 
dość znacząco w zależności od miejsca pomiaru, np. 
w odbytnicy zwykle jest o 0,5°C wyższy niż pod pachą. 
Za gorączkę uznajemy temperaturę powyżej 38 st.
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e-Recepty
CZY CZEKA NAS REWOLUCJA?
Już od kwietnia nie będzie konieczności wizyty u lekarza, 
by otrzymać np. kolejną receptę; wystarczy telekonsultacja 
i konto pacjenta, by pójść do apteki. Jesteśmy pierwszym mia-
stem w Polsce, w którym zacznie działać system „e-recepty”.

To nie oznacza, że od kwietnia wszy-
scy dostaniemy wyłącznie e-recepty 
podczas wizyty u lekarza. System 
będzie wdrażany w wybranych pla-

cówkach medycznych i aptekach, które do 
niego przystąpią. – Od kwietnia chcemy 
ruszyć z wdrożeniem obejmujacym małą 
populację, ok. 200 osób, tak, aby od maja 
2018 roku zwiększać grupę pacjentów-użyt-
kowników e-recepty – deklaruje Marcin 
Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w War-
szawie, autor i właściciel projektu.

Wszystkie dane trafiać będą w tzw. tech-
nologiczną chmurę, na serwery rządowego 
systemu „recepta” i stamtąd dostępne będą 
dla NFZ i innych podmiotów, np. na potrze-
by kontroli. W Siedlcach wytypowano do 
wdrożenia oba szpitale: Wojewódzki i Miej-
ski, Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
oraz 35 aptek. Autorzy programu i jedno-
cześnie podmiot wdrażający rządowy pro-
gram „e-recepty” – Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia – testował 
system na grupie 41 podmiotów medycz-
nych, szpitali, przychodni i aptek. W okre-
sie testów ponad 10 tys. e-recept, z czego 
ponad 2 tys. zrealizowano. Centrum zdecy-
dowało o wdrożeniu „całościowym” w wy-
branych miejscowościach; poza Siedlcami 
będą to też Skierniewice (szpital, przychod-
nia i 26 aptek). 

CSIOZ twierdzi, że celem pilotażu w Siedl-
cach nie jest testowanie systemu po to, by 
wyłapywać błędy, ale chce wdrożenia, które 
wzbogaci o inne rozwiązania już określoną 

„architekturę” działania. W Siedlcach ma się 
w sposób udokumentowany i zgodny z zało-
żeniami potwierdzić, że zaimplementowane 
do „e-recepty” procedury, procesy, urzą-
dzenia, materiały i czynności operacyjne 
użytkowników, rzeczywiście prowadzą do 
zaplanowanych wyników. – Chcemy zwa-
lidować system, aby uniknąć błędów, jakie 
popełniono np. przy wdrażaniu CEPIK-

-u (system danych o kierowcach – przyp. 
aut.). Chcemy potwierdzić jego sprawność, 
ale i oczekujemy, że wdrożenie podpowie 
nam dodatkowe, ciekawe rozwiązania do 
uzupełnienia – deklaruje dyrektor Marcin 
Węgrzyniak.

Jak to ma działać?
Pacjent po wyjściu lub w trakcie wizyty u leka-
rza otrzyma e-receptę na „indywidualne konto 
pacjenta”, jeśli takowe posiada, lub otrzyma 

„wydruk informacyjny” z kodem kreskowym, 
jeśli konta nie ma. Z tym kwitem, pacjent uda 
się do apteki, która na jego podstawie „zczyta” 
kod kreskowy i wyda leki. System wprowadza 
zasadę: 1 e-recepta = 1 lek, co wykluczy obec-
nych kilkanaście leków na recepcie. To z kolei, 
wykluczy powrót pacjenta do lekarza po odpis 
recepty, jeśli przy jej realizacji okaże się, że 
w aptece jednego z zalecanych leków po prostu 
nie ma w sprzedaży. Pacjent będzie mógł wy-
drukować sobie z „indywidualnego konta pa-
cjenta” e-receptę, ale brakujący lek będzie mógł 
dokupić tylko w tej aptece, gdzie proces jej re-
alizacji rozpoczął. Jeśli nie ma konta pacjenta 
w systemie internetowym, to zwróci się jedynie 
do przychodni po swój „wydruk informacyjny”. 
Clou e-recepty kryje się w kodzie kreskowym 
na wydruku informacyjnym, jaki wystawia lub 
przesyła na konto lekarz podczas wizyty. To 
on ukrywa wszystkie dane, jakie lekarz zaleci 
pacjentowi. W aptece kod kreskowy umożliwi 
odczytanie zaleceń lekarza. Na indywidualnym 
koncie pacjenta znajdzie on również np. daw-
kowanie, listę swoich e-recept, wiedzy o lekach, 
itp. – W Siedlcach spotkaliśmy się z przyja-
znym nastawieniem i podejściem władz Miasta 
w okresie konsultacji projektu. Kluczowy jest 
też fakt, iż w Siedlcach są przychodnie, które 
są liderami w Polsce w liczbie recept wystawia-
nych w kraju – argumentował dyr. Węgrzyniak 
powód wyboru Siedlec do projektu.

Jakie korzyści?
E-recepta ma ograniczyć błędy, np. te 
wynikające z charakteru pisma lekarzy, 
bo e-recepta – jak uzasadnia dyr. Wę-
grzyniak – jest jednoznaczna, czytelna 
i oparta o kody. Ponadto usprawni pro-
ces realizacji recepty od lekarza do NFZ, 
wyeliminuje fałszywe recepty, za które 
NFZ nie wszystkim aptekom zwraca 
koszty, ale przede wszystkim skróci 
czas, jaki pacjent poświęca na realizację 
recept. E-recepta nie wymaga bowiem 
obecności pacjenta w gabinecie. Lekarz 
będzie mógł, np. w trybie telekonsulta-
cji, wystawić receptę pacjentowi i prze-
słać mu ją w wersji elektronicznej na 

„indywidualne konto pacjenta”. Szacuje 
się, że 30% wszystkich wizyt „u lekarza” 
w naszym kraju w tzw. opiece ambulato-
ryjnej, to wizyty „po receptę”.
E-receptę zaordynowaną pacjentowi 
będzie mogła wydrukować z systemu 
pielęgniarka czy recepcjonistka w przy-
chodni, w przypadku kiedy pacjent nie 
ma indywidualnego konta pacjenta, lub 
zgubi otrzymany papierowy wydruk 
informacyjny. E-receptę można będzie 
odczytywać na smartfonie i komputerze. 
W niedalekiej przyszłości system uzu-
pełni „centralny rejestr leków”, który 
jeszcze dokładniej sprawdzał będzie np. 
prawidłowość wystawionych leków, wa-
runki odpłatności, uprawnienia pacjenta. 

Kiedy, czyli terminy
Do końca marca, pracownicy CSIOZ 
odwiedzą zgłoszone do pilotażu sie-
dleckie apteki – dyrektor Węgrzyniak 
nie wyklucza z udziału w pilotażu aptek 
z terenu gminy i powiatu – w których 
zaktualizują ich dane oraz – przede 
wszystkim – sprawdzą kompatybilność 
systemów IT. Od kwietnia system ma 
zacząć działać. Do grudnia br. wszystkie 
apteki w Polsce mają zgłosić gotowość 
do przystąpienia do „e-recepty”. System 
ma działać w całym kraju od stycznia 
2020 roku. 

opr. Jerzy Cabaj 
fot: Bartłomiej Czerepiński
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Konferencja inaugurująca wdrożenie systemy e-recepty w Siedlcach, 15.02.2018

Wdrożenie systemu e-recepta odbędzie się także na terenie przychodni Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. 
i aptek Pharma Centrum zlokalizowanych w Siedlcach przy ul. Niedziałka 14, ul. Kleeberga 2, ul. Romanówka 19.



2017_VW_Troc_Carsed210x297.indd   1 08.03.2018   13:33



6

Zdrowie NA CO DZIEŃ Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia   Zawodowego i Ustawicznego  w Siedlcach

Laryngektomia
to operacja, którą wykonuje się w przypadku dużych nacie-
ków nowotworowych lub zniekształceń pourazowych. Za-
bieg operacyjny polega na usunięciu całej krtani, zamknięciu 
ubytku gardła i przełyku oraz wykonaniu tracheostomii, czy-
li połączeniu odciętego od krtani kikuta tchawicy ze skórą. 
W sytuacji przerzutów do węzłów chłonnych szyi wykonuje 
się równocześnie lub w drugim etapie radykalne usunięcie 
węzłów, łącznie z mięśniami, żyłą szyjną i ślinianką podżu-
chwową. Jest to tzw. Operacja Crile’a.

Opieka paliatywna 
to działania wobec chorych o niepomyślnym rokowaniu, aby 
poprawić ich jakość życia i funkcjonowania. Polega na trache-
ostomii, napromienianiu w częściowej dawce, chemioterapii 
oraz leczeniu objawowym. To również wsparcie dla chorych 
i ich rodzin, stających wobec problemów związanych z za-
grażającą życiu chorobą. Działania obejmują zapobieganie 
i znoszenie cierpienia dzięki wcześniejszej identyfikacji oraz 
ocenie leczenia bólu i innych problemów biologicznych, psy-
chospołecznych i duchowych.

Opieka terminalna 
prowadzona jest w hospicjach, oddziałach szpitalnych lub 
w domu dla chorych o niepomyślnym rokowaniu w schyłku 
życia i w procesie umierania.

Rokowanie 
zależy od zaawansowania choroby i lokalizacji zmian. Jed-
nak dość częste są przypadki wieloletniego przeżycia chorych 
z rakiem krtani po zakończonym leczeniu onkologicznym 
i usunięciu krtani.

Zaawansowane postacie raka krtani wymagają leczenia sko-
jarzonego, czyli przeprowadzenia operacji całkowitego usu-
nięcia krtani oraz okolicznych węzłów chłonnych, czyli laryn-
gektomii totalnej. Po usunięciu krtani chory może oddychać 
tylko przez tracheostomię (wyprowadzenie ujścia tchawicy na 
przednią część szyi). Po zabiegu dodatkowo włącza się radio-
terapię skojarzoną z chemioterapią. 

Gdy zaś niemożliwe jest leczenie operacyjne, to wprowadza 
się chemioterapię.

Każdy chory powinien być indy-
widualnie oceniony i zakwalifiko-
wany do takiego rodzaju leczenia, 
które daje najbardziej optymalne 
wyniki.

Raka krtani we wczesnej fazie 
rozrostu można leczyć za pomocą 
radioterapii lub mikrochirurgicz-
nie (endoskopowo laserem). Przy 
większych zmianach wykonuje się 
częściowe bądź całkowite usunię-
cie krtani. Przy częściowym usu-
nięciu krtani chory zachowuje głos 
i prawidłowe oddychanie.

Agnieszka Piórkowska
mgr pielęgniarstwa

nauczyciel zawodu
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Siedlcach

Opieka
NAD OSOBĄ

z rakiem krtani
część I

Rak krtani to jeden z najczęściej występujących nowo-
tworów w obrębie głowy i szyi. Zazwyczaj chorują męż-
czyźni w 5 i 6 dekadzie życia i uważa się, że panowie 
chorują 10 razy częściej niż kobiety. Proporcje te, jednak 
ulegają zmianie, gdyż coraz więcej kobiet pali papierosy 
i drastycznie obniża się wiek osób palących.

Czynniki predysponujące:
• palenie tytoniu (czynne, bierne)
• nadużywanie alkoholu
• długotrwała /zawodowa ekspozy-
cja na czynniki drażniące, 

  tj: dym, kurz, pyły, toksyczne środki 
chemiczne, mieszkanie w rejonach 
uprzemysłowionych

• wieloletnia praca głosem 
• przewlekłe infekcje i zmiany łagod-
ne w obrębie krtani

• obrażenia mechaniczne lub cieplne 
dotyczące gardła i krtani

• dieta uboga w witaminy, warzywa 
i owoce

Objawy:
• chrypka utrzymująca się ponad 
2 tygodnie, zmiana barwy głosu

• uczucie ciała obcego i trudności 
w przełykaniu

• ból w okolicy krtani
• trudności w oddychaniu / duszność
• kaszel z odkrztuszaniem i jedno-
stronny, promieniujący do ucha ból 
gardła

• nieprzyjemny zapach z ust, krwio-
plucie

• osłabienie, brak sił, utrata masy 
ciała

• powiększenie węzłów chłonnych 
szyi (przerzuty)

Diagnostyka:
• wywiad chorobowy 

i badanie laryngologicz-
ne (lekarz określa miejsce 
wytworzenia się guza, wiel-
kość, stan strun głosowych)

• badanie endoskopowe 
krtani tzw. laryngosko-
pia bezpośrednia (ina-
czej direktoskopia), którą 
przeprowadza się w znie-
czuleniu i lekarz laryngolog 
ocenia stan krtani oraz 
pobiera wycinek do badania 
histopatologicznego

• rtg klatki piersiowej, USG 
szyi, tomografia kompu-
terowa, rezonans magne-
tyczny, scyntygrafia

Postępowanie 
zależne jest od stanu zaawan-
sowania choroby, umiejsco-
wienia zmian nowotworo-
wych oraz stanu ogólnego 
pacjenta. Stosuje się:
• Leczenie chirurgiczne
• Napromienianie
• Leczenie skojarzone: 
chirurgiczne z napromie-
nianiem i/lub chemioterapią

• Leczenie paliatywne 
• Opiekę terminalnąNajwięcej nowotworów krtani zloka-

lizowanych jest w obrębie nagłośni, 
a to sprzyja wczesnym przerzutom do 
węzłów chłonnych szyi i rokuje nie-
stety źle. Jeśli rak rozwija się na gra-
nicy krtani, gardła i przełyku to pierw-
szymi objawami są ból i utrudnione 
połykanie. Rak krtani okolicy nadgło-
śniowej ma skryty przebieg nie dający 
przez długi czas żadnych objawów. 
Najlepiej rokującym jest ograniczony 
rak głośni, w tym przypadku pierw-
szym zwiastunem jest nieustępująca 
chrypka, aż do bezgłosu i duszność. 
Rak krtani okolicy podgłośniowej 
występuje najrzadziej i wykazuje małą 
dynamikę oraz długotrwały brak obja-
wów. Powoduje występowanie dusz-
ności, ma gorsze rokowanie.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH

SZKOŁA PUBLICZNA • BEZPŁATNA • 50 LAT TRADYCJI

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
• OPIEKUN MEDYCZNY
• KOSMETYCZKA
   (bez wykształcenia średniego)

• ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
• OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
   (po szkole średniej)

Zapewniamy praktyki zawodowe. Matura nie jest wymagana.
Kształcenie w systemie dziennym • wieczorowym • zaocznym

• ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
• HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
• ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
• OPIEKUNKA DZIECIĘCA
• OPIEKUN MEDYCZNY
• OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
• OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
• OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

• TECHNIK MASAŻYSTA
• TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
• TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
• ORTOPTYSTKA – nowość!!!
• TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nowość!!!
• PROTETYK SŁUCHU – nowość!!!
• TECHNIK BHP – nowość!!!
• TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – nowość!!!

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi

Centrum Kształcenia Ustawicznego

"MEDYK"

ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce | tel. 25 644 78 17 | sekretariat@ckziu.siedlce.pl
www.ckziu.siedlce.pl

Szczegóły pod nr tel. 25 644 78 17 wew. 21 lub 798 770 017
www.ckziu.siedlce.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje:
KURSY Z ZAKRESU USŁUG MEDYCZNYCH

KURSY Z ZAKRESU EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO
KURSY Z ZAKRESU MASAŻU

KURSY KOSMETYCZNE
KURSY JĘZYKOWE
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Porozmawiajmy o...

Pani doktor, w jakich okolicznościach został powołany Breast 
Cancer Unit w szwedzkim Vasteras i na jakie wyzwania medy-
cyny onkologicznej odpowiada?  
Pierwsze plany powołania takiego ośrodka miały miejsce już 
w 2004 roku, a dwa lata później odbyło się uroczyste otwarcie 
placówki. Jej misją jest kompleksowe leczenie kobiet z rakiem 
piersi i współpraca wielu specjalistów – chirurga, onkologa, pa-
tologa, fizykoterapeuty i kuratora według europejskich wytycz-
nych. (W Szwecji nie ma chirurgów onkologów, chirurdzy ze 
subspecjalizacją choroby piersi operują tylko piersi. Żaden ogól-
ny chirurg nie powinien zabierać się do takiej operacji). Onko-
logia jest „wspólna” z chemio i radioterapią. Kobieta szukająca 
pomocy lub zaproszona na pogłębioną diagnostykę ze skriningu 
ma na miejscu wykonywane wszystkie badania (USG, mammo-
grafia, biopsje, badanie kliniczne). Co tydzień odbywają się spo-
tkania wszystkich specjalizacji i omawiane są wyniki pacjentek 
i procedury leczenia.
Wszystkie kobiety wiedzą, kiedy i kto zajmie się ich diagnozo-
waniem i leczeniem. Nie muszą szukać pomocy poza ośrodkiem.

Ile czasu upływa od momentu pierwszej wizyty pacjentki u on-
kologa do rozpoczęcia leczenia? 
Od wizyty na mammografii do spotkania z chirurgiem upływa 
około 2 tygodni. Chirurg informuje pacjentkę o metodach lecze-
nia, które zależy oczywiście od diagnozy. Operacja odbywa się 
w ciągu 2-3 tygodni od momentu diagnozy.

Jak wygląda profilaktyka raka piersi w Szwecji? Jakie jest po-
dejście do badań samych kobiet i z czego to wynika? 
W Szwecji wszystkie kobiety w wieku 40-73 lata co dwa lata są 
zapraszane na skrining mammograficzny. W zaproszeniu podany 
jest dzień i godzina badania oraz nr telefonu, pod który można 
zadzwonić i zmienić np. datę badania. Jeśli kobieta się nie zgłosi, 
dostaje powtórne zaproszenie za kilka dni. Jeśli i z tego nie sko-
rzysta, otrzyma takie samo zaproszenie za dwa lata. Po badaniu 
kobieta dostaje pisemną odpowiedź z wynikiem. Jeśli sugeruje 
on jakieś zmiany w piersi, to w liście podany jest dzień i godzi-
na, na którą pacjentka ma się zgłosić na pogłębioną diagnostykę. 
Z badań skriningowych korzysta w Szwecji 80% kobiet.

Rozmowa z dr Ewą Frodis,
konsultantem 
Breast Cancer Unit 
w Vasteras (Szwecja)

Jaka jest rola badań przesiewowych w wykrywaniu raka i – co 
za tym idzie – jego skutecznego leczenia? 
Badania skriningowe przede wszystkim zwiększają świadomość 
kobiet. W trakcie badania kobieta może zadawać pytania, dosta-
je również informację, jak powinna badać piersi. Kobiety, które 
brały udział w skriningu przez wiele lat, mają nawyk regularne-
go badania piersi, a to oznacza że po siedemdziesiątym trzecim 
roku życia w dalszym ciągu są zaangażowane w samobadaniu 
i szukają pomocy przy pierwszych objawach choroby piersi. 
Dzięki tym badaniom, można wcześnie wykryć raka, a co za 
tym idzie, skutecznie go leczyć (badania skriningowe wykrywa-
ją ponad 50% raków, które są w większości wyleczalne).
O raku piersi mówi się w Szwecji otwarcie i żadna kobieta nie 
ukrywa tego, że była operowana.

