


ZNACZENIE

Pielęgniarstwo jest integralną częścią systemu opieki 
zdrowotnej. Ma własną, określoną strukturę organizacyjną 
i kadry przygotowane do realizacji wyodrębnionych celów i 
zadań. Cechuje się autonomią i wysokim humanizmem. To 
zawodowa działalność oparta na racjonalnych podstawach 
teoretycznych, zasadach postępowania i normach etycznych. 
Współczesne  pielęgniarstwo  to  zawód, profesja, a także 
dyscyplina naukowa, zorientowana na holistyczne postrzeganie 
pacjenta. Takie podejście wymaga profesjonalizmu i 
odpowiedzialności w towarzyszeniu cierpiącemu człowiekowi. 
Obliguje do kształtowania, u pacjenta potrzebnych umiejętności 
do podjęcia  samoopieki, samokontroli i samoobserwacji. 
Technicyzacja i cyfryzacja medycyny nie zdoła zastąpić 
troskliwości i wsparcia ze strony pielęgniarki. Społeczeństwo 
coraz bardziej się starzeje. Dzięki nowoczesnej medycynie 
żyjemy coraz dłużej, a to znaczy, że jesteśmy bardziej narażeni 
na choroby i niedogodności związane z podeszłym wiekiem. 
Rozwój cywilizacji skutkuje zwiększoną liczbą wypadków 
i urazów. Wzrasta zachorowanie na nowotwory. W takich 
sytuacjach fachowej pomocy nie da się przecenić. Pielęgniarka 
to poszukiwana specjalistka. W ostatnich dekadach wzmocniła 
się pozycja zawodu i zwiększył zakres autonomii pielęgniarki. 
Jako pełnoprawny członek zespołu terapeutycznego 
współuczestniczy w całym procesie diagnozowania, leczenia i 
rehabilitacji chorych. Przepisy prawne jasno definiują zakres jej 
kompetencji oraz samodzielności.

WYZWANIA

Współcześnie pielęgniarki prowadzą samodzielne praktyki 
zawodowe, zarządzają dużymi zespołami ludzi, prowadzą 
działalność dydaktyczną w systemie szkolnictwa wyższego, 
kontynuują badania naukowe, wdrażają projekty edukacyjne 
w społecznościach lokalnych, liderują samorządom i 
stowarzyszeniom zawodowym, reprezentują grupę zawodową 
na różnych szczeblach władzy. W dobie globalizacji i zwiększonej 
migracji ludzi opieka pielęgniarska wymaga uwzględniania 
aspektów odmienności kulturowej, religijnej czy rasowej. 
Każdy dzień pracy w przychodni czy oddziale szpitalnym 
może być zaskakujący. Zmienność sytuacji jest prawdziwym 
wyzwaniem. Dla osób ceniących sobie różnorodność jest to 
niewątpliwy atut. Dlatego nie można powiedzieć, że praca 
pielęgniarki jest nudna. W ostatnich latach obserwuje się wzrost 
zainteresowania pielęgniarstwem wśród mężczyzn. To dobra 
wiadomość, gdyż ich psychiczne i fizyczne uwarunkowania 
bardzo dobrze sprawdzają się w tym zawodzie. Przyszłością 
jest usługa nazywana telepielęgniarstwem, wykorzystująca 
dostępność technologii informatycznej. Monitorowanie stanu 
pacjenta na odległość, konsultacje i interwencje otwierają nowe 
możliwości dla zawodu pielęgniarki. Pozwalają dostarczać 
opieki zdrowotnej on-line w tych przypadkach, gdzie nie ma 
konieczności bezpośredniej wizyty u pacjenta. Wykorzystanie 
technologii telekomunikacyjnych jest i będzie ważnym zasobem 
współczesnego  pielęgniarstwa. 

PERSPEKTYWY

Pielęgniarstwo będzie istnieć wiecznie. Dopóki 
będą istnieli ludzie, zawsze będzie im potrzebna 
troska, współczucie i zrozumienie. To zawód, w którym 
można pracować przez całe życie. Poza specjalistyczną 
wiedzą z zakresu pielęgniarstwa, niezbędna jest 
wiedza z obszaru nauk medycznych i społecznych.  
Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, 
można podjąć zatrudnienie w różnych podmiotach 
leczniczych, np. w szpitalach, przychodniach, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, 
ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach 
systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach czy 
placówkach nauczania i wychowania. Osoby z „duchem 
dydaktyka lub naukowca” mają szanse zrealizowania 
się w uczelniach albo ośrodkach naukowo-badawczych. 

Opracowała: 
mgr pielęgniarstwa 
Aneta Dmowska – Pycka
Sekretarz Katedry Pielęgniarstwa
Collegium Mazovia  
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Wykonywanie zawodu pielęgniarki to też nauczanie 
zawodu, prowadzenie badań naukowych, zarządzanie  
w ochronie zdrowia, w organach administracji publicznej, 
zatrudnienie w domach pomocy społecznej, sprawowanie 
funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek, 
powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej 
poza zakładem pracy pielęgniarki. Pielęgniarstwo to 
wspaniały i szlachetny zawód, bycie pielęgniarką ma 
wiele niezaprzeczalnych korzyści, dla których warto  
z uśmiechem zaczynać każdy dzień pracy.

ZAUFANIE SPOŁECZNE

Zawód zaufania publicznego kojarzy się polskiemu 
społeczeństwu z profesjami wymagającymi od osób, 
które go wykonują specjalnych standardów etycznych, 
moralnych i wysokiej jakości usług. Działania 
przedstawicieli takich zawodów wiążą się z ochroną 
życia, zdrowia, wolności i godności ludzkiej, dlatego 
ich znaczenie dla społeczeństwa jest tak ważne. 
Polskie pielęgniarki mają duże poparcie społeczeństwa 
wynoszące aż 88% i w rankingu 26 zawodów zaufania 
społecznego zajmują drugie miejsce. Osobom zaufanym 
społeczeństwo często powierza informacje na temat 
swego życia prywatnego, które stanowią tajemnicę 
zawodową. Ponadto pielęgniarkom ze względu na 
ich pozycję zawodową oraz społeczny wymiar pracy 
ustawowo przysługuje ochrona prawna przewidziana dla 
funkcjonariuszy publicznych. 

Teraz możesz: JAK UTWORZYĆ KONTO?
 
1.  Sposób: 
Udaj się do rejestracji i poproś
o utworzenie konta

2.  Sposób: 
Aktywuj konto w gabinecie koordynacji

Z Portalu Pacjenta możesz skorzystać na przygoto-
wanym stanowisku w Twojej przychodni - w razie 
potrzeby obsługa rejestracji udzieli Ci pomocy.

›  uzyskać z dowolnego miejsca dostęp do swoich
    danych medycznych
›  zapisać się na wizytę do lekarza
›  sprawdzić wyniki badania
›  uzyskać dostęp do e-recepty
›  zgłosić działania niepożądane leku
›  uzupełnić swoją dokumentację o wyniki otrzymane w szpitalu
    czy innej jednostce medycznej

pacjent.centrum.med.pl

Oszczędź swój czas na:

Tytuł projektu: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego 
Mazowsza”, nr umowy RPMA.02.01.01-14-0904/15. Projekt realizowany w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, 
Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi la Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020.

UZYSKAJ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH
MEDYCZNYCH Z DOWOLNEGO MIEJSCA
Z POŁĄCZENIEM INTERNETOWYM!

PORTAL
PACJENTA

/centrumMD

@Centrum_MD

•  osobisty odbiór wyników
•  kolejki  do rejestracji  na badania
•  połączenie z Call Center

Aby skorzystać w pełni z konta i uzyskać dostęp do 
e-recept załóż profil zaufany w swoim urzędzie lub 
poprzez bankowość elektroniczną.
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Drodzy Czytelnicy, 

z wielką radością oddaję w Wasze ręce wiosenne wydanie naszego kwartalnika. Znajdziecie w nim 
jak zwykle wiele ciekawych rozmów i poruszających historii, które – mam nadzieję – przekonają 
Was do większej dbałości o swoje zdrowie i samopoczucie. Nie bójcie się badać – nasz „dyżurny” 
internista przekonuje do regularnych badań profilaktycznych, przełamując tabu i burząc stereoty-
py, które skutecznie nas to tego zniechęcają. Statystyki są nieubłagane. Już za 10 lat na raka jelita 
grubego w Polsce zachoruje ponad 28 tys. osób rocznie. W marcu ruszyła III edycja ogólnopolskiej 
kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Servier – wyłącz raka!”, odbywająca się pod hasłem „Kolo-
noskopia jest super!”. Jedno, kilkuminutowe badanie, naprawdę może nas ocalić. Zachęcam również 
do lektury wywiadu z dawcą szpiku – znalezienie bliźniaka genetycznego jest niezwykle trudne. 
Siedlczaninowi się to udało, dzięki czemu uratował życie młodej Francuzki, chorej na białaczkę. 
Jeden drobny gest na zawsze odmienił los obojga. Warte uwagi są także przestrogi naszego terapeu-
ty uzależnień, który opisuje mechanizmy podstępnego nałogu. W Polsce pije się coraz więcej i piją 
coraz młodsi. Z  Siedlec i z terenu powiatu siedleckiego do Poradni Uzależnień i Zdrowia Psychicz-
nego trafia rocznie ok. 400 nowych pacjentów. To nie napawa optymizmem... 
Przed nami Wielkanoc, czyli największe święto nadziei. Życzę Państwu, by każdy z Was tę nadzieję w so-
bie odnalazł, mimo choroby, cierpienia i niedoskonałości świata. Kochajmy się, wspierajmy się nawzajem, 
bądźmy dla siebie światłem, nie tylko w ten wyjątkowy czas, ale i na co dzień.
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Witamina C, czyli kwas askorbinowy to związek, który jest wy-
twarzany przez większość roślin i zwierząt. Niestety, ludzie nie 
mają takiej zdolności, dlatego dla człowieka kwas askorbinowy 
jest witaminą, czyli substancją niezbędną do funkcjonowania 
organizmu, ale dostarczaną z zewnątrz z pożywieniem. 

Historia odkrycia witaminy C wiąże się ściśle ze szkor-
butem (gnilcem), którego objawy były opisywane już 
w egipskich papirusach, a w epoce średniowiecza 
szukano jego przyczyn i wiązano to schorzenie ze złym 
odżywianiem. Nazwa chemiczna pochodzi z łaciny, od 
choroby szkorbut – scorbutus, która przez wieki dziesiąt-
kowała ludzi. Nękała ona już pierwszych kolonizatorów 
Ameryki Północnej, występowała wśród żołnierzy na 
wszystkich frontach I wojny światowej. Oblicza się też, 
że na szkorbut zmarło ok. miliona żeglarzy. Chorym wy-
padały zęby, krwawiły dziąsła, źle się goiły albo odna-
wiały zagojone już rany. Gdy więc w XX wieku odkryto 
witaminę C, nazwano ją środkiem przeciwgnilcowym 
(przeciw szkorbutowi), czyli właśnie ascorbicum (an-
ti-scorbicum). Obecnie przypadki zachorowania na 
szkorbut są rzadkością. Kariera witaminy C rozpoczęła 
się w 1928 roku, kiedy węgierski uczony Albert Szenta-
Görgy wyodrębnił ten związek z papryki, za co otrzymał 
nagrodę Nobla, a pięć lat później opracowano syntezę 
kwasu askorbinowego, przy współudziale szwajcar-
skiego uczonego polskiego pochodzenia, Tadeusza 
Reichsteina. 

Antidotum na przeziębienie

Witamina C jest bardzo aktywna biologicznie. Bierze udział 
w wielu niezwykle ważnych reakcjach i przemianach, stymulując 
różne procesy biochemiczne w organizmie. Jest ona wchłaniana 
przez organizm w ok. 70-80%. Sprawność tego procesu w dużej 
mierze zależy od stanu organizmu. Mogą upośledzać go wy-
mioty, brak łaknienia, zaburzenia trawienia oraz wchłaniania, 
zaburzenia czynności jelit, palenie papierosów i stosowa-
nie niektórych leków (np. aspiryny). Zapasy witaminy 
C w organizmie są niewielkie, największe jej ilości 
znajdują się w nadnerczach, mózgu, wątrobie, 
gruczołach śluzowych, trzustce oraz płucach. 
Największe zapotrzebowanie na kwas askor-
binowy wykazują płytki krwi i limfocyty. 
Podawanie preparatów z witaminą C ko-
jarzy nam się głównie z okresem infek-
cji i przeziębień i słusznie, ponieważ 
w takich stanach chorobowych poziom 
kwasu askorbinowego w organizmie 
spada o połowę, równocześnie wzra-
sta zapotrzebowanie nań, ponieważ 
jest on niezbędny dla prawidłowego 
przebiegu procesów fagocytozy, czyli 
pochłaniania drobnoustrojów chorobo-
twórczych przez białe krwinki. Tylko 
wówczas krwinki są zdolne do wyłapy-
wania wirusów, jeśli są odpowiednio nasy-
cone kwasem ascorbinowym. Ponadto kwas 
łącząc się z białkową otoczką wirusa tworzy 
nową makrocząsteczkę, która hamuje rozwój in-
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fekcji wirusowej. Witamina C przyczynia się do spadku histaminy, 
która wywołuje m.in. stan zapalny, alergię, astmę, duszności, 
nieżyt nosa i łzawienie oczu. Dodatkowo uszczelnia i wzmacnia 
naczynia krwionośne, dzięki czemu wirusom trudniej jest dostać 
się i zaatakować organizm.

Funkcje witaminy C

Chociaż witamina C kojarzona jest przede wszystkim z lecze-
niem przeziębienia, to jej główna rola w naszym organizmie jest 
znacznie szersza, przede wszystkim gwarantuje odpowiednią ilość 
kolagenu. Kolagen znajduje się w całym organizmie: w kościach, 
zębach, włóknach, ścięgnach, stawach, skórze, rogówce oka, mię-
śniach i naczyniach krwionośnych. Jego właściwa produkcja 
zapewnia szybką regenerację uszkodzonych tkanek, przyspiesza 
gojenie się ran, złamań, wchłanianie się sińców i krwiaków, hamu-
je krwotoki i krwawienia. Aby jednak dochodziło do prawidłowej 
biosyntezy kolagenu, niezbędna jest odpowiednia ilość witami-
ny C. Najnowsze badania przypisują ogromną rolę witaminie C 
w profilaktyce niedokrwiennej choroby serca, co jest związane 
z jej wpływem na prawidłową produkcję kolagenu i silnymi wła-
ściwościami antyoksydacyjnymi.

Pozostałe funkcje witaminy C:

Bierze udział w syntezie niektórych
hormonów, np. noradrenaliny,

Zwiększa przyswajanie żelaza oraz wapnia
w organizmie,

Obniża stężenie glukozy we krwi w stanach
hiperlipidemii oraz obniża poziom cukru
na czczo u chorych na cukrzycę,

Wspomaga odtruwające funkcje wątroby,

Zapobiega powstawaniu i rozwojowi chorób
nowotworowych.

Niedobory witaminy C w organizmie wiążą się najczęściej 
ze zwiększonym zapotrzebowaniem lub zaburzonym jej 

wchłanianiem w jelicie. Najczęściej witaminy C bra-
kuje osobom odchudzającym się i stosującym  diety 

w chorobach żołądkowo-jelitowych, pracujących 
fizycznie, przebywających w zanieczyszczonym 

środowisku, czyli niemal u wszystkich miesz-
kańców miast. Witaminy C szybko zaczyna 

brakować osobom zestresowanym, zwłasz-
cza, jeśli stres jest długotrwały. Więcej 
witaminy potrzebują osoby po urazach, 
oparzeniach i cierpiący na chorobę 
niedokrwienną serca.  Niedobór może 
również pojawić się u kobiet w ciąży 
i karmiących piersią. Obniżone stęże-
nie kwasu askorbinowego występuje 
u osób palących papierosy oraz spoży-
wających duże ilości alkoholu. U zdro-
wego, dorosłego człowieka dzienne za-

potrzebowanie na witaminę C wynosi od 
60 do 120 mg na dobę, takie dawki nie jest 

trudno dostarczyć z codziennym pożywie-
niem, jeśli odpowiednio zbilansujemy dietę.

Dostępne są rozmaite formy witaminy C. Naj-
bardziej popularna to tabletki lub kapsułki. Można 
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też kupić czystą witaminę C w postaci krysta-
licznego proszku. Od niedawna dostępna jest też 
liposomalna witamina C (obudowana lipidową 
otoczką). Witaminę C podaje się też dożylnie, 
ale są to wyjątkowe sytuacje kontrolowane przez 
lekarza. Nowością na rynku farmaceutycznym 
jest liposomalna postać witaminy C. Substancja 
czynna jest zamknięta w mikroskopijnych pę-
cherzykach tłuszczu. Taka forma witaminy 
C charakteryzuje się bardzo wysoką przy-
swajalnością. 

pacjentvitac.centrum.med.pl

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji

Farmaceuta radzi

Zawartość witaminy C w wybranych
warzywach i owocach

Produkt Zawartość witaminy C 
[mg/100g]

Acerola 1400 – 2500 

Dzika róża suszona 1700

Czarna porzeczka 200

Czerwona porzeczka 200

Kiwi 200

Zielona pietruszka 150

Papryka czerwona 144

Chrzan 100

Papryka zielona 91

Cytryny 80

Brukselka 70

Kapusta 60

Rzeżucha 60

Witaminy



Razem dla zdrowia
– konferencja –

W dniu 24.01.2019 r. odbyła się konferen-
cja poświęcona roli samorządu lokalnego 
w opiece zdrowotnej. – To pierwsze tego 
typu spotkanie, specjalnie dedykowane roli 
samorządu w opiece zdrowotnej – podkre-
ślił Paweł Żuk, prezes Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego w Siedlcach, współ-
gospodarz konferencji. Patronat honorowy 
nad tym wydarzeniem objęli: Przewodni-
czący Senackiej Komisji Zdrowia Sena-
tor RP Waldemar Kraska oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik. Konferencja została zorganizowana 
przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne 
Sp. z o. o. przy współudziale Collegium 
Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, 
Instytutu Ochrony Zdrowia, Wschodniej 
Izby Gospodarczej oraz Fundacji Świętych 
Joachima i Anny.