Kiedy powinna być wdrożona fizykoterapia po amputacji piersi 
i jaka jest jej rola w dochodzeniu do pełni zdrowia?
Fizykoterapia jest włączona w leczenie od momentu operacji. 
Pacjentka spotyka fizykoterapeutę i dowiaduje się, jakie ćwicze-
nia powinna robić. Jeśli zachodzi potrzeba to może brać udział 
w specjalnej grupie gimnastycznej.

badaj swoje

piersi

obieto,K
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Rak piersi Zdrowie na co dzień

PROFILAKTYKA 
RAKA SZYJKI MACICY

PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI

Jak część Pani pacjentek decyduje się na rekonstrukcję piersi 
i ile czasu czekają na taki zabieg?
Wszystkie kobiety, które czeka mastektomia, dowiadują się 
o możliwości rekonstrukcji piesi. Te, u których nie planuje się 
radioterapii, są informowane o możliwości bezpośredniej rekon-
strukcji. Rekonstrukcję piersi wykonuje się przeciętnie od roku 
do pięciu lat po zakończeniu leczenia. Wiele kobiet nie decyduje 
się na operacyjną rekonstrukcję, tylko dostaje zewnętrzną prote-
zę, którą wymienia się co dwa lata lub według potrzeby. 

Od wielu lat współpracuje Pani z siedleckim Centrum Medycz-
no-Diagnostycznym. Jakie są wymierne efekty tej współpracy?
Przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Sie-
dlcach gościli w moim ośrodku dwa razy – w tym gronie byli 
lekarze, położna, pielęgniarka oraz administrator systemu kom-
puterowego. Brali oni udział w zwiedzaniu naszego ośrodka 
i mieli okazję z bliska przyjrzeć się naszej pracy. Prowadzili-
śmy dyskusje na temat organizacji pracy, wymienialiśmy się do-
świadczeniami. Ja byłam w Siedlcach również dwa razy. Pod-
czas pierwszej wizyty zwiedziłam jednostki mammograficzne 
i poznałam zasady funkcjonowania CMD. Drugi raz brałam 
udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację Świętych 
Joachima i Anny (prowadzonej przez siedleckie Centrum), po-
święconej zdrowiu prokreacyjnemu. Wszystkie spotkania były 
bardzo ciekawe i dały obu stronom dużo satysfakcji, jak również 
zainspirowały do nowych rozwiązań, które są powoli wprowa-
dzane w życie.

Co, według Pani, należałoby w pierwszej kolejności zmienić, 
by poprawić skuteczność leczenia raka piersi w Polsce? Które 
z doświadczeń w Szwecji przeniosłaby Pani na polski grunt? 
Skuteczność leczenia raka piersi jest uzależniona od wczesnego 
wykrycia, zatem jeśli poprawi się zgłaszalność na badania profi-
laktyczne, zwiększy się tym samym liczba wyleczonych kobiet. 
Udowodniono bowiem, że skrining obniża śmiertelność z po-
wodu tej choroby. Najważniejsze to zwiększenie świadomości 
kobiet, żeby zarówno badały swoje piersi, jak i zgłaszały się na 
mammografię. Edukować i jeszcze raz edukować.

No właśnie. Prawie 90% Szwedek, jak wynika z danych, poko-
nuje raka piersi. Gdzie upatruje Pani źródeł tego „sukcesu”? 
W Szwecji zorganizowany skrining mammograficzny całej 
populacji kobiet między 40 a 70 rokiem życia istnieje od dzie-
więćdziesiątych lat i uczestniczy w nim – jak już wspomniałam 

– 80% populacji pań. Chorobami piersi zajmuje się dzisiaj tylko 
personel z subspecjalizacją. Lekarze, pielęgniarki, jak również 
pozostały personel, jest specjalnie szkolony, jeśli chodzi o cho-
roby piersi.
Istnieje również Szwedzki Narodowy Rejestr Raka Piersi, gdzie 
gromadzone są dane na temat tego, jak wykrywać i leczyć raka. 
Poza tym wszystkie kobiety mają w całym kraju dostęp do ta-
kiego samego leczenia. Kobieta ze zmianą w piersi nigdy nie 
usłyszy, że ma iść na dalsze badania, tylko jest podawana „z ręki 
do ręki” – to znaczy, że zawsze dowiaduje się, do jakiego leka-
rza i w jakim terminie ma się zgłosić na dalsze postępowanie 
lekarskie dopóki nie dowie się, że jest zdrowa.

Otwarcie Breast Units, 12.01.2006, Vasteras – Szwecja

Populacyjny program profilaktyki i  wczesnego wy-
krywania raka szyjki macicy kierowany jest do ko-
biet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech 
lat nie miały wykonanego badania cytologicznego 
w ramach NFZ.

Badania cytologiczne są wykonywane we wszystkich 
placówkach CENTRUM. 
Informacje i zapisy: 25 633 35 55, 512 303 103

Pacjentki kwalifikujące się do badania cytologicznego 
w  ramach ww. programu mają możliwość wykonania 
cytologii LBC (nowoczesną metodą płynną).

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka 
piersi dedykowany jest paniom w  wieku 50-69 lat, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykona-
nego badania mammograficznego w  ramach ubez-
pieczenia NFZ oraz nie miały wcześniej stwierdzonej 
zmiany nowotworowej piersi. 

W CENTRUM wykonujemy badania mammograficzne 
– etap diagnostyczny i pogłębiony. 

Pracownie mammograficzne:
• Siedlce – ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki – ul. Dąbrówki 52

Informacje i zapisy: 25 633 35 55, 512 303 103



Anna Przybysz, pielęgniarka  
Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Ondyny
horrorczyli nocny 

Klątwa 

Zespół wrodzonej ośrodkowej 
hipowentylacji (Congenital Cen-
tral Hypoventilation Syndrome 
- CCHS) to rzadka, genetycznie 
uwarunkowana choroba spow-
odowana nieprawidłową funkcją 
kontroli oddychania. Na całym 
świecie jest potwierdzonych za-
ledwie kilkaset przypadków tej 
choroby. Sami chorzy nazywają 
ją nocnym horrorem. Schorze-
nie potocznie określane jest 
mianem Klątwy Ondyny. Nazwa 
ta pochodzi od imienia bogini 
z nordyckiej mitologii. Według 
legendy Ondyna zakochała się 
w śmiertelniku, przez którego była 
zdradzona. Wówczas rzucono na 
niego klątwę, która sprawiła, że 
musiał przez cały czas pamiętać 
oo Ondynie, aby móc oddychać. 
Gdy kochanek zasypiał i zapominał 
myśleć o bogince przestawał 
oddychać i w konsekwencji umarł. 
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Przyczyną choroby jest mutacja genu, 
która doprowadza do niedorozwoju 
ośrodka oddechowego w mózgu. 
Głównym objawem schorzenia jest 
niewydolność oddechowa, przede 
wszystkim podczas snu. Jest ona 
skutkiem hipowentylacji, czyli nie-
dostatecznegdostatecznego dostarczenia tlenu do 
organizmu, w wyniku obniżonej liczby 
oddechów. Ostrą postać zespołu 
ośrodkowej hipowentylacji,  można 
zdiagnozować już po urodzeniu dziec-
ka. Łagodniejsze postacie  choroby 
rozwijają się nawet w późniejszych 
latach życia. Klątwę Ondyny cechuje 
występowanie znacznego spłycenia 
oddechu, z powodu nieprawidłowego 
funkcjonowania autonomicznego 
układu nerwowego. Wydawałoby się, 
że chore osoby mają wadliwie zbu-
dowany układ oddechowy. Otóż oka
zuje się, że jest on jak najbardziej 
prawidłowy. Zaś istotą zespołu jest 
brak reakcji organizmu na zmiany 
poziomu tlenu i dwutlenku węgla we 
krwi. W wyniku tego nie dochodzi 
do stymulacji ośrodka oddechowego 
w rdzeniu przedłużonym, co sprawia, 
że chory oddycha płytko i wolno. 
Niewydolny oddech skutkuje słabym 
poborem tlenu podczas oddychania, 
aa wzrostem poziomu dwutlenku węgla 
w organizmie, co prowadzi do kwa-
sicy oddechowej, która jest stanem 
zagrożeniem życia. Niewydolność 
oddechową u noworodków stwierdza 
się podczas snu. Dziecko wymaga 
wtedy wspomaganego oddechu 
poprzezpoprzez zastosowanie wentylacji me-
chanicznej. Polega to na  udrożnieniu 
dróg oddechowych i podłączeniu do 
respiratora. 

Postępowaniem z wyboru jest wyko-
nanie tracheostomii (otworu w tcha-
wicy) i wprowadzenie specjalnej 
rurki, za pomocą której podłączony 
jest sprzęt ułatwiający oddychanie. 
W przebiegu choroby obserwuje się 
również zasinienie, bladość lub po
szarzenie powłok skórnych.  Dziecko 
znacznie częściej zapada na infekcje 
dróg oddechowych. 

Innymi przejawami Klątwy Ondyny 
mogą być: obniżony próg lękowy, 
trudności w nauce, niedosłuch i za-
burzenia wzroku. 

opóźnienia  rozwoju dziecka, 
słabego przyrostu masy ciała i/lub wz-
rostu, 
niewydolności serca, czyli kardiomiopatii 
z powodu „przepracowania serca”, 
występowania napadów drgawkowych. 

choroba Hirschprunga (brak zwojów ner-
wowych w jelicie grubym, co prowadzi 
do zaparć i niewydolności układu pokar-
mowego), 
refluks żołądkowo-przełykowy, 
niestrawność czy zaburzenia połykania.

Wskutek niedotlenienia dochodzi do: 

Dominujące okresy bezdechów są 
bardzo niepokojące i zawsze stanowią 
zagrożenie dla życia. Oprócz zaburzeń 
oddychania w CCHS występują 
również zaburzenia układu pokar-
mowego takie jak: 
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Rodzice i opiekunowie tych dzieci są 
odpowiednio szkoleni przez ośrodki 
sprawujące opiekę medyczną. Edukac-
ja obejmuje prawidłowe reagowanie na 
stan dziecka, wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych oraz ratujących życie. 
Bardzo ważna dla tych chorych jest 
rehabilitacja oddechowa oraz toaleta 
drzewa oskrzelowego z zastosowaniem 
określonych zasad. Wskazane jest 
też, aby dzieci były szczepione przeci-
wko chorobom zakaźnym oraz grypie 
i meningokokom. Chorzy na Klątwę 
OndynOndyny w życiu codziennym poza niew-
ielkimi ograniczeniami funkcjonują 
prawie normalnie. Wymagają jednak 
dożywotniego wspomagania wentylacji. 
Jeśli mają tracheostomię, nie mogą 
np. korzystać z basenu. Podejmując 
pracę zawodową muszą poinformować 
pracodawcę o swojej chorobie. 
O przypadłości dziecka powinni 
wiedzieć również nauczyciele 
w szkole. Aby poprawić jakość życia 
tych chorych, stosuje się zabieg 
wszczepienia rozrusznika przepony. 
Jego zadaniem jest pobudzanie 
mięśnia oddechowego do skurczów, 
za pośrednictwem elektrycznej stymu-
lacji. Dzięki temu chory nie ma przerw 
w w oddychaniu.

Ciekawe jest to, że osoby dotknięte 
tym schorzeniem wykazują szczególną 
wrażliwość na substancje hamujące 
pracę ośrodka oddechowego typu 
alkohol, narkotyki i dopalacze. 
Spożywanie tych środków nawet
ww niewielkiej ilości może być dla nich 
zabójcze. Doprowadzają do zatrzyma-
nia oddechu i krążenia, a nie udzielenie 
odpowiedniej pomocy skutkuje zgonem
Z każdym chorym na Klątwę Ondyny 
postępuje się indywidualnie. Nie 
ma jednego schematu  działania ze 
wszystkimi osobami cierpiącymi na 
to schorzenie. Metody wspomaga-
nia oddechu są dobierane dla każdej 
osoby i zależą od wieku, postaci 
chorobychoroby, umiejętności, predyspozy-
cji rodziców i opiekunów dziecka. 
U osób starszych gdy tracheostomia 
nie jest wskazana stosuje się maski 
twarzowe. Dziecko z Klątwą Ondyny 
musi być pod stałą opieką, szczególnie 
w godzinach nocnych, mimo sztucznej 
wentylacji. W każdej chwili może dojść 
do rozłączenia rur respiratorowych od 
rurkirurki tracheostomijnej lub zatkania jej 
wydzieliną z drzewa oskrzelowego. 
Wtedy należy tę wydzielinę odessać, 
ponieważ aparatura dość głośno alar-
muje o wszelkich nieprawidłowościach 
i nie może właściwie pracować. 

www.MAZOVIA.edu.plPrzyjdź: ul. Sokołowska 161, Zadzwoń: 25 633 30 32

Chorzy na Klątwę 
Ondyny w życiu 
codziennym 
poza niewielkimi 
ograniczeniami 
funkcjonują prawie 
normalnie. 
WymagajWymagają jednak 
dożywotniego 
wspomagania 
wentylacji. 
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Kiedy po raz pierwszy w literaturze przedmiotu pojawiło się 
pojęcie zespołu stresu pourazowego (posttraumatic stress di-
sorder, PTSD)?
PTSD nie jest nowym zaburzeniem. Uwagę na nie zwracano 
już w starożytności. W pracach Homera można znaleźć opi-
sy nawracających wspomnień wojennych, których doświad-
czał Odys. Natomiast od strony medycznej po raz pierwszy 
PTSD opisał lekarz Jacob Mendes Da Costa w czasie wojny 
secesyjnej. To właśnie z tamtego okresu pochodzi określenie 

„żołnierskie serce” odnoszące się do zmian rytmu serca zwią-
zanych ze stresem bojowym. W późniejszych latach analizo-
wano i badano, jak doświadczenia, takie jak pobyt w obozie 
koncentracyjnym, udział w pseudonaukowym eksperymencie 
czy bycie więźniem politycznym wpływa na stan somatyczny 
i psychiczny człowieka. Okazało się, że wiele osób, które do-
świadczyły zagrożenia życia lub zdrowia czy też, które były 
świadkami makabrycznych wydarzeń, doświadcza podobnych 
trudności z powrotem do równowagi psychicznej. Ofiary traum 
ciągle na nowo przeżywają zagrażające wydarzenia w postaci 
natrętnych, bardzo żywych wspomnień. W związku z ogrom-
nym dyskomfortem unikają one też wszystkiego, co kojarzy się 
z traumą – rozmów na temat swojego trudnego doświadczenia, 
miejsc, osób i rzeczy, które z wydarzeniem się kojarzą. Charak-
terystyczne jest też ciągłe napięcie i pobudzenie.

Co kryje się pod pojęciem zdarzenia traumatycznego?
Stres pourazowy pojawia się jako naturalna reakcja na przeży-
tą traumę. Dziś nadużywamy tego pojęcia, więc warto w tym 
miejscu doprecyzować czym, w rozumieniu psychologicz-
nym, jest właściwie trauma. Według definicji trauma to: „Stan 
psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagra-
żających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, 
ludzie), prowadzący często do głębokich i długo utrzymują-
cych się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają 
się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych” (Zawadzki 
i Strelau, 2008). Jak widać jest to zaburzenie uwarunkowane 
środowiskowo – bez przerażającego stresora nie wystąpi. Do 
takich stresorów zaliczamy wojny, choroby, wszelkie katastro-
fy naturalne oraz przemysłowe a także pożary, wypadki komu-
nikacyjne, zamachy terrorystyczne czy też porwania, tortury, 

napady, wykorzystanie seksualne, przemoc domową. Zdarze-
niem traumatycznym może też być wiadomość o śmierci lub 
śmiertelnej chorobie kogoś bliskiego. Powyższe wydarzenia są 
na tyle szokujące dla człowieka i jego organizmu, że burzą ob-
raz świata jako bezpiecznego.

Ile czasu po urazie pojawiają się pierwsze objawy PTSD i od 
czego zależy ich intensywność?
Każdy z nas, znajdując się w opisanych wyżej sytuacjach, prze-
żywa szok i jest to naturalna reakcja nazywana „ostrą reakcją na 
stres”. Różni się ona stopniem nasilenia. Może trwać od kilku 
godzin do ok. 1 miesiąca po wydarzeniu traumatycznym. Zwy-
kle objawy stresu słabną i samoistnie ustępują. Jeżeli natomiast 
po tym czasie objawy nie ustępują lub zaczynają się nasilać, to 
możemy już wtedy mówić o diagnozie zespołu stresu pourazo-
wego. Badania pokazują, że dzieje się tak u 10% osób, które 
znalazły się w sytuacji traumatycznej. Narażenie na czynniki 
traumatyczne jest większe u mężczyzn niż u kobiet (niektóre 
zawody, tj. policjant, strażak zwiększają ryzyko zapadnięcia 
na PTSD), jednak to one są bardziej podatne na rozwinięcie 
się PTSD. Zaburzenie to dotyka też częściej osób, które prze-
szły depresję lub przeżyły separację od opiekuna w okresie 
dzieciństwa, osób z osobowością kompulsywną, a także tych, 
które przejawiały zaburzenia zachowania w dzieciństwie. Nie-
małe znaczenia, ma też charakter zdarzenia: im cięższe jest to 
wydarzenie (w sensie wpływu na osobę), im dłuższy jest czas 
ekspozycji na stresor oraz im większa bliskość fizyczna wyda-
rzenia i stopień zaangażowania emocjonalnego, tym większe 
prawdopodobieństwo, że ostra reakcja na stres przerodzi się 
w PTSD. Stąd tak ważna jest rola psychologów, którzy pracu-
ją z ofiarami już na miejscu zdarzenia. Interwencja kryzysowa 
bardzo zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu 
stresu pourazowego.

Jakie terapie są pomocne w zwalczaniu lęku, który towarzyszy 
PTSD?
PTSD leczy się psychoterapeutycznie. Leki wdrażane są 
w momencie, gdy objawy uniemożliwiają prowadzenie terapii 
psychologicznej. Największą, potwierdzoną badaniami sku-
teczność, ma terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która 

Psychologia

ZESPÓŁ STRESU

S Y M B O L  N A S Z Y C H  C Z A S Ó W

POURAZOWEGO
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dostosowuje techniki do aktualnych po-
trzeb i gotowości pacjenta. Pacjenci po do-
świadczeniu traumy posiadają wiele błęd-
nych przekonań na temat własnej wartości, 
bezpieczeństwa czy zaufania do innych (np. 