Wydarzenie było adresowane do przedsta-
wicieli władz samorządowych z powiatów 
siedleckiego, mińskiego, łukowskiego, 
garwolińskiego, sokołowskiego, woło-
mińskiego, otwockiego, ostrowskiego, wę-
growskiego, którzy licznie odpowiedzieli 
na zaproszenie. 

Głosy, jakie wybrzmiały podczas spo-
tkania potwierdziły, że sposób i rodzaj 
dostarczania kompleksowej usługi me-
dycznej musi być odpowiedzią na zmiany 
demograficzne i oczekiwania społeczności 
lokalnej. Szczególnie jest to ważne w ob-
liczu starzejącego się społeczeństwa, co 
wymusza rozwój form opieki nad osobami 
w wieku powyżej 65 r.ż. Wpisują się w to 
m.in. Dzienne Domy Opieki Medycznej 
i Dzienne Domy Wsparcia. Rozwój tech-
nologii informatycznych w opiece zdro-
wotnej ułatwia i wspiera proces obsługi 
pacjenta i podnosi jej jakość. Nieoceniona 
jest także rola edukacji zdrowotnej i pro-

mocji zdrowego stylu życia. Jako działania 
długoterminowe i starannie zaplanowane 
są w stanie poprawić i wydłużyć życie 
mieszkańców. Niezwykle istotna w tym 
temacie jest organizacja badań profilak-
tycznych przez operatora medycznego we 
współpracy z samorządem lokalnym, co 
pozwala zwiększyć świadomość zdrowotną 
u znacznej liczby mieszkańców. Badania 
scriningowe są najskuteczniejszym sposo-
bem walki z nowotworami, gdyż wczesne 
wykrycie zmian daje szansę na wyleczenie. 
Nie można zapominać również o znaczącej 
roli szczepień ochronnych. 

Konferencja była między innymi okazją do 
zaprezentowania stanowisk przedstawicieli 
władz samorządowych w oparciu o wła-
sne doświadczenia związane z organizacją 
opieki zdrowotnej na swoim terenie.  

Podczas konferencji przybliżono również 
regulacje prawne wynikające z ustaw sa-
morządowych czy innych uregulowań 
prawnych, jak również obowiązki w zakre-
sie realizacji programów zdrowotnych. Po-
ruszono aspekt ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej i polityki prorodzinnej. Ochrona 
zdrowia pozostaje jednym z wielu zadań 
publicznych, które mocą prawa przydzie-
lono do realizacji poszczególnym jednost-
kom samorządu terytorialnego.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie 
tylko wstępem do kolejnych inicjatyw po-
święconych organizacji opieki zdrowotnej 
przez samorządy lokalne. Tym bardziej, 
że tego typu spotkania służą również wy-
mianie doświadczeń i są inspiracją do 
pozytywnego działania na rzecz zdrowia 
mieszkańców i podniesienia jego jakości.

 Materiał CMD
Fot. Sylwia Garucka-Tarkowska
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Metoda leczenia ortodontycznego zależy od 
stopnia nasilenia wady oraz wieku pacjenta. 
U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
często stosowane są ćwiczenia oraz aparaty 
zdejmowane. Leczenie to u rosnących pa-
cjentów przynosi zadowalające efekty, które 
mogą ograniczyć potrzebę późniejszego le-
czenia pacjenta za pomocą aparatów stałych 
lub znacznie ułatwić i zmniejszyć jego zakres. 
Ten rodzaj terapii wymaga ścisłej współpra-
cy dziecka, które musi przestrzegać zaleceń, 
szczególnie odnośnie odpowiedniego czasu 
noszenia aparatu w ciągu doby.

U młodzieży oraz pacjentów dorosłych 
zwykle przeprowadza się leczenie aparata-
mi stałymi. Polega ono na zamocowaniu do 
zębów elementów aparatu i umieszczeniu 
w nich łuku oraz elementów dodatkowych, 
które wywierają na zęby siły, dzięki czemu 
uzyskuje się ich przemieszczenie.

Leczenie
p o d s t a w o w e  i n f o r m a c j e

ortodontyczne

Ogólny schemat przebiegu
leczenia ortodontycznego

Na pierwszej wizycie, czyli konsultacji 
ortodontycznej, podczas rozmowy z pa-
cjentem lekarz uzyskuje informacje, co 
najbardziej przeszkadza mu w ustawie-
niu zębów oraz jakie są jego oczekiwa-
nia. Po przeprowadzeniu badania lekarz 
stawia rozpoznanie. Pobiera się wyciski 
do modeli diagnostycznych, wykonuje 
zdjęcie pantomograficzne oraz cefalome-
tryczne profilu głowy. Na tej podstawie 
specjalista przygotuje dla pacjenta indy-
widualny plan leczenia.

Na kolejnej wizycie zostaje omówiony 
plan leczenia, jego przebieg i czas trwa-
nia oraz wyjaśniona możliwość wystą-
pienia powikłań.

Leczenie ortodontyczne przeprowadza 
się u pacjentów wcześniej do niego 
przygotowanych. Leczenie zachowaw-
cze musi być zakończone, pacjent musi 
cechować się pełną sanacją i idealną 
higieną jamy ustnej. Ostatnim etapem 
przed przystąpieniem do leczenia or-
todontycznego jest wykonanie zabie-
gu profesjonalnej fluoryzacji pacjenta 
w gabinecie higieny stomatologicznej. 
Podczas kolejnej wizyty, zanim zostanie 
założony aparat stały, zęby są wyczysz-
czone i elementy aparatu przytwierdzone 
do każdego zęba.

Podczas leczenia ortodontycznego i związa-
nej z nim zmiany pozycji zębów następuje 
przebudowa otaczającej go ozębnej i struk-
tury kostnej, co jest procesem długim, średni 
czas aktywnego leczenia wynosi 2,5 roku 
+/- 6 miesięcy w zależności od stopnia na-
silenia wady.

Wizyty kontrolne podczas całego procesu le-
czenia odbywają się według zaleceń lekarza 
średnio co 6 tygodni. Podczas wizyty specja-
lista ortodonta kontroluje przebieg leczenia 
i wykonuje wszelkie konieczne czynności 
w celu jego dalszych postępów.

Po zakończonym aktywnym leczeniu or-
todontycznym oraz zdjęciu aparatu stałego 
zaczyna się ostatnia faza leczenia ortodon-
tycznego, leczenie retencyjne. Polega ono na 
ustabilizowaniu i utrzymaniu osiągniętych 
wyników po zdjęciu aparatu stałego. W tym 
celu stosuje się tzw. aparaty retencyjne. Na 
górny łuk zębowy pacjent ma założoną zdej-
mowaną płytkę retencyjną, natomiast do 
dolnego łuku zębowego zostaje przymoco-
wany retainer stały. Przytwierdzony jest do 
zębów siecznych od strony językowej. Dłu-
gość leczenia retencyjnego zależy od wieku 
pacjenta i wady wyjściowej. Należy jednak 
pamiętać, że przebudowa  i stabilizacja tka-
nek otaczających ząb trwa około dwóch lat, 
a ryzyko wystąpienia nawrotów znacznie 
dłużej. Dlatego czas retencji powinien być 
okresem maksymalnie długim. Na tym eta-
pie leczenia konieczna jest ścisła współpraca 
pacjenta z lekarzem prowadzącym.

Każdy z nas chce mieć piękny uśmiech. 
Stał się on wizytówką naszego społe-
czeństwa. Między innymi z tego po-
wodu, wielu pacjentów zgłaszających 
się do gabinetu stomatologicznego 
jest zainteresowanych leczeniem or-
todontycznym. Należy podkreślić fakt, 
że leczenie ortodontyczne to nie tylko 
przywrócenie estetycznego uśmiechu. 
Prawidłowe ustawienie zębów pozwala 
na zmniejszenie ryzyka zapadalności 
na próchnicę, chorób przyzębia, zwy-
rodnień stawów czy bólów głowy.
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Zęby należy dokładnie myć po każdym posiłku 
- za pomocą szczoteczki ortodontycznej.

Zęby należy dokładnie płukać czystą wodą po 
każdym słodkim płynie.

W pierwszej kolejności należy oczyścić
przestrzenie międzyzębowe nitką dentystyczną 
np. superfloss.

Kolejny krok to oczyszczenie powierzchni oklu-
zyjnej (zgryzowej) zębów ruchami przód-tył, 
następnie układamy szczoteczkę pod kątem 
45˚ i stosujemy ruchy wymiatające od dziąsła 
w kierunku zębów.

Kolejnym etapem jest czyszczenie szczotecz-
kami jednopęczkowymi lub międzyzębowymi, 
którymi należy czyścić zęby pod łukiem i wokół 
zamków.

Zęby należy płukać płynami do higieny 
jamy ustnej.

Jeśli zostanie podrażniona błona śluzowa warg 
i policzków należy zastosować wosk ochronny 
na drażniący element aparatu stałego, dodat-
kowo płukać płukankami leczniczymi zawie-
rającymi chlorheksydynę oraz ewentualnie 
miejscowo zastosować maści gojące.

Leczenie ortodontyczne nie przeszkadza 
w przeprowadzaniu profesjonalnych zabiegów 
profilaktyczno-leczniczych w czasie jego trwa-
nia oraz, w razie konieczności, leczenia zacho-
wawczego.