„Świat nie jest bezpieczny” czy „Stracę nad 
sobą kontrolę i oszaleję”). Terapeuta po-
maga przeformułowywać przekonania pa-
cjenta na bardziej realistyczne i pomocne. 
Popularna jest także technika przedłużonej 
ekspozycji, gdzie odtwarza się traumatycz-
ne wydarzenie w gabinecie terapeuty, co 
sukcesywnie zmniejsza stres. Terapeuci 
uczą też swoich pacjentów technik opano-
wywania lęku, np. pracując z oddechem. 
Skuteczność terapii zależy głównie od 
momentu jej wdrożenia (im szybciej, tym 
lepiej) oraz od systematycznego uczestnic-
twa w spotkaniach osoby chorującej. Oczy-
wiście dla skuteczności terapii ważne jest 
nasilenie i uporczywość objawów. 

Na PTSD cierpią ofiary wojen, ale też ci, 
którzy są ich obserwatorami, np. repor-
terzy wojenni. Niedawno zmarły wybitny 
fotograf Krzysztof Miller w książce „13 
wojen i jedna” opisuje swoją długoletnią 
walkę z chorobą, która zakończyła się śmiercią samobójczą. 
Listę podobnych przypadków można by mnożyć… Dlaczego 
nie udało się mu pomóc?
To bardzo trudne pytanie. Od strony terapeutycznej na pewno 
większe szanse na powrót do spokoju wewnętrznego mają oso-
by, które doświadczyły silnego stresu tylko raz np. w skutek 
wypadku samochodowego. Szansa na powodzenie leczenia 
niestety spada, jeśli stresor był powtarzany przez długi okres 
czasu.

Zespół stresu pourazowego dotyka także bliskich osób, które 
mają bezpośredni kontakt z traumą. Grażyna Jagielska, żona 
znakomitego reportera wojennego Wojciecha Jagielskiego, 
przypłaciła to pobytem w klinice leczenia stresu pourazowe-
go, co opisała w książce „Miłość z kamienia. „Dzisiaj mijają 
trzy miesiące, odkąd przyjęto mnie do kliniki psychiatrycznej 
z objawami stresu bojowego. Tak naprawdę jest to stres mo-
jego męża, ale on zawsze oddawał mi wszystkie swoje kłopoty” 

– tak zaczyna się jej opowieść. Świat tych dwojga ludzi całko-
wicie się rozpadł. Czy jest szansa, że terapia obojga pozwoli 
im odnaleźć spokój?
Myślę, że rozważania na temat sytuacji państwa Jagielskich 
przekraczają moje kompetencje. Wydaje mi się natomiast, że 
zawód korespondenta wojennego to nie tylko praca, ale i pasja. 
Pasja, za którą płaci się bardzo wysoką cenę. Czy terapia daje 
szansę na odzyskanie spokoju? Zdecydowanie. Czy można 
zrezygnować ze swojej pasji, aby podjąć leczenie i odzyskać 
spokój? Tego nie wiem. 

Jaka zatem winna być rola najbliższych w terapii osób z ze-
społem stresu pourazowego?
Bez wątpienia jest to zaburzenie wiążące się z ogromnym cier-
pieniem. PTSD uniemożliwia normalne funkcjonowania. Rolą 
najbliższych jest zachęcenie do wizyty u psychologa lub psy-
chiatry, gdyż nieleczone PTSD może prowadzić do dalszych 
zaburzeń. Osoby doświadczające tego syndromu bardzo czę-
sto popadają w uzależnienia, depresję, miewają myśli i ten-
dencje samobójcze, a nawet zachodzą u nich trwałe zmiany 
w osobowości. 

Gdzie jest granica wytrzymałości psychicznej człowieka?
Wytrzymałość psychiczna nie jest cechą wrodzoną, a umiejęt-
nością. To oznacza, że można ją rozwijać i doskonalić. Jed-
nak nawet doskonale przeszkoleni żołnierze bardzo często nie 
wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. Wydarzenia, o tak 
potężnym polu rażenia jak np. Holocaust, wojny światowe czy 
kataklizmy naturalne, pokazują, że człowiek jest w stanie na-

prawdę wiele znieść. To nie zmienia jednak faktu, że doświad-
czenie sytuacji zagrożenia życia swojego czy innych osób nigdy 
nie będzie nam obojętne. 

Gdzie w Polsce można otrzymać kompleksową pomoc w zakre-
sie leczenia zaburzeń wywołanych stresem pourazowym?
W każdym województwie znajdują się odpowiednie ośrodki. 
W województwie mazowieckim największa jest Klinika Psy-
chiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym 
Instytucie Medycznym w Warszawie. W ramach Centrum Ura-
zowego Stresu Potraumatycznego pracownicy rozszerzyli swoją 
opiekę na osoby cywilne i świadczą kompleksowe usługi dla 
osób zmagających się z PTSD i ich rodzin. Szeroko PTSD zaj-
muje się również Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zacho-
wania Uniwersytetu Warszawskiego.  

W ostatnich latach do listy traumatycznych zdarzeń, wywołują-
cych PTSD, doszły ataki terrorystyczne. Czy można się mental-
nie przygotować na tego rodzaju doświadczenia, bez szwanku 
dla zdrowia psychicznego? 
Niestety, ataki terrorystyczne masowo burzą poczucie bezpie-
czeństwa i stabilności psychicznej. Nie wyobrażam sobie, że 
można by przejść obojętnie wobec tak traumatycznego zdarze-
nia. Jednak, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, 
nie każdy stres pourazowy przeradza się w zespół stresu poura-
zowego. Nie ma możliwości, by uodpornić się na emocje, któ-
re pojawiają się w czasie traumatycznego zdarzenia. Natomiast 
sama świadomość, że jak najszybsze podjęcie współpracy z psy-
chologiem może uchronić nas przed zapadnięciem na PTSD, to 
już ogromna szansa.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Emocje i uczucia
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Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy 
informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wy-

konywaniem zawodu. Należy jednak zaznaczyć, że obowiązek zachowa-
nia tajemnicy nie dotyczy wszystkich informacji, ale tylko tych, które 
związane są z pacjentem. Chodzi tu o wszelkie informacje dotyczące 
pacjenta, również te, które nie są związane z jego stanem zdrowia (np. 
dotyczą spraw czysto prywatnych). Mają to być ponadto informacje uzy-
skane przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu. Oznacza to, że 
nie będą to tylko informacje uzyskane przez lekarza w związku z udzie-
laniem świadczenia zdrowotnego, ale wszystkie, w których posiadanie 
lekarz wejdzie w związku z wykonywaniem zawodu. Również inne usta-
wy formułują obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy. Artykuł 50 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, obo-
wiązkiem zachowania tajemnicy obejmuje szerszy krąg informacji niż 
wspomniany wyżej przepis, gdyż zgodnie z jego brzmieniem osoby wy-
konujące czynności wynikające z ustawy (w tym lekarz) są obowiązane 
do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość 
w związku z wykonywaniem tych czynności.

Dochowanie tajemnicy lekarskiej nie ma jednak charakteru absolutnego. 
Wyjątki reguluje art. 40 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty i zaliczyć do nich można sytuację, gdy na przykład zachowanie tajem-
nicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta 
lub innych osób. Ponadto zaliczyć tu można sytuację, kiedy badanie le-
karskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie 
odrębnych ustaw, organów i instytucji, przy czym w takiej sytuacji le-
karz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie 
te organy i instytucje. We wszystkich sytuacjach, w których obowiązek 
zachowania tajemnicy lekarskiej zostaje ograniczony, ujawnienie infor-
macji powinno nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie, a więc tyl-
ko w takim, jaki jest konieczny do realizacji okoliczności wyjątkowych 
wskazanych w art. 40 ust. 2 ustawy.

Co ważne, instytucja tajemnicy zawodowej nie została ukształtowana 
„w interesie osób wykonujących zawody zaufania publicznego”, lecz 
w celu ochrony słusznych interesów i praw osób trzecich, korzystających 
z pomocy przedstawicieli tych zawodów. W ujęciu najogólniejszym in-
stytucja tajemnicy zawodowej służy realizacji słusznych celów społecz-
nych i publicznych, w tym w szczególności zachowaniu w poufności 
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności zawodo-
wych w interesie osób korzystających z tej pomocy.

Z racji, że tajemnica lekarska stanowi gwarancję realizacji praw pacjen-
tów i to w ich interesie została ustanowiona, organy państwowe, w tym 
odpowiednie służby, co do zasady nie powinny uzyskiwać zbyt łatwego 
dostępu do tajemnicy lekarskiej.

a służby specjalne

TAJEMNICA
LEKARSKA

Tajemnica lekarska stano-
wi tajemnicę zawodową, 
podobnie jak tajemnica 
adwokacka, radcowska 
czy dziennikarska. Tajem-
nicą objęte są wszystkie 
wiadomości o pacjencie 
uzyskane przez lekarza 
w związku z wykonywa-
nymi czynnościami zawo-
dowymi. Obejmuje ona 
zarówno wypowiedzi, jak 
i dokumentację papie-
rową, elektroniczną czy 
dane osobowe pacjenta, 
jak również wszystkie 
informacje należące do 
sfery życia prywatnego. 
Nie tylko lekarze są zobo-
wiązani do przestrzegania 
tajemnicy lekarskiej, ale 
także wszystkie osoby 
asystujące i pomagające 
im w pracy.

Prawo
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Prawo

Kinga Sulej
aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego 
Piotr Łukasiuk

Przechodząc zatem do problematyki relacji, jaka występuje 
pomiędzy obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej 
przez lekarza a czynnościami wykonywanymi przez służby 
specjalne w zakresie ich działalności, zwrócić należy uwagę na 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., któ-
rym Trybunał orzekł nieważność kilkunastu przepisów ustaw 
dotyczących instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo 
i porządek publiczny. Jednocześnie Trybunał dał ustawodawcy 
18 miesięcy do wprowadzenia poprawek, które pozwoliłyby 
na legalne, zgodne z Konstytucją RP, prowadzenie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych na podstawie ustaw o policji i in-
nych służbach państwowych.

Trybunał w wyroku uznał, że przepisy o kontroli operacyjnej 
w zakresie dotyczącym osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy lekarskiej są niezgodne z Konstytucją. Trybunał 
Konstytucyjny przypomniał także wszystkim organom sto-
sującym prawo w Polsce, że tajemnica lekarska jest zapisana 
nie tylko w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale 
też jest wartością konstytucyjnie chronioną. Wskazał, że każ-
da kontrola operacyjna, która ze swej istoty jest niejawna dla 
osoby, której dotyczy, stanowi niezwykle głęboką ingerencję 
w prawa i wolności obywatelskie. Każdemu bowiem przysłu-
guje prawo do ochrony prywatności, a w kontaktach z przed-
stawicielami zawodów zaufania publicznego (lekarz) prawo 
do prywatności musi podlegać większej, intensywniejszej 
ochronie niż w innych sytuacjach. Nie oznacza to jednak, że 
wobec lekarzy nie można prowadzić czynności operacyjnych. 

W następstwie powyższego wyroku, w lutym 2016 r. zmianie 
uległa ustawa o policji. Weszły w życie nowe przepisy doty-
czące pobierania przez służby specjalne danych telekomuni-
kacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia 
kontroli operacyjnej. Kontrola operacyjna to m.in. podsłuch, 
przegląd korespondencji i przesyłek (na co zgodę wyraża 
sąd). Dane telekomunikacyjne to informacje, czyj jest numer 
telefonu komórkowego, wykazy połączeń, dane o lokalizacji 
telefonu oraz numer IP komputera. Zgodnie z uchwaloną no-
welą, kontrola operacyjna, po uprzedniej zgodzie sądu, polega 
na: podsłuchu, podglądzie osób w pomieszczeniach, środkach 
transportu lub miejscach innych niż publiczne, kontroli kore-
spondencji (w tym elektronicznej), kontroli przesyłek, uzyski-
waniu danych z informatycznych nośników danych, telekomu-
nikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych 
i teleinformatycznych. W nowelizacji znalazł się zapis, że jeśli 
służby w toku kontroli operacyjnej uzyskają informacje będą-
ce tajemnicą obrończą lub spowiedzi, to będą one natychmiast 
przez nie niszczone.

W przypadku jednak innych tajemnic zawodowych, w tym 
właśnie lekarskiej, to sąd decyduje, czy będą mogły być one 
wykorzystane w postępowaniu, czy też zniszczone. Wystąpi 
o to prokurator, który uzyska od służb takie materiały. Od 
zgody sądu zależy wykorzystanie w postępowaniu tajemnicy 
lekarskiej osoby, której tajemnica dotyczy. W tym wypadku 
pacjent danego lekarza nie może się od takiej decyzji Sądu 
odwołać. 

Podsumowując, nowe przepisy dotyczące kontroli operacyjnej 
służb specjalnych rozszerzają uprawnienia tychże służb, stwa-
rzając możliwości ingerowania w dane pacjentów dotyczące 
ich stanu zdrowia. Stwierdzić można, że istnieje możliwość, 
że regulacje te mogą osłabiać gwarancje tajemnic zawodo-
wych, lecz trzeba mieć na względzie, że działania mogące 
negatywnie na te gwarancje wpłynąć, powinny mieć miejsce 
w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych koniecznością 
prowadzenia czynności przez służby i w zakresie koniecznym 
do prowadzenia tychże czynności z poszanowaniem faktu, że 
dane uzyskiwane przez lekarza od pacjenta należy szczególnie 
chronić ze względu na ich charakter.
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 Co nowego
 w Centrum?
POZnaj wartość opieki „TRZYMAJ FORMĘ” 

POWIAT ŁUKOWSKI

„TRZYMAJ FORMĘ” 
WSCHODNIE MAZOWSZE

W dniu 25.01.2018 r., Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
Sp. z o. o. jako Beneficjent, podpisało z Ministerstwem Zdro-
wia umowę na realizację projektu pn. 

„POZnaj wartość opieki” 
w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17 – 

JAKOŚĆ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ 
w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organiza-
cyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do nie-
drogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 
Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Powyższy projekt zakła-
da wydatek na poziomie 4 002 232,30 zł, a  dofinansowanie 
opiewa na kwotę 3 787 232,30 zł.

Założenia projektu:

Opracowanie i  wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz 
zadowolenia pacjentów z  usług medycznych świadczo-
nych w  podmiotach leczniczych objętych projektem 
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w  rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna.

Organizacja spotkań w  zakresie edukacji zdrowotnej 
(grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów pod-
miotów leczniczych udzielających świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju POZ objętych projektem.

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr pod-
stawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności re-
alizację szkoleń personelu obsługowego w zakresie ob-
sługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania sys-
temu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych. 

Opracowanie i  wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy 
POZ pracujących w  podmiotach leczniczych objętych 
projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
w  rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z  lekarzami 
zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń zdrowotnych w  rodzaju ambulatoryjna opie-
ka specjalistyczna.

Zakłada się, że działaniami projektowymi zostanie objętych 
26 168 pacjentów. Z grona personelu medycznego przeszko-
lone zostaną 434 osoby.

Projekt Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z  o. o. pn.: 
„Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i  otyłości wśród 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukow-
skim, został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 (nr konkursu RPLU.11.02.00-06-0037/17). Kwota dofi-
nansowania wynosi: 573 880,00 zł. 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług zdro-
wotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem 
i  wykluczeniem społecznym w  zakresie zapobiegania zjawiska 
nadwagi i  otyłości wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawo-
wych z terenu powiatu łukowskiego, poprzez przeprowadzenie 
kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej wśród 3264 
uczniów w  okresie 01.06.2018 – 31.12.2020. Rezultatem bezpo-
średnim projektu będzie liczba osób, u których po opuszczeniu 
programu zostaną zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy 
zdrowotne oraz zwiększenie świadomości uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych in-
formuje, że wniosek nr RPMA.09.02.02-14a325/18 pn. „Trzy-
maj formę” profilaktyka otyłości wśród dzieci na terenie 
wschodniego Mazowsza, o  przyznanie dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w od-
powiedzi na konkurs nr RPMA.0902.02-IP.01-14-060/17 dla 
Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i  wal-
ka z  ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i  usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych RPO WM, został pozytywnie oceniony formalnie 
i przekazany do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFS.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych infor-
muje, że wniosek nr RPMA.09.02.02-14-a329/18 pn. „Trzymaj 
formę” profilaktyka chorób kręgosłupa wśród dzieci z wo-
jewództwa mazowieckiego, o  przyznanie dofinansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony 
w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17 dla 
Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i  wal-
ka z  ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i  usługi opieki 
zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych RPO WM, został pozytywnie oceniony formalnie 
i przekazany do Wydziału Oceny Merytorycznej Wniosków EFS.
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PUO AKCJA DRZWI OTWARTYCH

Dzienne Domy Wsparcia

Przedmiotem projektu jest stworzenie form dziennego wsparcia 
dla osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi dla 
osób pełnoletnich, a w szczególności tych powyżej 65 r. ż. w celu 
zapobiegania umieszczaniu ww. osób w zakładach stacjonarnych.

Dzienne Domy Wsparcia będą czynne w godzinach 8.00-16.00. 
W okresie dwuletniego funkcjonowania każda placówka obejmie 
opieką co najmniej 80 osób. Czas udziału w projekcie oraz rodzaj 
udzielanych świadczeń dla podopiecznych określony zostanie 
w  Indywidualnym Planie Opieki uwzględniającym potrzeby 
i  możliwości pacjenta. Czas udziału uczestnika w  projekcie nie 
będzie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni ro-
boczych. 

Formy wsparcia, jakimi zostają objęci uczestnicy projektu: 
• opieka medyczna 
• opieka terapeutyczna 
• różnorodne formy terapii zajęciowej 
• transport 
• edukacja pacjentów i ich rodzin
• warsztaty wyjazdowe
• teleopieka

Zamierzamy poprawić samodzielność życiową pacjentów, ich 
stan zdrowia, zapobiegać wczesnym powikłaniom poszpitalnym, 
zwiększyć ich udział w życiu społecznym oraz wyedukować i wes-
przeć pacjentów i ich rodziny.

Projekt zakłada wprowadzenie TELEOPIEKI, jako nowej for-
my wsparcia opieki nad uczestnikami oraz ich rodzinami. 
W  ramach tego działania beneficjenci otrzymają telefon z  zain-
stalowaną aplikacją. Pozwoli to na zagwarantowanie w ustalonym 
czasie bezpieczeństwa uczestnikom w  kryzysowych sytuacjach. 
Niezwykle cenny będzie także system powiadomień o zażywaniu 
leków. Telefon umożliwi wgląd do harmonogramu zajęć.

W związku z przypadającym w lutym 18. Światowym Dniem Walki z Rakiem, Polska Unia Onkologii 
wystosowała Apel o zorganizowanie akcji profilaktycznych. Spółka Centrum MD włączyła się do 
działań na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz propagowania Europejskiego Kodeksu Walki 
z Rakiem i zachowań prozdrowotnych przygotowując w dniu 3.02.2018 akcję bezpłatnych badań. 
Poniżej statystyka z wykonania: 
cytologia – 140, mammografia – 56, kolonoskopia – 21, badania genetyczne – 14, bilanse pa-
cjentów – 6, USG ginekologiczne – 89, USG piersi – 89.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wykazały zwiększoną troskę o zdrowie i skorzystały z badań.

www.centrum.med.plwww.centrum.med.pl

TELEOPIEKA

TELEOPIEKA

Dodatkowe zalety:

• ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu (system powiadomień     
   istotnych dla pacjenta np. o lekach)
• elektroniczny dostęp do indywidualnego planu opieki 

System będzie działał na telefonie z zainstalowaną aplikacją dostosowaną 
do potrzeb pacjenta. 

TELEOPIEKA to proste  rozwiązanie 
zapewniające komfort opieki.

PRZYJĘCIA PACJENTÓW OD 01.04.2018 r. – 30.03.2020 r.

Przychodnia Zdrowia Centrum w Ceranowie 
Ceranów 25, 08-322 Ceranów

Przychodnia Zdrowia Centrum w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34, 08-430 Żelechów

Przychodnia Zdrowia Centrum w Oleśnicy
Oleśnica 132, 08-117 Wodynie

PRZYJĘCIA PACJENTÓW OD 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Przychodnia Zdrowia Psychicznego Centrum w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce

Dzienny Dom Wsparcia w Mińsku Mazowieckim
ul. Olsztyńska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Okres pobytu pacjentów w placówce wynosi od 30 do 260 dni roboczych.
Każda placówka przyjmie co najmniej 80 osób.

Rekrutacja i informacje o projekcie 01.01.2018 - 30.06.2020 r.
Koordynator projektu: Sylwia Kurkus-Korycińska, tel. 509  927 446 

email: ddw@centrum.med.pl, www.centrum.med.pl

Innowacyjna forma sprawowania czasowej opieki nad uczestnikiem projektu 
lub członkiem rodziny. W sytuacjach nagłych będą odbywały się TELEKON-
SULTACJE, dzięki którym pacjenci otrzymają porady lub konsultacje profe-
sjonalisty medycznego. W celu poznania systemu Teleopieki każdy uczestnik 
wraz z opiekunem zostanie przeszkolony.

TERAPIA WSPIERAJĄCA
Terapie polegające na zmianie postaw, redukcji lub zminimalizowaniu złych 
nawyków, poprawie zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami. Terapia 
wspierająca będzie prowadzona w formie grupowej, jak również indywidualnej.

 • TRENINGI REGULACJI EMOCJI - techniki oddechowe, 
  terapię uważności, koncentracji  

 • TRENINGI INTERPERSONALNE – rozw�anie umiejętności komunikacji,   
  treningi wsparcia samodzielności (trening budżetowy)

 • TERAPIE RELAKSACYJNE – rozluźnienie, odprężenie 
  wyciszenie, rozładowanie napięć 

 • WYJAZDOWE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE – skierowane 
  do uczestników i ich rodzin

 Wszelkie działania prowadzone w ramach projektu będą uwzględniały 
potrzeby i możliwości uczestników. Podczas kwali�kacji do projektu zostanie 
opracowany indywidualny plan opieki uwzględniający zakres i rodzaj działań, 
w których dany pacjent będzie uczestniczył.

„W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji 
opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alterna-

tywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi 
z terenu woj. mazowieckiego”

„W Centrum harmonii ze Światem”
DZIENNE DOMY WSPARCIA

Alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi 
z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa mazowieckiego

Planowane są także TELEKONSULTACJE specjalistyczne z rodzinami podopiecznych, będące wsparciem w określonym 
czasie w razie wystąpienia doraźnych i trudnych sytuacji kryzysowych. Rodziny otrzymają pomoc w zakresie postępo-
wania ze swoimi chorymi bliskimi.

Rekrutacja i informacje o projekcie:

Sylwia Kurkus-Korycińska, tel. 509 927 446 

Kontakt e-mail: ddw@centrum.med.pl



18

Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów 
Unii Europejskiej. A według najnowszych prognoz istnieje ryzyko, że stan ten będzie się pogar-
szał. Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 
25%, a nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce.

NIK O WALCE Z NOWOTWORAMI, CZ. I

Dlatego tuż przed Światowym 
Dniem Walki z Rakiem Naj-
wyższa Izba Kontroli opubli-
kowała megainformację i alar-

muje, że konieczna jest jak najszybsza 
poprawa skuteczności profilaktyki i le-
czenia onkologicznego. Na początek 
NIK proponuje m.in. włączenie lekarzy 
medycyny pracy w profilaktykę i wcze-
sną diagnostykę nowotworów oraz 
wprowadzenie do szkół obowiązkowe-
go przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej.
Choroby nowotworowe stanowią bar-
dzo istotny problem społeczny. Biorąc 
pod uwagę liczbę zgonów, każdego 
roku Polska z powodu nowotworów tra-
ci miasto wielkości Legnicy. A prognozy 
demograficzne wskazują, że sytuacja bę-
dzie się pogarszać. Dlatego w przeded-
niu Światowego Dnia Walki z Rakiem 
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała 
megainformację – kompleksową anali-
zę najważniejszych czynników wpły-
wających na skuteczność leczenia no-
wotworów, pozwalającą na całościową 
ocenę leczenia onkologicznego w Pol-
sce oraz na wskazanie możliwych 
dróg jego poprawy. W przeprowadzo-
nej analizie wykorzystano ustalenia 32 
kontroli koordynowanych NIK oraz, 
jako materiał pomocniczy, raporty eks-
pertów i instytucji zewnętrznych.
Gwałtowne starzenie się społeczeństwa 
przyniesie nowe wyzwania dla systemu 
ochrony zdrowia, także w dziedzinie 
onkologii. Już dzisiaj bowiem więk-
szość zachorowań na nowotwory zło-
śliwe (70% u mężczyzn i 60% u kobiet) 
występuje u osób po 60. roku życia. 
A prognozy demograficzne wskazują na 
duży wzrost udziału w społeczeństwie 
osób starszych: prawdopodobne jest, 
że w 2025 roku ponad 20% społeczeń-
stwa będą stanowiły osoby powyżej 65 
roku życia. W związku z tym wzrośnie 
też zachorowalność na choroby onko-
logiczne, a nowotwory staną się praw-
dopodobnie główną przyczyną zgonów 
w Polsce.

Z danych OECD wynika np., że co prawda liczba zachorowań na nowotwory złośli-
we jest w Polsce niższa niż w większości krajów europejskich, jednak umieralność 
dużo wyższa. Polska, razem z Węgrami i Chorwacją, jest w pierwszej trójce krajów 
Unii z największą umieralnością na nowotwory złośliwe. W Polsce najgroźniejszy 
okazuje się rak płuca i jelita grubego, a dodatkowo wśród mężczyzn rak prostaty 
i pęcherza moczowego, a wśród kobiet raki piersi i jajnika.

Tymczasem, jak pokazują wnioski z megainformacji NIK, skuteczność leczenia 
onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii 
Europejskiej.

Standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe 
na 100 tys. mieszkańców w Polsce i w wybranych krajach europejskich w 2012 r.

Źródło: dane IARC WHO, http://eco.iarc.fr/EUCAN/, dostęp z dnia 11 stycznia 2018 r.
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Wyniki leczenia nowotworów są w Polsce niezadawalające, 
choć jednej trzeciej zachorowań można byłoby zapobiec, tyl-
ko i wyłącznie dzięki tak prostemu procesowi, jak zminimali-
zowanie kluczowych czynników ryzyka zależnych również 
od nas samych, m.in.: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
braku aktywności fizycznej, niewłaściwej diety oraz związa-
nej z tym nadwagi. Tymczasem w Polsce nie udaje się nie tyl-
ko profilaktyka. Placówki zajmujące się leczeniem nowotwo-
rów są rozproszone, brakuje ośrodków specjalizujących się 
w leczeniu określonych typów nowotworów (np. w 2012 r. le-
czeniem onkologicznym zajmowało się aż 806 szpitali, spośród 
których tylko 98 udzielało świadczeń dla 80% pacjentów), kur-
czą się zasoby kadrowe lekarzy (w niektórych specjalnościach, 
np. wśród patomorfologów, nie ma pełnej zastępowalności po-
koleń), a wydatki na ochronę zdrowia, w tym na onkologię 
należą do niższych w Unii Europejskiej. Polski pacjent nie 
może także korzystać z porównywalnego do mieszkańców 
innych krajów zachodniej Europy zakresu dostępnych opcji 
terapeutycznych w leczeniu nowotworów: ma ograniczony 
dostęp do nowoczesnych urządzeń i technologii (w tym no-
woczesnych leków).

Źródło: raport inicjatywy All.Can: „Poprawa efektywności i stabilności opieki onko-
logicznej. Rekomendacje dla Polski”. Marzec 2017.

Źródło: All.Can: „Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Reko-
mendacje dla Polski”. Marzec 2017

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych NFZ.
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Tymczasem, jak wskazują wyniki kontroli NIK od wielu lat 
efekty kolejnych programów profilaktycznych i ochronnych 
są niezadawalające i niewspółmierne do wydanych środków.
Mimo wydania ponad 1,1 mld zł w latach 2012-2016 na 
Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 
(a od początku jego realizacji w 2006 r. – ponad 2,6 mld zł), 
nie osiągnięto żadnego z głównych celów Programu. Nie 
udało się ani zwiększyć liczby korzystających z  badań profi-
laktycznych, w tym przesiewowych, ani przyspieszyć wykry-
walności nowotworów. Zgodnie z zaleceniami europejskimi 
akceptowalny poziom uczestnictwa kobiet w badaniach pro-
filaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy (liczba kobiet 
zaproszonych i biorących udział w  programie) wynosi 70%, 
a oczekiwany, czyli gwarantujący skuteczność – ponad 75% 

– w Polsce w badaniach profilaktycznych wciąż bierze udział 
mniej niż 50% W przypadku jelita grubego jako akceptowal-
ny poziom uczestnictwa uznano udział co najmniej 45% pa-
cjentów, a oczekiwany, nie mniej niż 65% – w Polsce było to 
mniej niż 20%.
Dzięki Programowi nie poprawiła się też dostępność do 
świadczeń i profilaktycznych badań diagnostycznych, ani nie 
zwiększyła liczba ośrodków specjalizujących się w leczeniu 
określonych typów nowotworów. Minister Zdrowia oraz 
Prezes NFZ nie zapewnili, na terenie całego kraju, równe-
go dostępu do świadczeń profilaktycznych. Dostęp do tych 
świadczeń realizowanych w ramach programów przesiewo-
wych raka jelita grubego, piersi, szyjki macicy oraz płuca był 
ograniczony i  zróżnicowany terytorialnie, a badaniami tymi 
objęto ograniczoną liczbę pacjentów, nieprzekraczającą poło-
wy osób uprawnionych.

Wydatki na onkologię per capita w Polsce w porównaniu 
do wybranych krajów Unii Europejskiej (w euro)

Odsetek osób objętych badaniami w programach 
profilaktycznych oraz w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w 2015 r.

Koszty ekonomiczne związane z chorobami nowotworowymi 
w Polsce w 2015 r.

Koszty ekonomiczne związane z leczeniem i skutkami chorób 
onkologicznych są wyższe niż mogłoby się wydawać i dotykają 
szerszych obszarów niż tylko bezpośrednich wydatków na opie-
kę zdrowotną.

36%

 

43%

 

14%

 7%

 

OPIEKA NIEFORMALNA
 

4,35  
MLD EURO

 

AMBULATORYJNA
OPIEKA

SPECJALISTYCZNA

PROFILAKTYCZNE
PROGRAMY

Nieskuteczny okazał się także Program Ograniczania Zdro-
wotnych Następstw Palenia Tytoniu. Był on skrajnie niedo-
finansowany, bowiem przeznaczono na niego środki jedynie 
na poziomie około 1% kwoty wynikającej z ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, choć palenie jest pierwszym ze wszystkich 
czynników ryzyka nowotworów. NIK zwraca uwagę, że tak-
że kwota na działania związane z  profilaktyką i rozwiązy-
waniem problemów związanych z paleniem zaplanowana 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 jest 
znacząco niższa niż wynikająca z ustawy antynikotynowej.
Dotychczas nie przynosi oczekiwanych efektów także włą-
czenie w system profilaktyki onkologicznej lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Ustalenia kontroli NIK wskazywa-
ły, że większość lekarzy POZ nie wykonuje podstawowych 
zadań z zakresu profilaktyki onkologicznej, w tym przede 
wszystkim badań profilaktycznych, czy nauki samokontroli 
pacjenta. Jedną z przyczyn tego stanu były niewystarczające 
zasoby systemu ochrony zdrowia, w tym lekarzy POZ, któ-
rzy obejmowali opieką dużą liczbę uprawnionych i nie mogli 
rzetelnie wykonywać swoich obowiązków w tym zakresie.

W ocenie NIK jednym z narzędzi ograniczenia liczby za-
chorowań na nowotwory złośliwe oraz poprawy wyników 
ich leczenia powinna być profilaktyka. Przede wszystkim 
dlatego, że świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie 
i właściwy tryb życia pozwala zapobiegać zachorowaniu, a po-
wszechne uczestnictwo w  populacyjnych programach prze-
siewowych pomaga we wczesnym wykryciu choroby nowo-
tworowej, czyli jeszcze wtedy, kiedy prawdopodobieństwo jej 
wyleczenia jest największe.

41,7%
RAK PIERSI

3,92%
RAK PIERSI20,16%

RAK SZYJKI 
MACICY

22,08%
RAK SZYJKI 

MACICY

(Źródło: www.nik.gov.pl)

cd. w kolejnym wydaniu „Zdrowia w Centrum”

Leczenie nowotworów

16,8%
RAK JELITA 

GRUBEGO (SYSTEM 
ZAPRASZANY)

POLSKA CZECHY FRANCJA WIELKA
BRYTANIA
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PRZEWLEKŁA
OBTURACYJNA
choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, ang. COPD) 
należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości 
i umieralności na świecie. Zajmuje 4. miejsce wśród 
przyczyn zgonów, a jej znaczenie przypuszczalnie 
będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego 
narażenia na czynniki ryzyka zachorowania.

Tym razem kolejny aktual-
ny i ważny temat, choć nie 
nowy. W mediach pojawiają 
się od pewnego czasu spoty 

reklamowe zachęcające do wykona-
nia spirometrii. Badanie ma na celu 
potwierdzenie powszechnej i cięż-
kiej choroby wśród palaczy tytoniu. 
Spółka „Centrum” organizuje także 
od pewnego czasu akcję profilak-
tyczną dotyczącą wykonania nisko-
dawkowej tomografii komputero-
wej płuc. Badanie ukierunkowane 
jest na wykrycie wczesnych zmian 
nowotworowych u wieloletnich pa-
laczy. Na wizytach kontrolnych pa-
cjentów z wynikami badań, u tych, 
u których szczęśliwie nie wykryto 
nowotworu, opisane są cechy typo-
we dla choroby, o której dziś napi-
szę parę słów, czyli POCHP (Prze-
wlekła Obturacyjna Choroba Płuc). 
W opisach tomografii mamy często 
cechy rozedmy i przewlekłego za-
palenia oskrzeli, które składają się 
na POCHP. Już sama nazwa czę-
ściowo wyjaśnia, z czym mamy do 
czynienia. Przewlekła, czyli taka, 
która trwa długo, obturacyjna, czy-
li taka, która zmniejsza drożność 
oskrzeli, choroba płuc, czyli doty-
czy dolnych dróg oddechowych.
Przewlekła Obturacyjna Choro-
ba Płuc jest częstą chorobą, której 
można zapobiegać i którą można 
skutecznie leczyć. Charakteryzuje 
się trwałym ograniczeniem przepły-
wu powietrza przez drogi oddecho-
we, które zwykle postępuje i wiąże 
się z nasiloną przewlekłą odpowie-
dzią zapalną dróg oddechowych 
i płuc na szkodliwe cząstki lub gazy 
(głównie dym tytoniowy). Do ogól-
nej ciężkości choroby u poszczegól-
nych pacjentów przyczyniają się za-
ostrzenia i choroby współistniejące.

PODSTAWOWE BADANIA
Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania i oceny progresji POChP jest spi-
rometria. Pozwala ona ocenić stopień zwężenia (obturacji) dróg oddechowych (oskrzeli) 
i stwierdzić, czy jest to zwężenie odwracalne (ulegające poprawie pod wpływem leków 
rozkurczających oskrzela), czy też nieodwracalne, czyli takie, które nie ulega poprawie pod 
wpływem leków rozkurczających. Nieodwracalna obturacja oskrzeli jest najważniejszą 
cechą POChP.

PRZYCZYNY
CZYNNIKI RYZYKA ROZWOJU I POSTĘPU CHOROBY

1

2

3

4

5

6

Dym tytoniowy
Najczęstszą przyczyną POChP jest dym tytoniowy. Palenie tytoniu odpowiada za 90% 
przypadków POChP. Największe ryzyko dla zdrowia wiąże się z paleniem papierosów, 
ryzyko rozwoju POChP u palaczy cygar i fajki jest większe niż u niepalących, ale 
mniejsze niż u palaczy papierosów.
Płeć
Mężczyźni są bardziej narażeni na dym tytoniowy, który stanowi najczęstszy czynnik 
wywołujący POChP w krajach naszej strefy kulturowej. Częściej są również narażeni 
na szkodliwe czynniki zawodowe. Dlatego w naszym kraju mężczyźni chorują na PO-
ChP częściej niż kobiety.
Rozwój płuc
Osoby, które mają mniejsze parametry czynnościowe płuc (mniejszą pojemność płuc), 
mogą łatwiej zachorować na POChP. Dotyczy to szczytowej – największej – pojemno-
ści płuc, którą dana osoba osiąga w młodym wieku.
Ciężkie zakażenia układu oddechowego przebyte w dzieciństwie oraz prze-
byta gruźlica płuc mogą wpływać na zmniejszoną czynność płuc w wieku dorosłym. 
Ponadto utrzymująca się kolonizacja bakteryjna oskrzeli może mieć znaczenie w utrzy-
mywaniu się szkodliwego procesu zapalnego.
Niedobór alfa1-antytrypsyny
W tkance płuc osoby zdrowej panuje równowa-
ga pomiędzy enzymami mogącymi rozkładać 
składniki tkanek a substancjami, które (jak anty-
trypsyna) hamują ich działanie. Niedobór alfa1- 
antyprypsyny prowadzi do przewagi enzymów 
proteolitycznych, stopniowego uszkadzania 
tkanki śródmiąższowej płuc i rozwoju rozedmy.
Narażenia zawodowe, zanieczyszczenie po-
wietrza w pomieszczeniach, zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc może po-
czątkowo przebiegać bezobjawowo, a zostaje 
rozpoznana podczas badania spirometrycznego.
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lek. med. Marcin Mazur
specjalista chorób 

wewnętrznych

Leczenie farmakologiczne zależy od obecności objawów i ryzy-
ka wystąpienia zaostrzenia choroby. Opiera się głównie na lekach 
wziewnych z różnych grup, które działając wspólnie, mają za za-
danie rozszerzenie oskrzeli, poprawę wydolności oddechowej oraz 
zmniejszenie procesu zapalnego. U chorych z niewydolnością od-
dechową stosuje się tlenoterapię domową. Wybrani chorzy mogą 
się kwalifikować do leczenia operacyjnego – usunięcia pęcherzy 
rozedmowych lub operacji zmniejszającej objętość płuc. Nie po-
winno się stosować przewlekle leków przeciwkaszlowych, ponie-
waż kaszel stanowi ważny odruch obronny u chorych na POChP. 
Leki mukolityczne (rozrzedzające wydzielinę w oskrzelach, wy-
tyczne zalecają stosowanie karbocysteiny) mogą działać korzystnie 
u niektórych chorych. 
Należy unikać stosowania leków nasennych i uspokajających, po-
nieważ u najciężej chorych na POChP mogą nasilać niewydolność 
oddechową.
U chorych na POChP nie zaleca się przewlekłego leczenia gliko-
kortykosteroidami podawanymi doustnie (należy pamiętać, że cho-
dzi tu i podawanie długotrwałe – krótkotrwałe stosowanie tych le-
ków jest konieczne u dużej części chorych z zaostrzeniami POChP).