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

mgr Kamila Stefaniuk
higienistka stomatologiczna

nauczyciel zawodu
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Siedlcach („MEDYK”)

Zalecenia higieniczne Zalecenia ogólne:

Elementy stałego aparatu ortodon-
tycznego tworzą wiele miejsc reten-
cji. Wokół zamków mogą pozostawać 
resztki spożywanego pokarmu i two-
rzyć się tzw. płytka nazębna. Kumu-
lacja zalegającej płytki nazębnej pro-
wadzi do stanów zapalnych dziąseł 
i ich krwawienia oraz do deminerali-
zacji szkliwa. Jednym z objawów dłu-
go utrzymującej się złej higieny, jest 
pojawienie się kredowobiałych plam 
na powierzchni szkliwa w okolicach 
zamku aparatu ortodontycznego. 
Dalszą konsekwencją jest powstanie 
ognisk próchnicowych i konieczność 
podjęcia leczenia zachowawczego 
oraz periodontologicznego. 

Podczas całego procesu leczenia 
ortodontycznego bardzo ważna jest 
idealna higiena jamy ustnej łącznie 
z odpowiednią dietą. Należy unikać 
słodkich i lepkich pokarmów (cukierki 
typu krówki czy toffi). Aby nie uszko-
dzić aparatu, nie wolno odgryzać 
przednimi zębami oraz gryźć bardzo 
twardych pokarmów (orzechy, pestki, 
skórki od chleba itp.) Twarde owoce 
jak np. jabłka, marchewki wcześniej 
należy pokroić na małe kawałki. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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chorego
Rozmowa
z lek. Krystyną Chodak
- specjalistą z zakresu psychiatrii 

Stygmatyzacja
zabija

Co czwarty Polak w wieku produkcyjnym do-
świadczył w swoim życiu zaburzeń psychicz-
nych, co oznacza, że problemy psychiczne ma 
w Polsce około 6 mln ludzi ‒ wynika z raportu 
„Zdrowie psychiczne Polaków”. Czy widzi Pani 
na co dzień skalę tego zjawiska w swoim gabi-
necie i w szpitalu?

Dostrzegam zmianę, jaka nastąpiła na przestrzeni 
25 lat w miejscu ‒ moim zdaniem ‒ najbardziej 
newralgicznym ‒ poradni zdrowia psychicznego. 
Początkowo w ciągu dnia było kilku, kilkuna-
stu pacjentów. Czekało się na nich. Z upływem 
czasu, na dzień dzisiejszy, jeśli lekarz-psychiatra 
jest w stanie udźwignąć, dociera i ponad 30-pa-
cjentów. Wzrosła ilość zaburzeń lękowych, po-
tocznie nerwic, zaburzeń depresyjnych. Zmienił 
się styl funkcjonowania społeczeństwa, zmieni-
ło się tempo życia. Mamy kłopoty z adaptacją. 
Odreagowujemy zaburzeniami stanu psychicz-
nego. Znacznie więcej jest osób starszych ob-
jętych opieką PZP, chorujących somatycznie. 
Jest to jednak efekt edukacji na temat psychiatrii 
i geriatrii. Dawniej leczyło się w późniejszym 
wieku bóle kręgosłupa i nadciśnienie. Mówiąc 
z dużym uproszczeniem. Obecnie podejście do 
zdrowia ze strony pacjenta, jego rodziny, jest 
bardziej wnikliwe. Znalazło się miejsce na troskę 
o komfort snu, nastroju, pamięci. 

Z jednej strony coraz częściej zgłaszamy się po 
pomoc do psychologa czy psychiatry, z drugiej 
zaś robimy to wtedy, kiedy problem jest napraw-
dę bardzo poważny. Co nas powstrzymuje przed 
wizytą u specjalisty?

Demonizacja psychiatry. To pierwsze, co przy-
chodzi mi do głowy. Nasz lęk przed czymś, 
czego nie znamy, nie rozumiemy i się boimy. 
Potoczne: kto z kim przestaje, takim się staje. 
Pierwsza połowa XX wieku to wciąż brak le-

ków psychotropowych. A to wcale nie tak od-
legła przeszłość. Wiekami utrwalał się obraz 
pacjenta szalejącego i przez to groźnego. Ktoś 
taki w rodzinie to stygmatyzacja, zepchnięcie na 
margines grupy. Psycholog nie jest utożsamiany 
z takim obrazem. Z nim można porozmawiać 
i wrócić do domu. Psychiatra ma jednak więk-
szy warsztat, pamiętajmy o tym. Jesteśmy cią-
gle w okresie transformacji. Upowszechniamy, 
oswajamy, przybliżamy społeczeństwu nowe 
metody leczenia. Zmiana mentalności wymaga 
czasu.

Pani doktor, jakiego rodzaju zaburzenia psy-
chiczne najczęściej dręczą Polaków?

Częstość występowania danego schorzenia nie 
zależy od narodowości a bardziej od stopnia 
rozwoju państwa. Kwestii ekonomicznych, po-
ziomu bezpieczeństwa socjalnego, narodowego. 
itp. Niedawno przytaczałam statystykę, że 70 % 
osób docierających do POZ-u zgłasza zaburzenia 
snu. W PZP najczęściej diagnozujemy zaburze-
nia depresyjne i lękowe. Gonimy inne kraje roz-
winięte z takimi zaburzeniami, jak uzależnienie 
od Internetu, środków psychoaktywnych. Czę-
ściej niż kiedyś diagnozujemy otępienie typu 
Alzheimera. 

Na zwolnienia lekarskie z powodu chorób 
psychicznych ZUS wydał w 2015 roku ponad 
6 miliardów złotych. Problemy psychiczne to 
w ostatnich latach najczęstszy powód absen-
cji pracownika w pracy. Gdzie upatruje Pani 
przyczyn pogarszającej się kondycji psychicznej 
Polaków?

W braku zdolności adaptacyjnych. Świat pogalo-
pował do przodu. Technika, komunikacja, bom-
bardowanie nas informacjami. Presja: szybciej, 
więcej, lepiej. A nasza psychika dostosowuje się 

do zmian w wolniejszym tempie niż galopem. 
Pojawia się rozdźwięk. Potocznie mówimy: 
stres. Zarówno ten pozytywny, jak i negatywny. 
Trzeba umieć się przyzwyczaić i w tym, i w tym 
przypadku. Jeśli stres trwa krótko i jesteśmy cho-
ciaż przeciętnie odporni ‒ dajemy radę.

Kolejne Narodowe Programy Zdrowia Psy-
chicznego są fiaskiem. Co jest najważniejsze 
w opiece nad pacjentem chorym psychicznie, 
a czego w Polsce brakuje?

Z mojego punktu widzenia ‒ brakowało opieki 
środowiskowej. Wprawdzie Zespoły Lecznic-
twa Środowiskowego były tworzone wcześniej, 
jednak nie miało to charakteru powszechnego. 
Wielką nadzieję pokłada się w Centrach Zdrowia 
Psychicznego. Jest z tym związany inny sys-
tem finansowania, co rodzi nadzieję na sukces. 
Obecnie jest to program pilotażowy, który trwa 
już pół roku. Jeśli test wypadnie pozytywnie, 
centra będą standardem. Akcent kładzie się na 
wyprowadzenie pacjenta, tam gdzie to oczywi-
ście możliwe, z opieki szpitalnej całodobowej 
i pilotowanie leczenia, na różnych etapach cho-
roby, w warunkach najbardziej sprzyjających 
zdrowieniu, czyli domowych. Pomoc ma być 
ukierunkowana i na pacjenta, i na jego rodzinę, 
bliskich. Wiele mówiło się wcześniej o hospita-
lizmie, zasadzie obrotowych drzwi. Jeśli pacjent 
trafiał do szpitala, często spędzał w nim tygo-
dnie, a nawet miesiące. Tracił przy tym związek 
ze swoim środowiskiem, trudniej było mu wró-
cić do wcześniej pełnionych ról. Dyskomfort, 
pogorszenie i znów hospitalizacja. I tak w kółko. 
Jest szansa, by przy modelu środowiskowym 
nastąpiła zmiana.

A co jest dla pacjenta najważniejsze, to najle-
piej wiedzą pacjenci i ich należałoby pytać. Ja 
jedynie mogę się domyślać lub zgadywać. Jeśli 

O tym się mówi



9

Zdrowie NA CO DZIEŃZdrowie psychiczne

9

odejdziemy od struktury, szkieletu organizacyj-
nego a skupimy się na relacjach, czyli tym, co 
wypełnia ten szkielet, to na pewno wymieniła-
bym życzliwość, cierpliwość, komunikatyw-
ność, kompetencje adekwatnie do pełnionej roli. 
Kolejność jest bez znaczenia. Myślę, że są to 
uniwersalne oczekiwania bez względu na rodzaj 
pacjenta czy dziedzinę medycyny.

Kolejna zapaść – psychiatria dzieci i mło-
dzieży. W naszym kraju pracuje podobno za-
ledwie 460 psychiatrów dziecięcych. Dlaczego 
tak mało?