Podsumowując, POCHP to groźna choroba doprowadzająca 
w ostateczności do kalectwa oddechowego. Zaprzestanie 
palenia papierosów jest podstawową metodą terapeutyczną 
oraz metodą zahamowania postępu choroby. W „Centrum” 

oferujemy wsparcie w tym aspekcie oraz przeprowadzamy szero-
ką akcję badań spirometrycznych, które mają na celu uchwycenie 
choroby we wczesnym stadium i objęcie wszechstronną opieką 
specjalistyczną

Absolutnie konieczne jest zaprzestanie palenia! Jest 
to pojedyncza najbardziej skuteczna metoda leczenia POChP. 
Bardzo szkodliwe jest również bierne palenie. Należy zwrócić 
uwagę na obecność innych potencjalnych czynników ryzyka 
POChP – np. narażeń zawodowych.
W każdym stadium ciężkości POChP wskazane są ćwiczenia 
fizyczne, których rodzaj i intensywność powinna być dosto-
sowana do stanu chorego (zaawansowania POChP, wydolno-
ści fizycznej oraz chorób współistniejących).
Edukacja. Im więcej chory wie o POChP, tym lepiej. W pro-
ces edukacji powinna się włączyć także rodzina chorego, któ-
rej współpraca może być ważna np. w zwalczaniu narażenia 
na bierne palenie lub w przypadku chorych w podeszłym wie-
ku.
Właściwe odżywianie. Chory powinien spożywać uroz-
maicone posiłki, o kaloryczności dostosowanej do masy cia-
ła. Otyłość może nasilać objawy POChP, natomiast u ciężko 
chorych problemem może być nadmierna masa ciała. Dlatego 
warto ze swoim lekarzem porozmawiać na temat zalecanej 
diety; w razie potrzeby chory powinien skorzystać z pomo-
cy dietetyka. W przypadku osób w podeszłym wieku bardzo 
ważna jest pomoc rodziny.
Każdy chory powinien co roku szczepić się przeciwko 
grypie. Chorzy w wieku >65 r.ż. powinni również okresowo 
przyjmować szczepionkę przeciwko pneumokokom (zmniej-
sza ona ryzyko zachorowania na zapalenie płuc).

choroba płuc
1

2

3

4

5

OBJAWY
Kaszel jest zwykle pierwszym objawem POChP. 
U chorych na POChP ma on charakter przewlekły, 
występuje dłużej niż przez 3 miesiące w roku, tak-
że poza okresem przeziębień i często towarzyszy mu 
odkrztuszanie plwociny (występujące głównie po 
napadzie kaszlu). Często kaszel jest nasilony w go-
dzinach porannych – po obudzeniu chory kaszle przez 
kilka minut, a ulgę przynosi w końcu odkrztusze-
nie plwociny – jest to tzw. „poranna toaleta drzewa 
oskrzelowego”, objaw, który występuje nie tylko 
u chorych na POChP, ale czasami również u palaczy 
tytoniu, u których nie rozpoznano choroby.
W miarę postępu choroby pojawia się duszność. Po-
czątkowo występuje ona zwykle podczas wysiłku – 
może mieć postać napadu duszności, ale częściej ma 
charakter podstępny – objawia się stopniowo narasta-
jącym ograniczeniem wydolności wysiłkowej. Chory 
zauważa, że wysiłki, które kilka lat temu nie powo-
dowały problemów (jak np. wyjście po schodach na 
1-2 piętro), obecnie powodują zadyszkę lub nawet 
konieczność odpoczynku dla nabrania tchu, a jego 
kondycja fizyczna jest gorsza niż osób w tym samym 
wieku. Poza okresem zaostrzeń duszność ma najczę-

ściej podobne nasilenie. Dopiero w tej fazie choroby, kiedy 
wyniki spirometrii są zwykle już wyraźnie nieprawidło-
we, większość pacjentów zaczyna szukać pomocy lekarza. 
W miarę lat trwania choroby duszność stopniowo postępuje 
i chory jest w stanie wykonywać coraz mniejszy wysiłek. 
Nasilenie choroby może być różne – u niektórych pacjentów 
tolerancja wysiłku utrzymuje się nawet w podeszłym wieku, 
u innych choroba doprowadza do skrajnej niewydolności 
oddechowej, kiedy duszność pojawia się przy jakimkolwiek 
wysiłku (ubieraniu lub rozbieraniu, myciu się itp.) oraz wy-
stępuje w spoczynku. 
U chorych na bardzo ciężką POChP czasami stwierdza się 
cechy niedożywienia – utratę masy ciała, szczególnie doty-
czącą mięśni.
Niewydolność oddechowa u chorych na bardzo zaawanso-
waną POChP niekiedy objawia się również sinicą – sina-
wym zabarwieniem końcówek palców, nosa, płatków uszu 
i warg. W tym stadium choroby występują czasem cechy 
niewydolności prawej komory serca, najczęściej obrzęki 
wokół kostek.
Rozpoznanie POChP opiera się na wyniku spirometrii po 
przyjęciu leku rozkurczającego oskrzela. Na podstawie spi-
rometrii można określić stopień ciężkości obturacji oskrzeli 
od małej, przez umiarkowaną, ciężką, aż po bardzo ciężką. 
Oceniony za pomocą spirometrii stopień upośledzenia czyn-
ności płuc jest najważniejszym, ale nie jedynym czynnikiem 
determinującym ciężkość POChP. 
Są chorzy, którzy mimo złych wyników spirometrii prawie 
nie mają objawów, jak i tacy, u których nieznacznie upośle-
dzona czynność płuc powoduje znaczne dolegliwości. Oce-
na obecności i nasilenia objawów ma duże znaczenie dla 
lekarza podczas podejmowania decyzji o stosowaniu leków 
rozkurczających oskrzela, których głównym zadaniem jest 
złagodzenie objawów choroby.

Należy pilnie wezwać pogotowie (999 lub 112), 
jeżeli chory lub jego rodzina zauważają jeden lub 
więcej z następujących objawów: 
• bardzo nasilona duszność, utrudniająca 

mówienie i nie reagująca na doraźnie 
przyjmowane leki rozkurczające oskrzela

• nasilona senność, uczucie bliskiego omdlenia, 
nasilone zawroty głowy, mroczki przed oczyma

• silny i nie ustępujący ból w klatce piersiowej.

LECZENIE
Leczenie POCHP jest bardzo złożone. Obejmuje zarówno metody 
niefarmakologiczne, jak i leki przeznaczone do terapii tego scho-
rzenia. 
W każdym stadium POChP wskazane jest postępowanie ogólne:

Choroby płuc
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WADY
zgryzu

Profilaktyka ortodontyczna

Ortodoncja jest działem stomato-
logii, zajmującym się diagnozo-
waniem, leczeniem i profilak-
tyką wad zgryzu. Jak poważny 

jest to problem w populacji mówią staty-
styki, które wskazują, że nawet 60% pol-
skiego społeczeństwa ma różnego rodzaju 
nieprawidłowości zgryzowe. Wady zgry-
zu ogólnie dzieli się na wrodzone oraz 
nabyte. 
Do wad wrodzonych zaliczamy:
• nieprawidłowości ustawienia zębów
• rozszczepy podniebienia
• szparowatość
• nadliczbowość zębów
Oprócz szeregu wad warunkowanych ge-
netycznie, mamy również wady spowo-
dowane chorobami współistniejący-
mi lub szkodliwymi nawykami, takimi 
jak:
• przedłużone karmienie butelką
• bruksizm
• ssanie smoczka, kciuka, warg, policzka

Nieleczone wady zgryzu mogą mieć 
poważne konsekwencje w postaci:
• nieprawidłowego i nadmiernego ście-

rania zębów
• zwiększonego ryzyka próchnicy
• zwiększonego ryzyka chorób dziąseł 

i przyzębia
• zaburzeń w stawach skroniowo-żu-

chwowych
• nieestetycznego wyglądu twarzy

Współczesna ortodoncja umożliwia lecze-
nie wad zgryzu pacjentów w każdym wie-
ku, bez górnej granicy. Część wad, wy-
krytych stosunkowo wcześnie, udaje się 
zlikwidować w krótszym czasie i mniej 
obciążającymi metodami. Wadom zgryzu 
można zapobiegać i tym zajmuje się profi-
laktyka ortodontyczna.

Leczenie wad zgryzu należy rozpocząć już we 
wczesnym dzieciństwie. W przeciwnym razie można 
doprowadzić do nieodwracalnych zmian, które 
utrudniają normalne funkcjonowanie w dorosłym 
życiu. Są też istotnym powodem zaniżonej samooceny 
i unikania kontaktów społecznych.

Profilaktyka niemowlęca wad nabytych zgryzu obejmuje:
● właściwe układanie niemowlęcia podczas snu, karmienia i aktywności. 

Prawidłowa pozycja podczas snu jest to pozycja na plecach, przy czym fi-
zjologiczny układ głowy w stosunku do tułowia uzyskuje się poprzez włoże-
nie pod nią niewielkiej poduszki. Oznakami świadczącymi o tym, że głowa 
leży prawidłowo, jest swobodne zwieranie warg, miarowy oddech dziecka 
i ogólne obniżenie napięcia mięśni twarzy i szyi. Układ ciała niemowlęcia 
jest ważny również podczas karmienia, tak żeby żuchwa w sposób swobod-
ny mogła się wysuwać a oddychanie odbywało się nosem.

● karmienie piersią zamiast butelką. Podczas naturalnego karmienia mię-
śnie współpracują w ten sposób, że wpływają na kształtowanie się prawidło-
wego zgryzu. Podczas karmienia z butelki pracują jedynie mięśnie unoszące 
język i mięśnie odpowiedzialne za połykanie. Wzrasta ucisk policzków na 
szczękę i żuchwę, powodując ich zwężenie i nadmierne wysklepienie pod-
niebienia. Należy również pamiętać, aby podczas karmienia sztucznego nie 
opierać butelki o żuchwę, gdyż spowoduje to ograniczenie jej wysuwania. 
W okresach czuwania najlepszą pozycją dla dziecka wspomagającą prawi-
dłowy rozwój narządu żucia jest pozycja na brzuchu.

Profilaktyka wad zgryzu w okresie ciąży
Profilaktyka wad wrodzonych to profilaktyka okresu prenatalnego 
i wchodzi w  zakres ogólnomedycznej opieki zdrowotnej kobiet ciężar-
nych. W okresie ciąży powstają wady wrodzone, do których szczególnie 
predysponowany jest okres od 4 do 12 tygodnia życia płodowego.

Profilaktykę wad nabytych można podzielić na:
profilaktykę okresu niemowlęcego
profilaktykę okresu poniemowlęcego (żłobkowego)
profilaktykę wczesnego dzieciństwa
profilaktykę późnego dzieciństwa
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 Joanna Murawska 
 lekarz stomatolog

Przychodnia Centrum 
w Strachówce

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
» kosmetyczne wypełnienia 

(kompozyty światłoutwardzalne) 

PROFILAKTYKA PRÓCHNICY
» lakierowanie zębów 

lakierem fluorowym 
» lakowanie 

» lapisowanie 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

PERIODONTOLOGIA
» usuwanie osadu 

i kamienia nazębnego 
» leczenie chorób dziąseł 

ENDODONCJA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

OPIEKA STOMATOLOGICZNA 
W CENTRUM

» Mińsk Mazowiecki « 
 ul. Piłsudskiego 42a, tel. 25 633 35 55

» Latowicz «
 ul. Św. Ducha 30, tel. 25 633 35 55

» Bielany «
 ul. Podlaska 10, tel. 25 787 80 80

» Hołubla «
 ul. Siedlecka 68, tel. 25 633 35 55

» Siedlce «
 ul. Terespolska 12, tel. 25 643 92 26

» Strachówka «
 ul. Norwida 7, tel. 25785 69 01

Szczegółowe informacje w rejestracji przychodni 
oraz w gabinecie stomatologicznym.

Z a p r a s z a m y !

Profilaktyka wieku przedszkolnego 
i  szkolnego to: 
● eliminacja parafunkcji
● eliminacja dysfunkcji
● właściwa konsystencja pokarmów (eliminujemy ,,le-

niwe żucie”). 
 Już w okresie, gdy pojawiają się pierwsze zęby mlecz-

ne, należy podawać np. biszkopty a potem suchar-
ki, aby uczyć dziecko odgryzania i żucia pokarmów. 
W późniejszym okresie, gdy przybywa w buzi ząbków, 
podajemy surowe owoce, pieczywo z ziarnami (nie od-
cinamy skórek z chleba), surową marchew.

● wczesne leczenie zębów mlecznych i stałych. 
 Patrząc pod kątem profilaktyki ortodontycznej należy 

leczyć zęby mleczne z kilku powodów. Po pierwsze 
dziecko z ubytkami próchnicowymi niechętnie spoży-
wa twarde pokarmy a żucie jest pozytywnym bodźcem 
dla rozwoju szczęk. Po drugie wczesna utrata zębów 
mlecznych zniszczonych próchnicą hamuje rozwój 
układu żucia. Utrata zębów w wyniku ekstrakcji skut-
kuje nachylaniem się lub przesuwaniem się zębów 
sąsiadujących z luką. Powoduje to wolniejszy rozwój 
łuku zębowego i w przyszłości brak w nim miejsca dla 
zębów stałych.

● dbałość o higienę jamy ustnej
● troska rodziców i wychowawców o prawidłowy roz-

wój psychiczny dziecka

Między 6-7 rokiem życia kończy się czas, w którym mo-
żemy zapobiegać wadom zgryzu.

Profilaktyka okresu żłobkowego obejmuje:
● eliminację nawyków ssania smoczka, palców, warg, 

policzków. Są to tzw. parafunkcje, czyli czynności 
fizjologiczne wykonywane nieprawidłowo i przez kil-
kanaście godzin na dobę. Niestety, trudno się od nich 
odzwyczaić a mają one bardzo negatywny wpływ na 
rozwijający się narząd żucia. Najczęstszą parafunkcją 
u dzieci jest ssanie smoczka „uspokajacza”. Czynność 
ta powoduje duży, skierowany w stronę podniebienia 
nacisk, co prowadzi do zwężania się szczęki oraz prze-
suwanie do tyłu żuchwy i wychylanie się zębów przed-
nich górnych.

● eliminacja oddychania przez usta. Oddychanie 
przez usta może być spowodowane nieprawidłowym 
układaniem dziecka do snu (w okresie niemowlęcym). 
W późniejszym okresie życia dziecka, np. przy współ-
istniejącym przeroście migdałka gardłowego, dzieci 
również zaczynają oddychać przez usta. Przy nawy-
kowym oddychaniu przez usta dochodzi do powsta-
nia bardzo wysokiego podniebienia, zwężenia szczęk 
i słabego rozwoju warg. Zwykle po zabiegu usunięcia 
migdałka gardłowego oddychanie zaczyna odbywać 
się przez nos.
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Czym jest jąkanie?
Jąkanie jest jednym z najbardziej 
przykrych zaburzeń mowy. Należy 

do zaburzeń płynności mowy. Poprzez ob-
jaw niepłynności zaburza czynność nada-
wania mowy. Ma podłoże psychologiczne 

– wynika z lęku przed mówieniem, czyli tzw. 
logofobii. W większości przypadków obja-
wia się w sposób językowy i pozajęzykowy 
(objawy są widoczne i słyszalne). Jąkanie 
zaburza wszystkie podsystemy języka i po-
woduje rozpad elementów prozodycznych 
mowy, takich jak: akcent, rytm, intonację 
oraz  tempo. Zaburzenie to powstaje w wy-
niku dyskoordynacji aparatów: oddecho-
wego, artykulacyjnego i fonacyjnego lub 
jednego z nich. W konsekwencji powstaje 
tzw. spastyczność mięśni biorących udział 
w procesie mówienia.

Jak wygląda pomoc pacjentom z jąka-
niem? Przychodzi do Pani gabinetu dziec-
ko, które się zacina i  załóżmy, że jest to 
pierwsza wizyta.
Diagnoza logopedyczna to bardzo często 
proces długi, wymagający nawet kilku 
spotkań. W czasie pierwszej wizyty jestem 
w stanie jedynie ustalić charakter niepłyn-
ności, tzn. czy jest on patologiczny czy 
rozwojowy (tzw. etap eksploracyjny dia-
gnozy). Trafiają do mnie dzieci, których 
rodzice twierdzą, że się jąkają i wymagają 
terapii logopedycznej. Natomiast, po głęb-
szej i wnikliwej obserwacji okazuje się, że 
problem rzeczywiście istnieje (zacięcia, 
powtórzenia głosek, sylab, wyrazów, prze-
ciąganie słów), ale jest to zjawisko, jak się 
później okazuje „normalne”, wynikające 
z namysłu podczas mówienia. U takiego 
dziecka diagnozuję wówczas rozwojową 
niepłynność mówienia i dokonuję diagnozy 
różnicowej. Trafność postawionej diagnozy 
sprawdzam w etapie weryfikacyjnym.

Czyli samo zacinanie nie wymaga terapii?
Samo zacinanie nie jest objawem wystar-
czającym i warunkującym diagnozę jąkania. 
Jak już wcześniej wspomniałam w klasyfi-
kacji ICD-10 w przypadku jąkania podaje 
się następujące objawy: niepłynność, lo-
gofobię i spastyczność. W przypadku dzie-
ci, czy to z rozwojową czy patologiczną 
niepłynnością mówienia (jąkaniem), od-
wracam uwagę od sposobu mówienia i nie 
uświadamiam objawów. Jak się okazuje, 
jest to najlepsza terapia. Trochę inne jest 
postępowanie u dzieci, które mają świado-
mość występującego u nich zaburzenia lub 
tę świadomość stopniowo odkrywają.