Jest to wąska specjalizacja. Placówek szkolą-
cych mało. Trzeba najeździć się po kraju, by 
zdobyć wszystkie staże. A to i koszty, i oderwa-
nie od domu, i od rodziny. To na starcie może 
powstrzymywać przed wyborem. Czy jest to 
atrakcyjna specjalizacja? Na pewno potrzebna. 
W sytuacji, gdzie obecnie można wybierać, kim 
się chce zostać po studiach medycznych, decy-
duje czynnik ekonomii i prestiżu w odniesieniu 
do specjalizacji. Deficyt psychiatrów dziecię-
cych na rynku a tym samym wysokie koszty 
wizyt w gabinetach prywatnych powodują, że 
coraz częściej ta specjalizacja jest brana pod 
uwagę jako kolejna przez lekarzy będących już 
psychiatrami. Ścieżka, w takich przypadkach, 
to tylko 2 lata.

Przez kilka ostatnich tygodni cała Polska żyła 
sprawą zabójstwa prezydenta Gdańska, ugo-
dzonego śmiertelnie nożem przez 27-latka. 
Natychmiast po tej zbrodni pojawiły się w me-
diach informacje, nie do końca sprawdzone, 
jakoby sprawca leczył się psychiatrycznie z po-
wodu schizofrenii paranoidalnej. „Agresja, 
nienawiść czy chęć odwetu nie znają podziału 
na chorych i zdrowych i są znane wielu oso-
bom. Występujemy przeciwko próbom utoż-
samiania przemocy i zbrodni z zaburzeniami 
psychicznymi” ‒ czytamy w oświadczeniu 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego. Nie obawia się Pani doktor, 
w tym kontekście, jeszcze większej stygmatyza-
cji osób z problemami psychicznymi w naszym 
kraju?

Popieram wypowiedź Zarządu PTP. Należy 
reagować na takie publiczne nadinterpretacje. 
Jedno zdarzenie nie wywoła jednak większej 
stygmatyzacji. Martwiłabym się o wiele bar-
dziej, gdyby takie komentarze w mediach po-
jawiały się z automatu jako wyjaśnienie każ-
dego agresywnego zachowania. Słyszałam taką 
wypowiedź: jeśli zachowujesz się inaczej, to 
jesteś dziwakiem, jeśli jednak zgłosisz się do 
psychiatry, to jesteś chory psychicznie. Kon-
frontujemy się wciąż ze starym, dość mocno 
utrwalonym przez wieki, obrazem osoby cier-
piącej na zaburzenia psychiczne. Od czasu, 
gdy stosujemy leki, mamy ich coraz większy 
wybór, inaczej wygląda szpital psychiatryczny, 

inaczej przebiega choroba. Na około 150 
tysięcy mieszkańców trzech powiatów, 
w oddziale psychiatrycznym zabez-
pieczającym taki obszar na sali 
obserwacyjnej (najtrudniejsze 
przypadki, w tym agresja wo-
bec innych osób) jest tylko 
kilka łóżek i nie zawsze 
są zajęte. Stygmatyzacja 
kojarzy mi się z lękiem. 
Chory boi się odrzucenia, 
otoczenie boi się agresji. 
Czy wyedukowane, roz-
winięte społeczeństwo 
naszego kraju, a za takie 
się uważamy, nie powinno 
choremu współczuć, otoczyć 
go opieką? I nie będzie stygma-
tyzacji.

Jak wygląda organizacja pomocy psy-
chiatrycznej w aresztach śledczych i w więzie-
niach? Zaledwie kilka miesięcy temu rzecznik 
praw obywatelskich upominał się o należytą 
opiekę psychiatryczną nad osadzonymi, bo-
wiem w wielu przypadkach dochodzi wobec 
nich do łamania praw człowieka… a to, po-
dobnie jak izolacja i odcięcie od kontaktów 
z bliskimi, tylko pogłębia chorobę psychiczną. 
Jak to wygląda w innych krajach Europy?

Zakłady karne mają własne procedury, doty-
czące postępowania w przypadkach osób po-
dejrzanych o zaburzenia stanu psychicznego, 
jak i z rozpoznaniem choroby psychicznej. 
Osadzeni są konsultowani przez psychiatrów 
na zalecenie lekarza ambulatorium ZK, mają 
dostęp do psychologów zatrudnionych w ZK, 
są kierowani do szpitala psychiatrycznego, jeśli 
zachodzi taka konieczność. W nagłych przypad-
kach hospitalizacja ma miejsce w najbliższym 
możliwym oddziale psychiatrycznym. Mamy 
również szpitale przeznaczone wyłącznie dla 
osadzonych. Izolacja i ograniczenie kontak-
tu z bliskimi to zakres kary, jaką ma ponieść 
osadzony. Tu psychiatria nie może za bardzo 
wkroczyć. W Skandynawii podjęto ekspery-
ment polegający na izolowaniu osoby z wyro-
kiem na bezludnej wyspie, zaopatrując jedynie 
w sprzęt do przetrwania. Osoba jest wykluczo-
na ze społeczeństwa na jakiś czas. Jak może się 
to zaznaczyć na psychice takie mieszkanie na 
wyspie prawie jak Robinson Crusoe? Wciąż 
poszukuje się chyba złotego środka.

Czy po opuszczeniu murów więzienia były osa-
dzony z problemami psychicznymi jest w jakiś 
sposób monitorowany przez służbę zdrowia?

Po opuszczeniu ZK, jeśli nie ma zalecenia Sądu 
o zgłoszeniu się do PZP, pacjent jest wolnym 
człowiekiem. Decyduje o sobie sam. Jeśli na-
wet zalecenie jest, to on podejmuje decyzję, 
czy się zgłosi.

Psychiatria sądowa to trudny temat. Konfron-
towałam się z tą dziedziną w ramach pełnienia 
roli biegłego sądowego. Na szczęście krótko. 
Wymaga to poświęcenia ogromu czasu, by 
rzetelnie ocenić każdy przypadek. Skupić się 
trzeba na diagnozie i stopniu odpowiedzialności 
pacjenta za popełniony czyn. Coraz więcej osób 
w trakcie postępowania sądowego ma przepro-
wadzane badania psychiatryczne. Coraz dłużej 
oczekuje się na wydanie opinii psychiatrycz-
nej. Coraz więcej jest obserwacji podsądnych 
w warunkach stacjonarnych. Jest to inna grupa 
pacjentów.

Proszę powiedzieć na koniec naszej rozmowy, 
dlaczego wybrała Pani taką a nie inną spe-
cjalizację?

Przypadek. Miejsce internisty w upatrzonym 
ośrodku zdrowia, w bardzo sympatycznej wio-
sce, było zajęte. Zaproponowano psychiatrię. 
Albo to, albo ruszać za chlebem w świat. Ze 
świata właśnie wróciłam. Chciałam zostać bli-
sko domu. Teraz żartuję, że jestem koordynują-
cym psychiatrą wioski, gdzie mieszkam.

Kiedy czuje Pani największą satysfakcję?

Kiedy pacjent wraca do mnie i mówi, że jest 
lepiej, kiedy cierpliwość zostaje nagrodzona 
wygraną. Tu chyba nie różnię się od innych. 
Czy czasem powątpiewam? Wydaje mi się, że 
nie mam takiego prawa albo sobie na to nie 
pozwalam.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Jak bliscy zareagowali na tę wiadomość? Czego się naj-
bardziej obawiali?

Bardzo pozytywnie, choć mieli lekkie obawy, czy po-
branie komórek jest „bezpieczne”. Dzięki temu, że zgło-
siłem chęć pomocy jako dawca,  wielu moich bliskich 
i znajomych dowiedziało się, w jaki sposób wykonuje 
się takie pobranie i jak wygląda przeszczepienie. Fun-
dacja DKMS prowadzi kampanie informacyjne na temat 
pobrania szpiku, ale nadal brakuje powszechnej wiedzy, 
że możemy komuś uratować życie rejestrując się w bazie 
dawców. Że to naprawdę nic nas nie kosztuje, a może 
ocalić czyjeś zagrożone istnienie.

Jakie były kolejne etapy przygotowań do zabiegu pobra-
nia komórek macierzystych i jak wyglądał sam zabieg? 

Najpierw musiałem wypełnić różne ankiety medycz-
ne, wykonać też badania wirusologiczne w miejscu 
zamieszkania. Po potwierdzeniu ich prawidłowych 
wyników, pojechałem na szczegółowe badania 
do warszawskiej kliniki. Tam spędziłem dwa 
dni. Kolejne badania krwi, prze-
świetlenia, tomograf, USG. 
Rozmowy z lekarzem hema-
tologiem na temat sposobu 
pobrania komórek. Wszyst-
ko zaplanowane i zorgani-
zowane. Musiałem być 
stuprocentowo zdrowy. 
Podczas, kiedy dawca 
przechodzi kolejne 
etapy weryfikacji, 
chory nic nie wie 
o pojawiającej się 
dla niego szansie. 
Wszystko musi 
zostać najpierw 
p o t w i e r d z o n e . 
Dawca też w pełni 

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę 
lub inny nowotwór krwi. Często jedynym ratunkiem dla 
chorego jest przeszczep krwiotwórczych komórek macie-
rzystych, obecnych w szpiku kostnym. Co przesądziło o tym, 
że zdecydowałeś się zarejestrować w bazie dawców fundacji 
DKMS Polska?

Zarejestrowałem się jako potencjalny dawca w jednym 
z punktów siedleckich wolontariuszy Fundacji DKMS. 
To był drobny gest, ale miałem świadomość, że mogę dać 
komuś szansę na nowe życie. Dla chorych na białaczkę to 
często „ostatnia deska ratunku”. Przesądziła chęć pomocy 
i poczucie, że trzeba wspierać się nawzajem. Rzecz jasna 
nie spodziewałem się wtedy, że któregoś dnia ktoś napraw-
dę poprosi mnie o realną pomoc. W bazie fundacji DKMS 
zarejestrowanych jest ponad milion dawców, ale ciągle co 
piąty chory nie znajduje swojego genetycznego bliźniaka. 

Liczyłeś na to, że to możesz być właśnie Ty? Szanse na 
znalezienie bliźniaka genetycznego (osoby, której antygeny 
zgodności tkankowej są takie same, jak nasze) są bardzo 
niskie. Prawdopodobieństwo wynosi 1:20 000…

Aż do chwili, kiedy zadzwonił telefon z fundacji, nigdy 
nie myślałem o tym w ten sposób. Wiedziałem, że praw-
dopodobieństwo odnalezienia genetycznego bliźniaka nie 
jest wysokie. 

Co poczułeś, kiedy odebrałeś ten telefon?

Przyznam się szczerze, że podczas tej rozmowy doświad-
czyłem niecodziennych emocji. Uświadomiłem sobie, że 
to niezwykłe wydarzenie w moim życiu. Początek czegoś 
specjalnego. Od początku opiekun z fundacji uprzedzał 
jednak, że telefon to dopiero początek. Że potencjalnego 
dawcę trzeba bardzo szczegółowo przebadać, by potwier-
dzić zgodność z biorcą. Proces trwa jakiś czas i nie zawsze 
kończy się pobraniem komórek. Tego dnia przez chwilę po-
czułem się wyjątkowo. Świadomość posiadania bliźniaka 
genetycznego pobudziła wyobraźnię. To świetne uczucie! 
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Los dał mi szansę

zrobić coś
dobrego

Rozmowa z Adamem Tarkowskim
- dawcą szpiku, bliźniakiem genetycznym
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krwi, którą otrzymuje biorca, możliwa jest zmiana jego 
koloru oczu na taki sam jak mój! To ciekawostka, która 
uświadomiła mi, jak głęboka jest to ingerencja medyczna.

Oddałeś swojej francuskiej „bliźniaczce” cząstkę siebie ze 
świadomością, że możesz uratować jej życie i że Ty w jej 
życiu jesteś realnie obecny poprzez dar zdrowych komórek. 
Jakie to uczucie?

Bardzo specyficzne. Ta cała sytuacja utwierdziła mnie 
w przekonaniu, że trzeba sobie pomagać. Dziś nie wiemy, 
w jakiej sytuacji los postawi nas jutro. Czy nie będziemy 
musieli prosić o pomoc.  Odruch, gest pomocy wobec 
drugiego człowieka niestety nie zawsze jest naturalny, 
bezinteresowny. Ale nie wszystko da się kupić. Często 
jesteśmy uzależnieni od życzliwości i pomocy innych. 
Kiedy sobie uświadomiłem, że dzięki mojemu małemu 
gestowi mogę uratować życie umierającej osobie i przy-
wrócić ją światu, nie miałem żadnych wątpliwości, że 
tak należało uczynić. Dla mnie była to szansa na to, żeby 
zrobić coś dobrego.  

Wierzysz, że dobro do nas wraca?

Tak. Wierzę w to.

Jak byś przekonał osoby, które wahają się z decyzją o re-
jestracji w bazie dawców szpiku, by jednak to uczyniły?

Jeśli się wahają, zachęciłbym do pogłębienia wiedzy na 
temat dawstwa szpiku i podjęcia świadomej decyzji. Dla 
nas jest to gest, dla wielu jedyna nadzieja. 

Czy Twoje życie w jakiś sposób się odmieniło dzięki decyzji 
o oddaniu szpiku chorej osobie?

Los dał mi szansę zrobić coś dobrego dla innego człowie-
ka. W ten pamiętny sierpniowy dzień 2018 roku czułem 
się wyjątkowo. Radośnie. Tak jak wtedy, gdy budzisz 
się w gwiazdkowy poranek, przepełniony świątecznym 
nastrojem. Wariactwo... a jednak. Najlepsza gwiazdka 
w środku lata...

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
Fot. Sylwia Garucka-Tarkowska

świadomie musi podjąć wiążącą decyzję. Kilka dni przed 
pobraniem ostatnie badanie krwi. Otrzymałem pakiet za-
strzyków do samodzielnego wykonania. One przygoto-
wują organizm i wspomagają namnażanie komórek ma-
cierzystych. Podczas tych ostatnich dni musiałem bardzo 
uważać na siebie. Każda zwłoka związana z ewentualną 
chorobą czy urazem dawcy może być zagrożeniem dla 
życia chorego. Potem pobranie. Metoda, którą wybrano 
w moim przypadku, polegała na pobraniu krwiotwórczych 
komórek macierzystych z krwi obwodowej. W ciągu bli-
sko 5 godzin z pomocą specjalnej maszyny przetoczono 
mi kilkukrotnie krew, za każdym razem pobierając część 
komórek. Niezbyt lubię igły i samo pobieranie krwi, ale 
w  klinice otoczony byłem bardzo troskliwą opieką. Czu-
łem wsparcie na każdym etapie przygotowań do procedury 
pobrania. To bardzo pomaga. Generalnie to nic strasznego. 
Teraz po pobraniu objęty jestem regularnymi badaniami 
okresowymi. Dzięki temu swoje zdrowie mam stale pod 
kontrolą. 

Nie miałeś momentu zawahania?

Ani przez chwilę. Rejestrowałem się świadomie. Wcze-
śniej poszukałem informacji na temat pobrania komórek 
macierzystych oraz szpiku i utwierdziłem się w przeko-
naniu, że chcę to zrobić. Już podczas pierwszej rozmowy 
telefonicznej z fundacją pada pytanie, czy jesteś gotowy, 
czy na pewno? Potem jeszcze wielokrotnie deklarujesz 
swoją wolę. To ważne. Kiedy ruszy proces przygotowania 
biorcy, który trwa jakiś czas, teoretycznie nie ma odwro-
tu. Kiedy choremu na białaczkę niszczy się chory szpik, 
wtedy zmiana decyzji dawcy niesie za sobą niebezpieczne 
konsekwencje dla chorego. Co zaskakujące, takie sytu-
acje, gdy dawca w ostatniej chwili się wycofuje narażając 
życie chorego, naprawdę się zdarzają. Pracownicy fun-
dacji bardzo dbają o rzetelną informację. Dla mnie od 
samego początku było jasne, co należy zrobić. 

Czy uzyskałeś informacje, kim jest osoba, której przesz-
czepiono Twój szpik? Czy chciałbyś się z nią spotkać?

Mój bliźniak genetyczny to dwudziestokilkuletnia kobieta 
z Francji. Nasze kraje na mocy międzynarodowej umowy 
mają bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące przepływu 
tak wrażliwych informacji jak stan zdrowia. Prawdopo-
dobnie nigdy nie dowiem się, kim jest. Jeśli byłaby możli-
wość spotkania z nią, to dlaczego nie? Oprócz mojej grupy 
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zrobić coś

„Kiedy sobie uświadomiłem, że dzięki 
mojemu małemu gestowi mogę ura-
tować życie umierającej osobie i przy-
wrócić ją światu, nie miałem żadnych 
wątpliwości, że tak należało uczynić. 
Dla mnie była to szansa na to, żeby 
zrobić coś dobrego”.
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Psychologia

Kiedy dziecko pojawia się na świecie, 
zazwyczaj płacze. Jeśli tak się nie dzieje, 

wzbudza to ogromny niepokój mamy. Czym 
jest płacz nowo narodzonego człowieka?

Nie jestem tu specjalistą, ale z mojej wiedzy wynika, że dla nowo-
rodka pierwszy oddech to duże przeżycie – odbywa się przecież 
w stanie zagrożenia życia, jakim jest chwilowy brak tlenu po 
odcięciu pępowiny. Dla mamy jest jednak radosnym odgłosem 
świadczącym o tym, że dziecko jest w dobrym stanie i zaczyna 
samodzielnie egzystować. Właśnie zorientowałam się, że czym 
innym jest ten pierwszy płacz dla dziecka, a czym innym dla 
mamy, ale jest czymś na pewno bardzo naturalnym i potrzebnym 
‒ zupełnie jak płacz, o którym dziś mamy porozmawiać.

Do czego są nam potrzebne łzy? Jakie są ich główne funkcje?

Pierwszą i podstawową funkcją łez jest dbanie o nasze oczy ‒ na-
wilżanie ich, oczyszczanie. Jako ludzie jesteśmy jednak jedynymi 
istotami na ziemi, u których łzy pojawiają się również w związku 
z naszymi przeżyciami wewnętrznymi. Płacz z emocji to coś 
w rodzaju burzy ‒ gwałtowne przejście od aktywności systemu 
współczulnego do przywspółczulnego, czyli od wysokiego po-
budzenia emocjonalnego do stanu wyciszenia. Wraz ze łzami 
wypływają z nas hormony stresu, płacząc obniżamy ciśnienie 
krwi i dotleniamy mózg.

Płaczemy nie tylko z powodu smutnych wydarzeń w naszym życiu, ale 
także tych bardzo radosnych, wzruszających, jak ślub, narodziny po-
tomka, wygrany mecz ulubionej reprezentacji, występ naszego dziecka 
na szkolnym przedstawieniu, film czy książka... Czym się różnią łzy 
rozpaczy od łez szczęścia?