GDY TWOJE
dziecko

się jąka
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A co z pacjentami dorosłymi?
Pacjenci dorośli najczęściej wy-
magają profesjonalnej i intensyw-
nej terapii logopedycznej, czasa-
mi połączonej z psychoterapią 
czy też rzadziej, z farmakoterapią. 
W procesie diagnostyczno-tera-
peutycznym, zarówno u dzieci, 
jak i u dorosłych, określam rodzaj 
jąkania (toniczne/kloniczne, to-
niczno-kloniczne), częstotliwość 
jego występowania, długość trwa-
nia bloków, wielkość napięcia. 
Ustalam, w jaki sposób jąkanie 
zaburza komunikację słowną. Pa-
cjenci dorośli mają bardzo dużą 
motywację w procesie terapeu-
tycznym. U dzieci różnicuję ją-
kanie z rozwojową niepłynnością 
mówienia, natomiast jednostką 
patologii mowy, z którą najczę-
ściej różnicuję jąkanie u doro-
słych, jest giełkot. Pacjenci z oby-
dwoma zaburzeniami wymagają 
opieki logopedycznej.

Gdzie należy szukać przyczyn pojawienia się jąkania? Niektórzy 
mówią, że jest dziedziczne.
Elementem diagnozy, którą przeprowadzam na pierwszym lub 
kilku początkowych spotkaniach, jest wywiad. Dotyczy on życia/
funkcjonowania pacjenta do dnia dzisiejszego. Skupiam się w nim 
bardzo mocno na tematach związanych z okresem dzieciństwa 
i dorastania, także na występujących w rodzinie zaburzeniach 
mowy. Przypadki rodzinnego występowania jąkania określa się 
czynnikami tzw. predysponującymi. Jeśli mam pomóc pacjento-
wi, staram się ustalić prawdopodobną przyczynę wystąpienia tego 
zaburzenia mowy. Biorę pod uwagę nie tylko czynnik genetyczny, 
ale także neurologiczno-psychiczny (urazy mózgu, wypadki) oraz 
funkcjonowanie struktur mózgowych np. kory słuchowej. Bada-
nie wskazują na lewouszność jako jedną z przyczyn pojawienia się 
jąkania. Do innych przyczyn należą traumatyczne przeżycia, do 
których na przykład w odniesieniu do dzieci, można zaliczyć od-
dalenie od rodziców lub pójście do przedszkola, czyli tzw. czyn-
niki wywołujące. Ważną rolę w ustalaniu potencjalnych przyczyn, 
odgrywają czynniki podtrzymujące, bardzo często jest to napięta 
atmosfera w otoczeniu, w którym pacjent przebywa (dom, szkoła, 
praca). Przyczyny, nawet jeśli udaje się ustalić, nie zawsze można 
wyeliminować. Zdolności terapeutyczne jednak pomagają mi je 
przezwyciężać, tak, aby pacjent mógł zacząć mówić płynnie.

Jak wygląda terapia osób jąkających się?
Jest to temat „rzeka”. Po przeprowadzeniu rzetelnej, komplekso-
wej diagnozy, przygotowuję program terapii na określony czas. 
Istnieje wiele metod terapeutycznych. Wybór metody pozostaje 
kwestią indywidualną. Dobieram ją nie tylko do wieku pacjenta, 
ale również głębokości zaburzenia i rodzaju jąkania. Czasem ko-
rzystam z dwóch, trzech, nawet czterech metod, technik i form 
terapeutycznych, a innym razem skupiam się wyłącznie na jed-
nej. Wszystko zależy od konkretnego pacjenta jąkającego się. 
Zawsze głównym celem terapii jest wypracowanie synchroni-
zacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej, a tym samym przy-
wrócenie płynności mówienia i, bardzo ważne – NATURALNO-
ŚCI w mówieniu.
W procesie terapeutycznym pracuję z pacjentem w sytuacji tzw. 
sztucznej, czyli gabinetowej. Zawsze powtarzam pacjentom, że 
nie sztuką jest mówić płynnie w gabinecie, ale sztuką jest mó-
wić płynnie zawsze, dlatego też w późniejszym etapie przenoszę 
terapię poza gabinet, żeby ćwiczyć i uczyć pacjenta płynnego 
mówienia w sytuacjach społecznych; komunikacyjnych. Dążę 
do tego, aby pacjent miał umiejętność posługiwania się językiem 
we wszystkich sytuacjach wytworzonych przez  społeczeństwo. 
Zalecam również treningi relaksacyjne i, w niektórych przypad-
kach, współpracę z psychologiem. U niektórych osób wskazana 
jest terapia grupowa. 

Jąkanie jest zaburzeniem mowy specyficznym, trudnym do 
terapii. Wymaga nie tylko dużej wiedzy ze strony logopedy, 
ale również predyspozycji terapeutycznych. Jeśli mam wpro-
wadzać jakąś metodę, to powinnam ją nie tylko bardzo dobrze 
znać w praktyce i teorii, ale muszę mieć z pacjentem bardzo 
dobry, swobodny kontakt. Pracuję nad tym już od pierwsze-
go wejścia pacjenta do gabinetu. W jąkaniu często występuje 
stres emocjonalny, a w dodatku ja jestem osobą nieznaną. Aby 
osiągnąć zamierzony cel, staram się zapewniać pacjentom po-
czucie bezpieczeństwa, zaufania i otwartości. Prowadząc tera-
pię dziecka jąkającego się udzielam też wskazówek rodzicom 
i nauczycielom, aby wiedzieli jak zachowywać się w kontak-
cie z takim dzieckiem.

W jaki sposób kończy Pani terapię z osobami jąkającymi się?
Początkowo spotkania powinny odbywać się tak często, jak 
wymaga tego pacjent jąkający się. Później spotykam się z pa-
cjentami coraz rzadziej i zalecam więcej ćwiczeń w domu. 
Moim zadaniem jest nauczenia pacjenta płynnego mówienia 
i umiejętności radzenia sobie z „blokami”. Kiedy pacjent już 
wie, jak radzić sobie w takich sytuacjach, proponuję, jak już 
zresztą wcześniej powiedziałam, ćwiczenia płynności mó-
wienia w różnych sytuacjach naturalnych, spontanicznych, 
np. podczas robienia zakupów, zamawiania w restauracji, do-
konywania rezerwacji itp. Później spotykam się z pacjentem 
coraz rzadziej; kontrolnie, aby wreszcie przejść do wizyt już 
tylko wtedy, kiedy pacjent czuje taką potrzebę, w celu analizy 
dotychczasowych postępów i korekty ewentualnych błędów. 
Kończę na spotkaniach – można by powiedzieć – towarzy-
skich, „luźnych”, wtedy rozmawiamy, śmiejemy się, porusza-
my różne tematy i wymieniamy poglądy. Są to spotkaniach, 
w których pacjent mówi już w zasadzie płynnie, dzięki czemu 
oboje możemy bardziej skupić się na treści niż sposobie mó-
wienia. Ten etap terapii jest najprzyjemniejszy, wówczas pa-
cjent „zbiera owoce” swoich wysiłków, a ja mam satysfakcję 
z kolejnej, zaliczonej, udanej roboty :)

Magdalena Klepacka
mgr logopedii z audiologią

LOGOPEDA  AUDIOLOG  NEUROLOGOPEDA

Zaburzenia mowy
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Szkoła
życia,

szkoła
odchodzenia...

Rozmowa z Dorotą Fajnas, 
kierownikiem Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego 
w Krynce

Od momentu wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Zakładu Opie-
kuńczego w Krynce do dnia oddania 
obiektu do użytku minęły niespełna 1,5 
roku. Jak w tak krótkim czasie udało się 
stworzyć nowoczesny i tak bardzo po-
trzebny ośrodek?
To zasługa wielu ludzi, którzy wierzyli 
od początku, że to dobra inwestycja i na 
pewno bardzo potrzebna. Wierzyli, że 
dzięki niej pomożemy wielu samotnym, 
chorym i niedołężnym seniorom, któ-
rzy znajdą tu upragniony spokój i ciszę 
oraz kompleksową opiekę i rehabilitację, 
a także przyjaznych ludzi wokół siebie. 
To oni czuwają przy nich podczas tera-
pii, ale przede wszystkim są z nimi wtedy, 
kiedy dobiega kres ich życia i pomagają 
im godnie odejść. 

Czym różni się on od innych tego typu 
placówek w regionie?
Przede wszystkim jest to nowy obiekt, 
w pełni wyposażony i przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych i niesamo-
dzielnych – bez barier architektonicz-
nych, z szerokimi drzwiami, łazienkami 
w pokojach i wszelkimi innymi dogod-
nościami. Wyróżnia nas jeszcze to, że 
posiadamy oddział, w którym przebywają 
pacjenci mechanicznie wentylowani, czy-
li tacy, którzy w sposób przewlekły po-
trzebują respiratorów, aby żyć. 

Kto może korzystać z opieki w placówce 
i na jakich zasadach się to odbywa? 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce 
jest podmiotem wykonującym działal-
ność leczniczą. Realizuje świadczenia 
zdrowotne na podstawie ustawy o świad-
czeniach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych oraz umowy zawar-
tej z Lubelskim Oddziałem Wojewódz-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
świadczenia komercyjne. Koszty wyży-
wienia i zakwaterowania ponosi pacjent 

Prezentacja placówek CMD

zgodnie z obowiązującym Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie 
sposobu i trybu kierowania do Zakładów 
Opiekuńczo – Leczniczych oraz szcze-
gółowych zasad ustalania opłat za pobyt 
w tych zakładach (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, 
poz. 1265 z poźn. zmianami). NFZ finan-
suje pobyty pacjentów ocenionych wy-
łącznie do 40 punktów wg skali Barthel. 

Zakład zapewnia podstawowy pakiet 
świadczeń:
► świadczenia lekarskie;
► świadczenia pielęgniarskie;
► rehabilitację ogólną w podstawowym 

zakresie na zlecenie; lekarza w dni po-
wszednie;

► świadczenia psychologa w dni po-
wszednie;

► ćwiczenia logopedyczne; 
► terapię zajęciową; 
► leczenie farmakologiczne; 
► leczenie dietetyczne – diety lecznicze  

z możliwością ich modyfikacji;
► zaopatrzenie w środki pomocnicze: 

cewniki, worki na mocz, pieluchomajt-
ki w rozmiarach standardowych;

► materace przeciwodleżynowe oraz 
przedmioty ortopedyczne: kule, laski, 
balkoniki, podpórki, wózki inwalidz-
kie;

► badania diagnostyczne wykonywane 
wyłącznie na zlecenie lekarza Zakładu 
w wyznaczone dni oraz badania pilne 
codziennie;

► konsultacje specjalistyczne wyłącz-
nie na zlecenie lekarza Zakładu w in-
nych placówkach ochrony zdrowia 
na zasadach ogólnie przyjętych dla 
wszystkich ubezpieczonych przez 
NFZ, po umówieniu terminu i miejsca 
realizacji;

► edukację zdrowotną polegającą na 
przygotowaniu pacjenta do samoopie-
ki w warunkach domowych.

Jak już wspomniałam, opiekujemy się 
pacjentami mechanicznie wentylowa-
nymi, zakwalifikowanymi przez lekarzy 
anestezjologów jako przewlekle mecha-
nicznie wentylowani. Posiadamy stanowi-
ska wyposażone kompleksowo w sprzęt 
typu respiratory, monitory, ssaki. Ponadto 
Zakład w ramach działalności prowadzi 
sprzedaż usług opiekuńczo-leczniczych 
po cenie komercyjnej. Co oznacza, że 
rodzina czy opiekunowie mogą umieścić 
swojego bliskiego w naszej placówce 
odpłatnie. Mogą to być pobyty krótkie, 
jak i długie, np. są to pacjenci po szpi-
talu, którzy wymagają rehabilitacji czy 
usprawnienia ogólnego.

Jak liczne grono lekarzy i innego perso-
nelu medycznego pracuje na miejscu?
Lekarzem wiodącym jest dr Ryszard Ka-
mieniak, specjalista anestezjolog, który 
opiekuje się zarówno pacjentami mecha-
nicznie wentylowanymi, jak i z profilu 
ogólnego. Wspiera nas dr Leszek Warsz 
jako geriatra, poza tym mamy psychiatrę, 
neurologa, trzech rehabilitantów, tera-
peutę zajęciowego, psychologa, logope-
dę i oczywiście wspaniałe, profesjonalne 
pielęgniarki i opiekunów medycznych, 
bez których ten Zakład nie mógłby istnieć.
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Na czym polega kompleksowa opieka nad 
pacjentem? Co jest w tej opiece najważ-
niejsze?  
Najważniejsze jest to, że opieka sprawowa-
na jest 24 godziny na dobę – pielęgniarka 
i opiekun medyczny są przy chorym o każ-
dej porze dnia i nocy, dzięki czemu pacjenci 
czują się bezpiecznie, a proces leczenia nie 
uwstecznia się. W naszej placówce pacjent 
postrzegany jest jako całość, a nie tylko 
w kategorii zdrowia fizycznego. Zdajemy 
sobie sprawę, że kiedy choruje dusza, to cia-
ło również odmawia posłuszeństwa i niejed-
nokrotnie trudniej uleczyć duszę niż ciało.

Społeczeństwo polskie się starzeje, wrastać 
więc będzie zapotrzebowanie na tego typu 
usługi, jakie świadczycie Państwo w Kryn-
ce. Co według Pani należałoby zmienić 
w polskim systemie opieki zdrowotnej, by 
poprawić dostęp do tych świadczeń? 
Na pewno należałoby zwiększyć finanso-
wanie takich usług. Nie każdą rodzinę stać 
na umieszczenie w takim czy innym zakła-
dzie osoby bliskiej w ramach świadczeń 
komercyjnych, czyli ok 3000 zł miesięcz-
nie. Miejsc z refundacją jest stanowczo za 
mało i nie dotyczy to tylko tego Zakładu. 
Rozmawiam z rodzinami i wiem, że wszę-
dzie trzeba czekać na miejsce refundowane. 
W naszej placówce obecnie jest 10 miejsc 
refundowanych przez NFZ na profilu ogól-
nym i dwa miejsca wentylowanych mecha-
nicznie, zaś Zakład posiada 61 łóżek prze-
znaczonych na ZOL o profilu ogólnym i 8 
łóżek dla pacjenta mechanicznie wentylo-
wanego. Jak więc pani widzi, chęci i zasoby 
są duże, ale – niestety – na chwilę obecną 
kontrakt z NFZ jest niewystarczający i nie 
spełnia oczekiwań w tej dziedzinie.

Jakie są najtrudniejsze momenty w Pani 
pracy? Jak Pani sobie wówczas radzi? 
Dzięki czemu odzyskuje siły? 
Najtrudniejsze są rozmowy z rodzinami 
czy opiekunami pacjentów, którzy powin-
ni, z powodu opłakanej sytuacji życiowej 
i zdrowotnej, od ręki znaleźć się w naszym 
zakładzie, a ja nie potrafię im pomóc. Nie 
stać ich na płatny pobyt, a kolejka oczeku-
jących na miejsce refundowane przez NFZ 
to obecnie 40 osób. Jak sobie radzę? Muszę 
sobie radzić. Odzyskuję siły dzięki ludziom, 
którzy mnie otaczają. Jeśli ja się poddam, to 
oni też stracą nadzieję i sens, więc jestem 
silna dla tych wszystkich pracowników 
i pacjentów. Oni czerpią ze mnie siłę, a ja 
z nich. 

Kiedy Pani czuje, że Pani praca ma głęboki 
sens? 
Kiedy pacjent się uśmiecha, kiedy dzwoni 
do mnie rodzina dziękując za wspaniałą 
opiekę, gdy uda się nakarmić niejedzące-
go, gdy podniesie się z łóżka leżącego, gdy 
idąc korytarzem słyszę śpiew starszej pani: 
,,Przybyli ułani…” i każdego dnia, kiedy się 
obudzę i wiem, dokąd mam iść. Że ktoś tam 
na mnie czeka, a kiedy idę spać, mogę od-
począć po ciężkim dniu, wiedząc, że moja 
załoga będzie czuwała nad każdym pacjen-
tem. To dla mnie bardzo ważne, że mogę na 
nich polegać.

„Starość się Panu Bogu nie udała” – 
często słyszymy z ust schorowanych 
seniorów. O jakiej przyszłości dla tych 
pacjentów Pani marzy? Co my – w na-
szych rodzinach, otoczeniu sąsiedzkim 

– możemy zrobić, by ten okres życia nie 
był udręką a pogodną ścieżką ku kreso-
wi życia? 
Przede wszystkim pozwólmy im być sta-
rymi – to bardzo duże dla nas wszystkich 
wyzwanie, wymagające od nas pokory 
i cierpliwości. Z całym personelem zakła-
du staramy się, aby pacjent miał u nas dom, 
czasem całkiem nowy, z nowymi ściana-
mi i obyczajami, ale on sam pozostaje jaki 
był – niedołężny i nieporadny, ze swoimi 
dziwactwami i chorobami i takiego trzeba 
zaakceptować, takiego kochać. Rodzinom 
wyjątkowo trudno jest to zaakceptować – 
pamiętają swojego energicznego i praco-
witego ojca czy troskliwą matkę, a oni 
nagle gasną i stają się niczym dzieci…

Moim marzeniem jest, by każdy pacjent, 
który do nas trafi, znalazł tu swoje bez-
pieczne i spokojne miejsce – oczywiście 
nie da się nam zastąpić ich własnego 
domu. Oni wciąż za nim tęsknią, wołają 
swoje dzieci, ale staramy się, jak tylko 
możemy, by Zakład w Krynce był dla 
nich jasną przystanią, gdzie odnajdą zro-
zumienie i spokój. A gdy przychodzi TEN 
CZAS, w godności odchodzą. Zawsze 
powtarzam w takiej chwili, że śmierć jest 
częścią życia, ktoś odchodzi a rodzi się 
ktoś nowy – taka jest kolej losu, a my mu-
simy to uszanować.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Sekretariat – tel. 25 785 61 20
Kierownik ZOL – kom. 517 016 511

e-mail: zolkrynka@centrum.med.pl

Krynka 1C, 21-400 Łuków

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Krynce

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 C
M

D



28

Z inicjatywy NFZ oraz Centrum Medyczno-Diagno-
stycznego w Siedlcach została przetłumaczona na 
język polski książka prof. Guusa Schrijversa pt. „In-
tegrated Care. Better and Cheaper” i wydana pod tytu-
łem „Opieka Koordynowana. Lepiej i taniej”.

Autor jest uznanym ekonomistą specjalizującym się w sys-
temach opieki zdrowotnej oraz profesorem emerytowanym 
w Uniwersyteckim Ośrodku Medycznym w Utrechcie. Jest za-
łożycielem i pełnił funkcję prezesa Międzynarodowej Fundacji 
na Rzecz Zintegrowanej Opieki Medycznej (International Foun-
dation of Integrated Care), a także redaktora naczelnego Inter-
national Journal of Integrated Care. Jest autorem licznych prac 
naukowych i książek.