Zaczynając od fizjologicznej strony ‒ łzy smutku, żalu mają 
w swoim składzie dużo więcej hormonu stresu niż łzy radości. 
Od strony psychologicznej łzy szczęścia i smutku (mówiąc na-
jogólniej, bo oczywiście płaczemy też z powodu innych emocji, 
jak bezsilność, wstyd czy złość) są właściwie tym samym. Płacz 
jest reakcją na poziom napięcia, nie zaś na określony rodzaj emo-
cji. Gdy jest w nas duże napięcie emocjonalne, nie płaczemy, 
a raczej działamy. Obrazuje to sytuacja związana z wypadkiem 
komunikacyjnym, gdzie na miejscu zdarzenia ofiary np. pomagają 
sobie nawzajem. Płacz pojawia się najczęściej, gdy przyjeżdża 
pomoc- karetka, policja, straż. Będąc w ogromnym napięciu emo-
cjonalnym potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, by „łzy mogły 
się wylać”. Czasami jest to obecność zaufanej osoby, czasami 
samotność lub jak w opisanym wyżej przypadku pojawienie się 
fachowej pomocy. Łzy pojawiają się, gdy rozwiązany problem 
pozwala systemowi „spocząć”. Jednakże, bardzo często płacze-
my z powodu kłopotów, które nie zostały rozwiązane i z dużym 

prawdopodobieństwem nigdy nie będą. W takich przypadkach 
łzy wskazują na to, że osoba taka przynajmniej tymczasowo re-
zygnuje z walki, poddaje się czy mówiąc kolokwialnie „odpusz-
cza”. Chociaż zwykliśmy nazywać takie momenty „załamaniem”, 
psycholodzy optymistycznie nazywają to „potencjalnym przeło-
mem”. Poprzez wycofanie się z przerastającego na dany moment 
problemu, system może zaoszczędzić zasobów, zebrać się w sobie 
i ponownie stanąć do walki. Przypomina to odstawienie frustru-
jąco trudnego zadania na noc i ponowne przystąpienie do niego 
następnego dnia, po porządnym wyspaniu się. Takie łzy mogą 
sugerować gotowość do przyjęcia pomocy innych – terapeuty, 
małżonka czy innej przychylnej osoby. 

Palestyńskie przysłowie głosi: „To, co napisane na twarzy, jest zawsze 
widoczne”. Dlaczego wstydzimy się łez?

Jest to skutek wpływów kulturowych, wychowania. Dzieci nie 
mają problemu z reagowaniem płaczem w ważnych dla siebie 
momentach. Niestety, dorośli nazbyt często (w związku ze swoim 
poziomem niepokoju czy też błędnymi przekonaniami, że płacz 
jest niepotrzebny, szkodliwy) nakazują swoim dzieciom: „nie 
płacz”. Z całą pewnością bardziej adekwatne (biorąc pod uwagę 
dobroczynne znaczenia łez w naszym życiu) byłoby powiedzenie: 
„płacz na zdrowie”. Bardzo często spotykam się w gabinecie 
z tym, że pacjenci przepraszają za swoje łzy lub zawstydzeni 
szybko chcą je ukryć mówiąc o płaczu „ryk” czy „mazanie się”. To 
nie jest naturalny stan rzeczy. Do takiego naturalnego pozwalania 
sobie na płacz wracamy w trakcie terapii. 

Niemieckie Towarzystwo Okulistyczne podało, że kobiety płaczą średnio 
30-64 razy w roku, a pojedyncza fontanna łez trwa ok. 6 minut. Męż-
czyźni pozwalają sobie na łzy tylko 6-17 razy w roku i to zaledwie przez 
2-4 minuty. Czy płacz ma swoją płeć?

Spotkałam się z teorią, że różnice te mają podłoże hormonalne 
- prolaktyna sprzyja produkcji łez, testosteron ją hamuje. Nie do-
tarłam do satysfakcjonujących dowodów naukowych na ten temat, 
natomiast dane, które Pani podaje, bez wątpienia są skutkiem 
również wpływów kulturowych. Nam kobietom mimo wszystko 
częściej pozwala się na łzy, mężczyźni słyszą za często: „nie maż 
się”, „nie bądź baba”. To nie zachęca do swobodnej ekspresji.

Jakie jeszcze inne komunikaty powinny zastąpić te matczyne uwagi 
w przypadku, kiedy dziecko płacze?

Wszelkie komunikaty pozwalające na płacz i pokazujące, że to 
naturalne np. „o widzę, że Ci smutno. Popłacz sobie” czy „Każ-
dy potrzebuje sobie popłakać” albo „To powinno pomóc”. Poza 
werbalnymi komunikatami, warto pamiętać o przykładzie, który 
dajemy naszym zachowaniem. Czasami zamiast dużo mówić 

Łzy smutku
i łzy radości

„Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże?”
– ks. Jan Twardowski
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Łzy pojawiają się dopiero między piątym a dwunastym tygodniem 
życia, dlatego też niemowlęta początkowo płaczą „na sucho”.

Źródło: ciekawe.org

Przeciętny człowiek wydziela jedną piątą łyżeczki do herbaty 
(1,1 grama) łez na dobę. Jednak wraz z upływem lat objętość ta 
może się zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od innych czyn-
ników.

Czy wiesz, że łzy radości różnią się od tych ronionych podczas 
krojenia cebuli? Widać to wtedy, kiedy je wysuszymy, a pozostały 
osad obejrzymy pod mikroskopem. Kiedy wyparuje woda, po łzach 
pozostaną niewielkie ilości skrystalizowanej soli i białek, w tym 
substancji bakteriobójczych. Jednak ostateczny skład chemicz-
ny łez zależy od przyczyny, z której były ronione. Eksperyment, 
który tego dowiódł, przeprowadziła fotografka Rose-Lynn Fisher, 
która uzbierała aż 100 próbek wyschniętych łez. Okazało się na 
przykład, że te wywołane emocjami tym się różnią od pozostałych 
typów, że jest w nich więcej prolaktyny (hormonu wydzielającego 
się m.in. w reakcji na stres czy pobudzenie seksualne), hormonu 

ACTH (który stymuluje wydzielanie kortyzolu, hormonu stre-
su) oraz enkefaliny leucynowej, która jest naturalnym środkiem 
przeciwbólowym. A z kolei łzy żalu mają m.in. więcej hormonu 
ACTH niż łzy szczęścia.

Z wiedzy tej postanowił skorzystać... jeden z producentów soli 
kuchennej. Firma utrzymuje, że z jej solą można 
posmakować pięciu typów łez: tych ronionych 
ze śmiechu, złości, smutku, w oparach 
cebuli, a nawet wskutek... kichania. Co 
prawda firma nie zdradza tajemnicy 
technologii zbierania surowca, tym 
niemniej drobiazgowo opisuje dal-
sze etapy produkcji: łzy są ostrożnie 
gotowane, potem ulegają krystaliza-
cji w płytkich zbiornikach, skąd są 
ręcznie zbierane i płukane w solance. 
Dzięki temu można sobie posolić ziem-
niak i radością lub kichnięciem, do smaku.

Źródło: wyborcza.pl

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta

Emocje i uczucia Psychologia

wystarczy przytulić dziecko i podać chusteczki. Równie ważne jest 
byśmy sami nie ukrywali swoich łez. Pokazujemy tym dziecku, 
że to jest naturalne, a co więcej, w żaden sposób nie zagrażające, 
bo wiemy, co się z nami dzieje, akceptujemy to i panujemy nad 
tym. Oczywiście tu należy wykazać się dużą uważnością, by nie 
popaść w drugą skrajność wypłakiwania się dziecku, robienia 
z niego powiernika naszych dorosłych zmartwień.

Co się dzieje z naszym organizmem, kiedy „uwalniamy” płacz? Czy wy-
płakanie się jest rodzajem katharsis?

Płacz uwalnia nas od nadmiaru emocji, buduje relacje społeczne, 
łzy pomagają uzyskać niezbędną pomoc i są świadectwem wraż-
liwości- chyba można interpretować to jako rodzaj oczyszczenia. 
Terapeuci mawiają, że „Gdy płyną łzy, dzieje się coś ważnego”. 
Mamy do czynienia albo ze znaczącym przełomem, albo z odrzu-
ceniem takich sposobów postępowania, który nie dawały owoców. 
Kiedy widzimy cudze łzy, warto pamiętać, że jest to dla tej osoby 
naturalna szansa „pozbierania się” i powrotu do równowagi.

Każdy z nas ma w swoim otoczeniu ludzi, którzy płaczą bardzo często, 
podczas gdy innych „nic nie rusza”. Dlaczego nie wszyscy są jednakowo 
skłonni do płaczu?

Na skłonność do płaczliwości mają wpływ wiek, płeć, kultura i cały 
wachlarz indywidualnych czynników. Jak Pani wcześniej mówiłam  
kobiety płaczą częściej i dłużej niż mężczyźni. Różnice pojawiają 
się także w zależności od wieku. Małe dzieci płaczą często, ich 
płacz dotyczy zwykle bólu fizycznego, jest wyrazem emocji, ale 
tylko tych nieprzyjemnych. Dzieci nie płaczą ze szczęścia ani ze 
wzruszenia. W okresie dojrzewania płaczemy coraz rzadziej i jeśli 
już, to nie z bólu, lecz raczej z powodów emocjonalnych. Płacz ze 
wzruszenia, ze szczęścia czy radości zdarza się głównie dorosłym.