Moment ukazania się tej książki jest szczególny: jest ona jednym 
z działań projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie 
do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej 
(OOK); Etap I: Opracowanie modeli zintegrowanej/koordyno-
wanej opieki zdrowotnej dla Polski”, finansowanego ze środków 
UE, który w dalszej perspektywie ma implementację szeregu 
przedstawionych w niej koncepcji. W przekonaniu inicjatorów 
polskiego wydania książki, przedstawione w niej doświadczenia 
między innymi z systemu holenderskiego, uznawanego za jeden 
z najefektywniejszych na świecie, mogą stanowić źródło wiedzy 
i inspiracji dla wszystkich, którzy mają wpływ na kształt i przy-
szłe efekty niezbędnej transformacji naszego systemu.

Istotą książki Guusa Schrijversa jest zebranie i nowoczesne, bar-
dzo proste przedstawienie zasad i odmian opieki koordynowanej. 
Autor przedstawia również różne aspekty jej funkcjonowania, na 
przykład elementy zarządzania, koordynacji i pożądane atrybuty 
niezbędnej w przypadku opieki koordynowanej infrastruktury 
informatycznej. Praca jest przekrojowa i porządkuje wiedzę na 
ten temat. Łączy wyniki badań prowadzonych w ciągu minio-
nych pięćdziesięciu lat z własnymi doświadczeniami z różnymi 
systemami opieki zdrowotnej. Mając na względzie rosnące za-
potrzebowanie na szeroko pojętą opiekę i ograniczone zasoby 
finansowe, postępującą cyfryzację wszelkich dziedzin życia 
i perspektywy, które daje nam coraz lepiej opanowane sekwen-
cjonowanie genomu, książka stara się udzielić czytelnikowi 

odpowiedzi na pytanie: „Czy można zapewnić lepsze zdrowie, 
zwiększyć jakość i obniżyć koszty leczenia poprzez wykorzy-
stanie skoncentrowanej na pacjencie opieki koordynowanej?” 
Na wstępie autor definiuje, przedstawia i dogłębnie analizuje 
kolejne wymiary opieki koordynowanej: jej rodzaje, uznanie pa-
cjentów i pracowników opieki zdrowotnej za partnerów, jakość 
opieki, finanse, zagadnienia e-zdrowia i zarządzanie zmianą. 
Odpowiedź na postawione wyżej pytanie można znaleźć w ko-
lejnych rozdziałach książki. Z perspektywy tłumacza szczegól-
nie istotny jest Rozdział 2, który omawia pojęcia użyte w tym 
pytaniu oraz stosowane w następnych rozdziałach. Szczególne 
znaczenie ma właściwe odczytanie pojęcia „opieka koordyno-
wana”. Nie jest ona celem samym w sobie, ale środkiem słu-
żącym polepszaniu jakości świadczonych usług poprzez ich 
powiązanie. Jest to swoista sztuka zarządzania poszczególnymi 
elementami opieki ambulatoryjnej, która obejmuje inicjatywy 
mające na celu poprawę wyników opieki i pokonuje problem 
fragmentaryzacji usług zdrowotnych poprzez powiązanie lub za-
rządzanie usługami świadczonymi przez usługodawców tak, by 
finalnie doprowadzić do zachowania ciągłości opieki. Właściwe 
przetłumaczenie i użycie nomenklatury stosowanej przez auto-
ra w kontekście polskich doświadczeń wydaje się mieć istotne 
znaczenie o tyle, że przedstawiana książka ma szanse wejść do 
kanonu polskich podręczników tego przedmiotu. Książka ta 
może również służyć jako źródło dzięki obszernemu spisowi tre-
ści, indeksowi tematycznemu i cyfrowemu załącznikowi, który 
ma być uaktualniany przez co najmniej dwa lata po publikacji. 
Opracowanie to, to lektura polecana tym wszystkim, którzy dążą 
do współpracy w systemie opieki zdrowotnej: lekarzy i pracow-
ników medycznych, innowatorów, decydentów, studentów i ich 
nauczycieli.

W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała 
nową definicję opieki skoncentrowanej na osobie, którą przy-
jęto jako definicję opieki koordynowanej: to usługi medycz-
ne zarządzane i dostarczane osobom w sposób zapewniający 
uzyskanie kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania choro-
bom, diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, rehabilitacji 
oraz paliatywnych usług medycznych, na różnych poziomach 
oraz w różnych miejscach systemu opieki zdrowotnej, zgodnie 
z zapotrzebowaniem, w okresie całego życia, i w formie sta-
łej dyskusji z pacjentami. Omówiona przez Guusa Schrijversa 
zasada potrójnego celu (Triple Aim) dotyczy wszystkich stron 
uczestniczących w opiece zdrowotnej. Poprawa stanu zdrowia 
populacji, poprawa jakości opieki nad pacjentem oraz obniże-
nie kosztów opieki na osobę to trzy zadania w ramach filozofii 
potrójnego celu, których realizacja jest korzystna dla pacjenta. 
Pacjenci i pracownicy opieki zdrowotnej w opiece koordyno-
wanej stają się partnerami. To umieszczone w definicji słowa 
zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w formie stałej dyskusji z pa-
cjentami zmieniają pacjentów w partnerów, konsumentów, ak-
tywnych uczestników procesu opieki.

dr n. med. Sylwia Szafraniec-Buryło
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Państwowy Zakład Higieny
Zakład Farmakoekonomiki, 
Instytut Matki i Dziecka
International Foudation for Integrated Care

Guus Schrijvers

OPIEKA KOORDYNOWANA
LEPIEJ I TANIEJ
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Celem naszego projektu jest ocena kliniczna i ekonomiczna 
zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowa-
nia, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cyto-
logicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka 

szyjki macicy. Projekt ma na celu modyfikację aktualnego modelu 
przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki 
macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do ska-
nowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytolo-
gicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stoso-
wanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych 
systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie 
przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie 
położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić 
z klasycznych badań cytologicznych, jak i z cytologii w fazie płyn-
nej. Ponadto zostanie wytworzone oprogramowanie wspomagające 
zdalną analizę próbki przez patomorfologa (którego skuteczność 
i opłacalność zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu kli-
nicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowa-
ne próbki w postaci cyfrowej Obecnie nie ma na rynku zarówno 
polskim, jak i europejskim systemu wspierającego archiwizację 
i udostępniającego wyniki w ilościach „hurtowych”. Celem „prak-
tycznym” jest pobranie 11 tys. próbek do oceny badań cytologicz-
nych metodą konwencjonalną (materiał nanoszony bezpośrednio 
na szkiełko oraz utrwalony Cytofixem, poddany barwieniu i oce-
nie) i metodą cytologii fazy płynnej LBC (materiał wraz ze szczo-
teczką umieszczony w specjalnym pojemniku z płynem i poddany 
dalej obróbce i ocenie). Kolejnym etapem jest porównanie wyni-
ków badań. Aby była możliwa analiza porównawcza wyników na-
leżało stworzyć bezpieczne narzędzie E-KSIĘGĘ, umożliwiające 
wprowadzenie danych pacjentki w różnych placówkach, a następ-
nie umożliwiające uzyskanie dostępu do kompletnej dokumentacji 
na różnych poziomach opracowywania wyników badań:

► na poziomie podstawowym (zebranie wywiadu, nadanie nu-
merów, nadanie statusu badania, wydrukowanie ankiety z ko-
dem badania ułatwiającym identyfikację pacjentki itp);

► na poziomie diagnostycznym (obróbka i ocena preparatu, ewen-
tualny rescrining, wydrukowanie wyniku z zaleceniami);

► na poziomie diagnostyki pogłębionej (badanie kolposkopowe, 
pobranie wycinków i nadanie numerów, wprowadzenie wyni-
ków histopatologicznych, porównanie rozpoznania cytologicz-
nego z histopatologicznym)

Ponadto inne ważne funkcje systemu informatycznego 
E-KSIĘGI to: przeglądanie i edycja istniejących badań, wy-
szukiwanie badań wg zadanych kryteriów, składowanie zdjęć 
medycznych zapisanych w standardowych formatach w jed-
nym miejscu, umożliwienie komunikacji osób pracujących 
w różnych placówkach.

Kryteria kwalifikacji pacjentek do badań są takie same jak do 
badań w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka szyjki macicy, czyli wiek 25-59 lat, raz na 3 
lata (chyba, że zalecenia wskazują inaczej). Jeśli pacjentka 
kwalifikuje się do badania w ramach Programu może mieć 
pobraną również cytologię LBC, jeśli wyrazi pisemną zgodę 
na badanie. Możliwe jest również uczestnictwo w projekcie 
pacjentek spoza ww. grupy wiekowej w sytuacji wskazań – 
decyduje lekarz ginekolog z naszych poradni.

Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania trzeciego etapu 
E-KSIĘGI, a mianowicie etapu diagnostyki pogłębionej. Po-
braliśmy dotychczas 5917 cytologii LBC (1.03.2018). Pozo-
stało nam jeszcze około 5000 badań do pobrania. Zachęcamy 
do korzystania z możliwości wykonania badania, które ma 
udowodnioną znacznie lepszą czułość w wykrywaniu wcze-
snego procesu przednowotworowego i możliwość oceny ca-
łości pobranego materiału.

Spośród wszystkich przypadków nowotworów złośliwych 
rak szyjki macicy jest tym, który w najbardziej efektywny 
sposób może być kontrolowany na drodze badań przesiewo-
wych, czyli badań cytologicznych.

Wykrywanie zmian cytologicznych na drodze badania mikro-
skopowego wymazów z szyjki macicy, a następnie leczenie 
kobiet, u których wykryte zostały zaawansowane zmiany cy-
tologiczne, pozwala uniknąć rozwoju raka.

Spółka Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w kon-
sorcjum z Digitmed Sp. z o.o. realizuje Projekt: Opracowanie 
i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do ar-
chiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania 
diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Wartość projektu 2 585 304,07 zł
Wkład funduszy Europejskich 1 534 871,06 zł

TELECYTOLOGIA – Zespół badawczo-rozwojowy
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Zdrowe żywienie

PRZYPRAWY 
w naszym życiu
Przyprawy odgrywają ważną rolę w na-
szym życiu i to nie tylko tym kulinarnym. 
Można wręcz rzec, że gospodarki niektó-
rych krajów przyprawami stoją, a wszela-
kie urozmaicanie potraw dodatkami jest 
głęboko zakorzenione w naszej tradycji 
i kulturze. Geografowie twierdzą, że sza-
fran to złoto Maroka, literaci dywagują, 
czy według Mickiewiczowskich „Dzia-
dów” smak gorczycy jest niezbędny do 
zbawienia, pasjonaci historii potwierdzą, 
że tak naprawdę ludowa mądrość winna 
głosić „przez lubczyk do serca”, a spor-
towiec odda wszystko za laurowy liść. 
Z powyższego można z całą pewnością 
wywieść jeden wniosek – Matka Natura 
dała nam tysiące produktów, które wyko-
rzystujemy na setki sposobów. Przypra-
wami możemy nie tylko wzbogacić smak 
naszych potraw, ale także dobroczynnie 
wpływać na nasz organizm. Co więcej, 
przyprawy nadają naszym posiłkom ko-
lor i zapach. Tajemnicą poliszynela jest, 
że do barszczu czerwonego należy dodać 
kwasku, aby nie stracił koloru. Któż z nas 
potrafi się także oprzeć pierniczkom za-
chęcającym do konsumpcji korzennym 
zapachem? Pozostaje więc korzystać 
z przypraw, ale – jak ze wszystkiego – 
z umiarem.

WŁAŚCIWOŚCI PRZYPRAW
Co do zasady, przyprawy są jedynie dodatkiem do pożywienia i nie 
mają żadnych wartości odżywczych. Należy jednak pamiętać, że 
nawet mała ilość niepozornego dodatku spożywczego wpływa na 
szereg procesów związanych z żywnością oraz z ludzkim ciałem. 
Po pierwsze, przyprawy wpływają na przechowywanie żywności. 
Powszechnym składnikiem konserwującym żywność jest sól. Z jed-
nej strony stosowanie soli pozwala nam na przetwarzanie produktów, 
np. na robienie przetworów. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, 
że producenci żywności często dodają zbyt wiele soli do pożywienia, 
w celu przedłużenia okresu jej przydatności do spożycia. Jest to po-
wszechne szczególnie w przemyśle mięsnym. Nie wolno zapominać, 
że sól spożywana w dużych ilościach jest szkodliwa dla naszego or-
ganizmu. Sól odpowiada za podnoszenie ciśnienia krwi, zwiększa 
ryzyko udaru mózgu i raka żołądka. Najlepszym rozwiązaniem jest 
rezygnacja z dosalania potraw w procesie gotowania i unikanie spo-
żywania produktów zawierających dużą ilość soli (np. typu fast food, 
chipsy, paluszki, popcorn). Warto też unikać dodawania soli do kasz, 
frytek i sosów. Przypomnieć należy, że ogromne ilości soli są za-
warte także w przyprawach typu „wegeta” czy w popularnych kost-
kach rosołowych, a także sosach w proszku. Na koniec jeszcze jedna 
uwaga – o ile nadmierne spożywanie soli działa bardzo szkodliwie 
dla naszego ciała, o tyle nie jest polecane całkowite odstawienie soli. 
W Polsce sól stanowi podstawowe źródło jodu, który jest niezbędny 
dla prawidłowej pracy hormonów tarczycy. Dlatego też należy wy-
bierać sól jodowaną, a sól kamienną zostawić tylko do przetworów.
Po drugie, przyprawy mogą też wpływać na pracę układu trawienne-
go. Na niestrawność polecany jest napar z mięty, która ma działanie 
dezynfekujące i rozkurczowe. Idealny na problemy trawienne jest 
też koper włoski. Aby polepszyć proces trawienia potraw wzdyma-
jących, dodaje się do nich majeranek i kmin rzymski. Z kolei im-
bir ma działanie żółciopędne, a ponadto rozgrzewające. Jałowiec 

Żeby

C Z Y L I  O  P R Z Y P R A W A C H  W  D I E C I E

miało
życie

smak
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dr inż.
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Zdrowe żywieniePorady dietetyka

oraz rozmaryn pomogą strawić tłuste potrawy, stąd 
też często łączy się je z ciężkimi daniami ziemnia-
czanymi albo mięsnymi, np. z dziczyzną. Cząber 
pomoże na biegunkę, a kurkuma i curry to natu-
ralny sposób na zaparcia. Bazylia natomiast pobudzi 
wydzielanie soku żołądkowego.
Ponadto przyprawy mają szereg innych zastosowań. 
Rumianek oraz melisa wykazują właściwości uspo-
kajające. Fenkuł włoski jest znany ze swoich wła-
ściwości wykrztuśnych oraz mlekopędnych. Kolen-
dra i kardamon to naturalne środki na pobudzenie 
apetytu. Z kolei szałwia działa przeciwpotnie oraz 
hamuje laktację. Tymianek, z racji swoich właści-
wości grzybobójczych, jest polecany na problemy 
z gardłem. Imbir to powszechny składnik leków 
na chorobę lokomocyjną, z powodu swego działa-
nia przeciw mdłościom. Gorczyca jest uważana za 
środek moczopędny. Imbir to z kolei afrodyzjak. 
Papryka ostra i papryka chili mają działanie prze-
ciwzapalne. Gałka muszkatołowa stanowi reme-
dium na reumatyzm, natomiast granulowany czo-
snek wykazuje właściwości bakteriobójcze. 
Należy także przypomnieć, że nie każda przyprawa 
jest polecana dla wszystkich. Osoby z problemami 
dermatologicznymi, a w szczególności osoby z trą-
dzikiem, powinny unikać ostrych przypraw (pieprz, 
chili, papryka), a także potraw z dodatkiem kakao, 
ponieważ powyższe produkty mogą wzmagać pro-
blemy z cerą. Kobiety w ciąży powinny unikać pro-
duktów z lukrecją – popularnego składnika wielu 
zimowych, rozgrzewających herbat – ze względu na 
możliwość przyspieszenia porodu. Pacjenci z pro-
blemami dotyczącymi wątroby powinni używać 
przypraw w jak najmniejszej ilości. Ostre przyprawy, 
a także pieprz i sól, nie są polecane dla osób cier-
piących na dolegliwości związane z nerkami. Ostat-
nio bardzo kontrowersyjną przyprawą jest również 
cynamon. Jego zwolennicy uważają go za zdrowy 
zamiennik cukru, natomiast przeciwnicy alarmują 
o jego destrukcyjnym wpływie na wątrobę i nerki. 
Obecnie szkodliwe działanie cynamonu nie jest jed-
noznacznie potwierdzone wynikami badań laborato-
ryjnych, a rozmaite źródła naukowe podają różne do-
puszczalne ilości jego spożycia. O ile umiarkowane 
spożywanie cynamonu przez osobę zdrową wydaje 
się bezpieczne, o tyle cynamonu bezwzględnie po-
winny unikać osoby z chorobami wrzodowymi prze-
wodu pokarmowego i skłonnościami do krwotoków, 
a także kobiety ciężarne.

miało

Nie sposób nie zgodzić się z Cyceronem, że „najlepszą przy-
prawą jest głód”. Jedzmy więc takie przyprawy, na które 
mamy apetyt. Warto jednak pamiętać, że przyprawy mają 

walor nie tylko smakowy, ale mogą także polepszyć nasze zdrowie 
i samopoczucie. Korzystajmy więc z dobrodziejstw natury, tylko 
może nie garściami, ale szczyptami.

Szczypta porad
●  Przyprawa potrawy nie zastąpi – przyprawiajmy z umiarem. Należy 

pamiętać, że zbyt duża ilość jednego składnika może zabić cały smak 
potrawy. Warto też pamiętać o tym, że  im dłużej gotujemy potrawę, 
tym bardziej robi się ona ostrzejsza z racji ubytku wody.

●  W  przypadku  przypraw  nie  sprawdza  się  zasada  „od  serca”.  Zbyt 
dużo przypraw dodanych do jednego dania sprawi, że aktualne stanie 
się powiedzenie „więcej przyprawy niż potrawy”.

●  Im prościej tym lepiej. Zrezygnujmy z mieszanek przypraw, do których 
producenci  często dodają duże  ilości  soli  na  rzecz poszczególnych 
przypraw i ziół. Całkowicie należy wyeliminować przyprawy typu „we-
geta”, kostki rosołowe, gotowe buliony oraz sosy w proszku. 

●  Zbyt obficie przyprawione danie w restauracji powinno wzbudzić na-
szą czujność. Może to bowiem oznaczać, że produkty użyte do przy-
gotowania posiłku nie są pierwszej świeżości.

●  Nie  należy przesadzać  z  użyciem soli.  Zbyt  duża  ilość  soli wpływa 
negatywnie  na  nasz  organizm.  Szczególnie  należy  unikać  słonych 
potraw przed snem, ponieważ w nocy będzie męczyć nas pragnienie. 
Zbyt duża  ilość soli nie  jest wskazana  także dla osób, które cierpią 
na zatrzymywanie wody w organizmie.

●  Unikajmy  jedzenia  pobudzających  przypraw  (pieprz,  ostra  papryka, 
chili) na noc. Mogą one powodować problemy ze snem. Podobnie na-
leży unikać picia ziół uspokajających w ciągu dnia, ponieważ możemy 
mieć problemy z mobilizacją do pracy.

●  Przy wyborze przyprawy, kierujmy się nie tylko jej walorami smakowy-
mi, ale także właściwościami. Dolegliwości zdrowotne mogą bowiem 
popsuć smak nawet najlepszego posiłku.

●  Pamiętajmy o indywidualnym działaniu danych przypraw. Przyprawy 
rozgrzewające  (imbir,  kardamon,  przyprawy  ostre)  nie  są  polecane 
latem. Natomiast przyprawy o działaniu wychładzającym  (np. mięta 
pieprzowa) nie są polecane zimą.

●  Dbajmy o jakość spożywanych przypraw. Szczególnie należy uważać 
na przyprawy ziołowe. Przede wszystkim może się na nich rozwinąć 
pleśń. Niestety, mogą być one także doskonałym siedliskiem dla moli 
kuchennych.  Przed  użyciem  przyprawy  należy  sprawdzić,  czy  jest 
ona w stanie zdatnym do spożycia.

●  Przyprawy mogą wchodzić w niepożądane  interakcje z  lekami. Dla-
tego należy czytać ulotki informacyjne załączone do medykamentów, 
aby uniknąć niepożądanych efektów.
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JEGO
WYSOKOŚĆ drób

             CYTRYNOWA
Z SUSZONYMI ŚLIWKAMI

I ŻURAWINĄ

Składniki: 
1 kaczka (2200 kg) • 300 g żurawiny • 100 g 

suszonych śliwek • 100 g masła 82% 
Marynata: 5 łyżek oleju rzepakowego • 2 łyżki 

soku z cytryny • 2 łyżki trawy cytrynowej ciętej 
• 2 łyżki majeranku • 1 łyżka kurkumy 

• 1 łyżka soli • 1 łyżeczka chili 
 

Przygotowanie:
Mięso myjemy, osuszamy dokładnie na ręczniku 

papierowym. Przygotowujemy marynatę, 
nacieramy nią kaczkę. Odstawiamy na noc do 

lodówki, aby przeszła przyprawami. Kolejnego 
dnia śliwki kroimy na pół. Kaczkę faszerujemy 
masłem , układamy w naczyniu żaroodpornym. 

Dodajemy żurawinę i śliwki. Pieczemy mięso 
przez 2 godz. w 200°C co jakiś czas podlewając 

je powstałym płynem. 

Kaczka
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GOLONKA

Z CUKINIĄW SOSIE CURRY
Kurczak 

DUSZONY Z GROSZKIEM
Składniki: 

50 dag filetów z kurczaka • 50 dag mrożonego groszku 
• duża cebula • por • szklanka bulionu drobiowego 

• olej do smażenia • łyżka mąki • ½ szklanki białego 
wytrawnego wina • oregano • sól i pieprz

 
Przygotowanie:

Por oczyścić, białą i jasnozieloną część pokroić w talarki. 
Cebulę obrać, posiekać. Filety umyć, osuszyć, oprószyć 

solą i pieprzem. Na patelni rozgrzać olej, włożyć kurczaka, 
zrumienić. Zdjąć mięso, przełożyć do garnka, na ten sam 

tłuszcz wrzucić cebulę oraz por, zeszklić. Dolać wino, gotować 
ok. 5 min. Wrzucić do garnka z kurczakiem, polać bulionem, 
dusić ok. 20 min. na małym ogniu pod przykryciem. Dodać 

groszek. Doprawić oregano, solą oraz pieprzem, dusić 
następne 20 min. aż groszek i mięso będą miękkie. Mąkę 

wymieszać z niewielką ilością zimnej wody, dodać do sosu, 
zagotować. Duszonego kurczaka podawać z ziemniakami

lub kaszą gryczaną.

Składniki: 
pierś z gęsi (ok. 500 g) • sól 
• pieprz • 200 ml bulionu 

drobiowego • 4 jabłka 
• 3 łyżki masła • 2 łyżki 

cukru • laska wanilii • sok 
z 1 pomarańczy • strączek 
czerwonej papryki chili • 
400 g klusek (np. kopytek 
lub makaronu typu rurki)

Przygotowanie:
Pierś umyć, osuszyć, natrzeć solą i pieprzem po stronie mięsa. Skórkę naciąć na krzyż. 

Włożyć pierś do brytfanny skórką do góry. Piec ok. 65 min. w piekarniku rozgrzanym do 200 
stopni C (przy włączonym termoobiegu). Po 30 min. podlać bulionem drobiowym. Jabłka 

umyć, wykroić gniazda nasienne, pokroić w grube plasterki. Na patelni rozgrzać łyżkę masła 
i szybko podsmażyć na nim jabłka. Posypać cukrem i skarmelizować. Zdjąć jabłka z patelni 

i odstawić w ciepłe miejsce. Laskę wanilii naciąć wzdłuż i wybrać z niej miąższ. Wlać na 
patelnię sok pomarańczowy, dodać laskę i miąższ wanilii i nieco wygotować sok. Papryczkę 

chili oczyścić z nasion, opłukać i drobno posiekać. Na patelni rozgrzać dwie łyżki masła, 
włożyć chili i kopytka lub ugotowany makaron. Usmażyć kluski na złoto. Po upieczeniu 
mięso odstawić na 5 min., żeby odpoczęło. Odtłuścić sos z pieczenia i przyprawić go solą 
i pieprzem. Pokroić pierś w plasterki i ułożyć na talerzach wraz z jabłkami. Polać pierś 
sosem pieczeniowym i wywarem z jabłek oraz pomarańczy. Kluski podawać oddzielnie. 

Składniki: 
40 dag filetów z kurczaka • duża cebula • 2 cukinie • cytryna 
• sos sojowy • oliwa • po 2 gałązki lubczyku, natki i bazylii

 
Przygotowanie:

Filety umyć, pokroić w dużą kostkę. Wymieszać 5 łyżek sosu 
sojowego z 5 łyżkami oliwy i sokiem wyciśniętym z cytryny, 

odstawić do lodówki na co najmniej 2 godz. Zioła umyć, 
osuszyć, posiekać. Cebulę obrać, pokroić w ósemki. Cukinie 
umyć, pokroić w dość grube półplasterki. Włożyć do miski, 

wsypać zioła, wlać 5 łyżek oliwy, wymieszać. Mięso nadziewać 
na patyczki na przemian z cukinią i cebulą. Grilować na 

średnio gorącym ruszcie 20 min., od czasu do czasu obracając 
i smarując marynatą. Podawać z frytkami, sałatką warzywną 

i dipem czosnkowym.

Składniki: 
kostka bulionu • 60 dag filetów z kurczaka 

• 4 łyżki oleju • 2 cebule • łyżka curry 
• słoik niskosłodzonego dżemu morelowego 

• 10 dag rodzynek • 200 ml śmietanki 18% • sól 
• imbir • pieprz • mielona ostra papryka 

• liść laurowy • ziele angielskie
Przygotowanie:

Mięso umyć, osuszyć, pokroić w paski, rozgrzać 
olej, włożyć kurczaka, obsmażyć. Cebule obrać, 

posiekać i dodać do podsmażonego mięsa, 
zeszklić. Całość oprószyć curry, podlać bulionem, 
dodać rodzynki, dżem i śmietanę. Dusić na małym 

ogniu ok. 15 min. Doprawić do smaku solą, 
imbirem, pieprzem oraz ostrą papryką.drób

Z KARMELOWO-WANILIOWYMI JABŁKAMI

Kurczak z indyka

Szaszlyki/

Piers z gesi,

Składniki: 
kostka bulionu drobiowego z liściem laurowym i zielem 

angielskim Winiary • ziarenka smaku lub vegeta 
• 4 pałki indyka • 5 łyżek oleju 
• mały koncentrat pomidorowy 

• 100 ml czerwonego wytrawnego wina • 4 ząbki czosnku 
• 2 cebule • pieprz • mielona ostra papryka 

 
Przygotowanie:

Pałki indyka umyć, osuszyć, delikatnie oprószyć 
ziarenkami smaku. Rozgrzać olej, włożyć mięso, 
zrumienić ze wszystkich stron. Następnie pałki 

posmarować koncentratem pomidorowym i ponownie 
przypiec. Polać winem i gotować, aż alkohol odparuje. 

Czosnek i cebulę obrać, posiekać. Mięso przełożyć 
do garnka, wlać bulion. Dodać czosnek oraz cebulę, 

doprawić do smaku pieprzem i mieloną papryką. 
Dusić na małym ogniu ok. godziny, w tym czasie 

mięso często przewracać.
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na LUZIE Galeria Centrum

Dorota Didi 
Skiermont-Biernasiuk
– Nie maluję, by mnie oklaskiwano, maluję, po-
nieważ chcę budzić w ludziach radość z życia 

– przyznaje Dorota Didi Skiermont-Biernasiuk. 
Przez kilka lat pani Dorota pracowała w Zakła-
dzie Medycyny Nuklearnej i Ośrodku Terapii Ra-
dioizotopowej w  Siedleckim Szpitalu Specjali-
stycznym. Po zamknięciu ośrodka w 2010 roku 
wyjechała do Hiszpanii, by całkiem niedawno 
powrócić w rodzinne strony – na nadbużańskie 
Podlasie. Dziś jest pełnoetatową mamą, jak 
o sobie mówi, w wolnych chwilach oddającą się 
pasji malowania. To marzenie z  dzieciństwa 
udaje jej się spełniać także dzięki pomocy po-
znanych w  Siedlcach przyjaciół. – Myślę, że 
Bóg dał mi talent i  wtedy gdy przyszedł wła-
ściwy czas, by go rozwijać, postawił na mojej 
drodze wspaniałych ludzi – dodaje pani Doro-
ta. Powitajmy wiosnę razem z nią – w obrazach 
artystki odnajdziemy harmonię i  spokój, któ-
rych tak bardzo brakuje nam na co dzień.
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U dentysty w fotelu siedzi przerażony mężczyzna: 
– Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Czy na pewno 
potrafi pan bezboleśnie wyrwać zęba? 
– No, nie zawsze. Tydzień temu, na przykład, podczas 
wyrywania zwichnąłem sobie rękę.

Pewnego wieczoru uznany chirurg odpoczywał na sofie 
po powrocie z pracy. Kiedy oglądał wiadomości, za-
dzwonił telefon. Doktor spokojnie podniósł słuchawkę 
i usłyszał znajomy głos kolegi. 
– Potrzebujemy czwartego do brydża – mówi kumpel.  
– Zaraz będę – wyszeptał lekarz. 
Kiedy zakładał kurtkę, żona zapytała: 
– Czy to coś poważnego? 
– O, tak – odrzekł z poważną miną lekarz – Wiesz, już jest 
tam trzech lekarzy!

Kolejka w aptece.  
Pierwszy klient podchodzi do okienka, daje receptę, 
aptekarz mówi:  
- 320 złotych proszę.  
Drugi podchodzi, daje receptę, aptekarz mówi mu:  
- 340 złotych.  
Trzeci podchodzi, aptekarz mówi mu:  
- 390 złotych.  
Czwarty facet w kolejce się lekko poddenerwował i mówi:  
- Panie mgr, wszyscy idziemy od tego samego lekarza, 
wszyscy mamy taki sam lek na recepcie, dlaczego jedni 
płacą mniej, a inni więcej?  
Mgr odpowiada:  
- No wie pan, mamy taki kod z lekarzem, taką umowę....  
Facet się zdenerwował i mówi:  
- Panie, niech pan nam powie co to za lek, dlaczego ma 
inną cenę? Na recepcie było napisane: CC NWCMJDMCC.  
Klienci zaczęli nerwowo naciskać na aptekarza, bardzo 
chcieli, żeby im przeczytał co to znaczy, co to za lekar-
stwo...  
W końcu aptekarz pod wpływem nacisku zaczął czytać 
z rumieńcami na twarzy:  
- Cześć Czesiek, Nie Wiem Co Mu Jest, Daj Mu Co Chcesz.

Zdrowie i Relaks

MUZYKA  •  poleca lek. Marcin Mazur

Rewolucyjna teoria, która rzuca nowe światło na zagrożenia 
ukryte w pozornie zdrowych produktach roślinnych.
Wszyscy dobrze wiedzą, że warzywa i owoce to samo zdrowie. 
Wszyscy też słyszeli o glutenie – białku znajdującym się w psze-
nicy, które jest przyczyną poważnych dolegliwości z celiakią na 
czele. W „Roślinnym kłamstwie” doktor Steven Gundry ujawnia, 
że gluten jest zaledwie jednym z wielu toksycznych białek roślin-
nych występujących pod nazwą lektyn.
Lektyny znajdują się nie tylko w ziarnach, ale też w produktach 
bezglutenowych uważanych powszechnie za zdrowe, w tym 
w wielu warzywach i owocach, orzechach i produktach mlecz-
nych. Zawarte w nasionach, ziarnach, skórkach i liściach roślin, 
zostały zaprojektowane tak, aby chronić je przed drapieżnikami, 
również przed ludźmi. Po spożyciu wywołują rodzaj chemicznej 
walki w ciele człowieka, powodując reakcje zapalne, które od-
powiadają za tycie i poważne schorzenia. Dlatego dieta oparta 
na produktach roślinnych jest często nieskuteczna, ma nietrwałe 
efekty, a mimo jej stosowania pojawiają się bóle głowy, nadci-
śnienie, zaburzenia trawienia i wiele innych dolegliwości.
Dzięki tej książce dowiesz się, które produkty roślinne są szko-
dliwe, które możesz spożywać w niewielkich ilościach oraz jak 
przygotowywać warzywa i owoce tak, by nie szkodziły twojemu 
zdrowiu. Znajdziesz w niej także pełną listę żywności zawierają-
cej lektynę, skuteczny plan żywieniowy oraz przepisy na pyszne 
dania, dzięki którym poprawisz pracę jelit, osiągniesz idealną 
wagę i pozbędziesz się uporczywych dolegliwości.

Roślinne kłamstwo. 
Dlaczego pozornie zdrowe owoce i warzywa 
mogą być szkodliwe dla zdrowia

Steven Gundry

Wydawca: Vivante, 2018

Eva Cassidy, bo jej twórczość chciałbym przypomnieć, przeżyła 33 lata. Zmarła w roku 
1996 z powodu nowotworu (czerniak złośliwy). Pozostawiła po sobie ślad w postaci 
pięknego głosu, którym czarowała śpiewając zarówno własne kompozycje, jak i słynne 

piosenki innych wykonawców. Podobno Sting wzruszył się do łez, słysząc jej interpretację 
pięknej ballady „Fields of Gold”. Większość materiału nagranego przez Evę ukazało się po 
jej śmierci i dopiero wtedy szersza publiczność doceniła piękno jej głosu i subtelność interpre-
tacji. Wybrałem płytę „Songbird”, na której znajdują się cudowne wykonania wspomnianej 
wcześniej „Fields of Gold”, „Autumn Leaves”, „People Get Ready” czy „Over the Ra-
inbow”. Choroba przyszła nagle i była zbyt zaawansowana, by móc piosenkarkę wyleczyć. 
Świat jest coraz bardziej nowoczesny, postęp medycyny niezaprzeczalny, a jednak wciąż 
musimy być pokorni wobec natury. Eva śpiewa aktualnie w Największej Orkiestrze Świata 
i z pewnością jest jedną z tych, która powoduje, że w Niebie jest pięknie.



Obiekty ARMS:
Park Wodny Siedlce, tężnia solankowa, kręgielnia, siłownia, rolkowisko/lodowisko,

stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, skateplaza, parkour park

W O L N E  N I E D Z I E L E  Z  A R M S

Od marca 2018 roku z inicjatywy NSZZ Solidarność i Rządu, Sejm RP dał 
Polakom szansę na niedziele wolne od handlu, dlatego też chcemy Was 
zachęcić do przyłączenia się do Kampanii  „ZYSKAJ I ZRZUĆ”, czyli wolne 
niedziele z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce.  

ZYSKAJ formę, czas z rodziną, odprężenie, a przy tym zdrowie, spędzając 
niedziele w naszych obiektach.

ZRZUĆ kompleksy, stres i zmęczenie po całym tygodniu pracy.

Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową, więc dajmy sobie 
szansę na bycie razem. 

PAMIETAJCIE, CZASU NIE KUPICIE,
A FORMA SAMA SIĘ NIE ZROBI.



Fundacja Świętych Joachima i Anny, realizuje zadanie z zakresu zdrowia 
publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Or-
ganizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wie-
dzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, 
wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie 
edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej do-
tyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie 
prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualiza-
cji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioral-
nych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie 
postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA SPOTKANIACH:
● Promocja prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie prozdro-

wotnych postaw i przeciwdziałanie antyzdrowotnym zachowaniom 
przyszłych rodziców w okresie przedkoncepcyjnym.

● Czynniki ryzyka wpływające na niepłodność (wiek, palenie tytoniu, 
alkohol, używki, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nie-
prawidłowości układu rozrodczego).

● Definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy i sposoby lecze-
nia.

● Uwarunkowania płodności. Czynniki zaburzające płodność męską 
i żeńską. Epidemiologia niepłodności. 

● Medyczne aspekty ograniczonej płodności i niepłodności małżeń-
skiej. 

● Profilaktyka nowotworowa i znaczenie badań profilaktycznych, np. 
w onkologii.

● Planowanie rodziny, aspekt medyczny planowania rodziny, w tym 
obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów. 

● Aspekt społeczny i psychologiczny zdrowia prokreacyjnego (doj-
rzewanie, macierzyństwo, ojcostwo, relacje społeczno-kulturowe 
w rodzinie i społeczeństwie).

● Koncepcja programowania metabolicznego – dieta w okresie 
przedkoncepcyjnym i w okresie ciąży.

Fundacja organizuje spotkania edukacyjne i konferencje popularyzu-
jące wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego. Grupą docelową są oso-
by w wieku prokreacyjnym 18-45 lat.

W roku 2018 spotkania odbywają się na terenie powiatów: bialskiego, gar-
wolińskiego, łomżyńskiego, łukowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, 
piskiego, radzyńskiego, siemiatyckiego, szczycieńskiego, zambrowskiego. 
W planach jest również przygotowanie trzech konferencji. Szczegółowe in-
formacje odnośnie harmonogramu spotkań znajdują się na stronie interne-
towej www.joachimianna.pl

ZDROWIE PROKREACYJNE

Konferencje i spotkania 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020



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

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

Nasze
placówki

Medyczna infolinia 
Call Center:

25 6 333 555
www.centrum.med.pl

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 

Przychodnia Zdrowia 
w Wierzbnie
Wierzbno 88
Przychodnia Zdrowia 
w Krynce
Krynka 1C

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Krynce
Krynka 1C

NOWE PLACÓWKI

DZIENNE DOMY WSPARCIA
• Przychodnia Zdrowia 
 w Ceranowie
 Ceranów 25

• Przychodnia Zdrowia 
 w Żelechowie
 ul. Piłsudskiego 34

• Przychodnia Zdrowia 
 w Oleśnicy
 Oleśnica 132