Do czego prowadzi powstrzymywanie się od łez?

Jest to droga do utracenia kontaktu ze swoimi emocjami, które 
pomagają nam przecież zrozumieć siebie, nasze położenie, nasze 
potrzeby. Jak już mówiłyśmy, są też odciążeniem, pomagają ułożyć 

sprawy na nowo, odzyskać energię do działania. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ odcinanie się czy „lekceważenie” takich natural-
nych sposobów ekspresji emocji nie sprawi, że te emocje „rozejdą 
się po kościach”. Niewyrażone emocje lokują się w naszym ciele 
‒ powodują jego ból, cierpienie czy nawet choroby somatyczne.

Wielu badaczy podkreśla, że płacz pełni bardzo ważne funkcje społeczne. 
Oren Hasson z Uniwersytetu w Tel Awiwie uważa, że łzy to ewolucyjnie 
wykształcony mechanizm mający znaczenie więziotwórcze w grupie. 
Jak to działa?

To prawda. Badanie pokazują, że płacz zbliża ludzi do siebie i ma 
znaczenie więziotwórcze. Łzy trudno jest wywołać na życzenie, 
są więc świadectwem szczerych emocji. Płacz w obecności in-
nych jest odkryciem samego siebie. Powoduje to, że inni stają się 
również bardziej naturalni i chętniej reagują „po ludzku”, czyli 
z życzliwością i troską.

„Kiedy umiera twój przyjaciel, niech twoje oczy nie będą suche, ale 
niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie” – powiada 
Seneka Młodszy. Jak Pani się wydaje, co miał na myśli król filozofów?

Wydaje mi się, że jest to zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest 
bycie w zgodzie z naturalną koleją rzeczy. Naturalne jest płakać, 
naturalne jest też godzić się z naszą przemijalnością i po stratach 
(opłakanych) pójść dalej. 

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

CIEKAWOSTKI O ŁZACH
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Obywatel pod ochroną
Ochrona zdrowia publicznego jest zatem jednym z zadań wła-
snych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Zadania własne gminy obejmują m.in. szeroko pojęte sprawy 
ochrony zdrowia oraz zapewnienia kobietom w ciąży opieki me-
dycznej (art. 7 ust. 1 pkt 5 i 16 ustawy o samorządzie gmin-
nym). Są to zadania użyteczności publicznej, których celem jest 
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Promocja 
i ochrona zdrowia należy także do zadań powiatu i samorządu 
województwa (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie po-
wiatowym oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie 
województwa).

Zadania władz publicznych w omawianym zakresie określają 
również przepisy innych ustaw, w tym przede wszystkim roz-
działu 2 działu I ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Zgodnie z art. 6 ustawy, zadania władz publicznych w zakresie 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
obejmują w szczególności tworzenie warunków funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia, analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych 
oraz czynników powodujących ich zmiany, promocję zdrowia 
i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjają-
cych zdrowiu, finansowanie w trybie i na zasadach określonych 
ustawą świadczeń opieki zdrowotnej. Przepis art. 6 w sposób 
ogólny określa zadania władz publicznych. Konkretyzację sta-
nowią postanowienia art. 7–11, przypisując zadania konkretnym 
władzom publicznym.

I tak, jak stanowi art. 7 ustawy, do zadań własnych gminy w zakre-
sie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
należy zwłaszcza opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów 
programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, inicjo-
wanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych 
zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, podejmowanie in-
nych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Do zadań zleconych gminie 
należy wydawanie decyzji, w sprawach świadczeniobiorców 
innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, 
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, 
o której mowa w art. 12 tej ustawy (art. 7 ust. 2 ustawy).
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W OPIECE
ZDROWOTNEJ, CZ. 1

Zadania
samorządu

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej gwarantuje 
obywatelom art. 68 ust 1 Konstytucji RP. W ust. 2 te-
goż artykułu nałożono na władze publiczne obowiązek 
zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych. Realizacja tego 
obowiązku odbywa się za pośrednictwem jednostek 
samorządu terytorialnego. Głównym zatem zadaniem 
samorządów terytorialnych wszystkich szczebli jest 
przejęcie funkcji organizatora ochrony zdrowia.

W pierwszej kolejności podnieść należy, że zadania władz 
publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz zapew-
nienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowot-

nej finansowanych ze środków publicznych określają przepisy 
ustaw samorządowych. Ochrona zdrowia w myśl art. 7 ust. 1 
pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym służy zaspokajaniu po-
trzeb wspólnoty samorządowej i jest jednym z istotnych zadań 
własnych gminy. Jest to pojęcie szerokie i na gruncie obowią-
zującego ustawodawstwa nie znajdziemy jego definicji, jak też 
brak jest wskazania przez ustawodawcę istotnych elementów 
składających się na konstrukcję tego pojęcia. Trybunał Konsty-
tucyjny w wyroku z 23 marca 1999 r. (sygn. K. 2/98) stwierdził, 
że „z tego przepisu należy wywieść podmiotowe prawo jednostki 
do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez 
władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej 
ochrony i realizacji tego prawa.” 
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Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych
Zgodnie z art. 8 tejże ustawy, do zadań własnych w zakresie 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowot-
nej realizowanych przez powiat należy m.in. opracowywanie 
i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowot-
nej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami, inicjowanie, wspomaganie i monitorowa-
nie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie 
powiatu, pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej 
odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia oraz 
podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych.

Natomiast do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 
samorząd województwa należy w szczególności opracowywanie 
i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 
wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdro-
wia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami i powiatami, opracowywanie i wdrażanie 
programów innych niż określone powyżej służących realizacji 
zadań w zakresie ochrony zdrowia, inspirowanie i promowanie 
rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restruk-
turyzacji w ochronie zdrowia, jak również podejmowanie in-
nych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa.

Ponadto, do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 
(gminy, powiatu i samorządu województwa) w omawianym 
zakresie należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów 
programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia ich mieszkańców. Działania te na 
poziomie powiatu realizowane są po konsultacji z właściwy-
mi terytorialnie gminami, a na poziomie województwa – po 
konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami. 
Programy zdrowotne powinny być adresowane do mieszkań-
ców danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie to po-
winno być realizowane zgodnie z trybem opisanym w art. 48 
ustawy. W przepisie tym, jednostki samorządu terytorialnego 
zostały wymienione wśród podmiotów upoważnionych usta-
wą do opracowywania, wdrażania, realizowania i finansowania 
programów zdrowotnych. Jak stanowi, art. 5 pkt 30 ustawy, 
program zdrowotny to zespół zaplanowanych i zamierzonych 
działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skutecz-
ne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym 
terminie osiągnięcie założonych celów, polegających na wykry-
waniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz 
poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, 
finansowany ze środków publicznych. Przykładowe programy 
zdrowotne realizowane przez gminy dotyczyły profilaktyki róż-
nych chorób, kształtowania świadomości w zakresie chorób czy 
wczesnej diagnostyki chorób.
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Kinga Sulej
aplikant radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego 
Piotr Łukasiuk



16

 Co nowego
 w Centrum?

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

Podczas Gali ,,Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” 
(10.01.2019) na Zamku Królewskim w Warszawie najlepsi polscy 
menedżerowie i liderzy roku w poszczególnych nagrodach odebrali 
narody. Nagrody wręczał Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Nagroda w konkursie Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia ‒ Liderzy Medycyny

•  Top Medical Trends 2019 

Od lewej: A. Prusaczyk, P. Żuk, prof. Łukasz Szumowski Źródło: Wydawnictwo Termedia

Od lewej: E. Prokurat, prof. M. Bidziński,
dr Ł. Lasyk, T. Włodarczyk Uczestnicy wizytacji

•  50 Society of Gynecologic Oncology

•  Wizytacja w Kaiser Permanente

W dniach 15-19.03.2019 delegacja CMD bra-
ła udział w Kongresie Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Onkologii Ginekologicznej, 
podczas którego prezentowała wyniki ba-
dania klinicznego ewaluującego urządzenie 
wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 
cyfrowej i przesyłu danych oraz wspoma-
gania diagnozy preparatów cytologii szyjki 
macicy. Więcej na www.sgo.org

W dniu 12.03.2019 Przedstawiciele Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego uczestniczyli 
w wizycie studyjnej w amerykańskim kon-
sorcjum zintegrowanej opieki zarządzanej 
typu non-profit ‒ Kaiser Permanente Inter-
national, Pasadena, Los Angeles, Kalifornia. 
Podczas wizyty  zostały poruszone tematy 
w zakresie obszarów koordynacji opieki 
nad pacjentami POZ, efektywności opieki, 
edukacji pacjentów, rozwiązań IT w obsza-
rze zdrowia, kierunków rozwoju i perspek-
tywy pełnej opieki zintegrowanej w Kaiser 
Permanente.

Nagroda w kategorii ,,Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia 
– placówki prywatne” trafiła do rąk dr Pawła Żuka, prezesa zarządu 
i dr Artura Prusaczyka, wiceprezesa zarządu Centrum Medyczno-
-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Gratulujemy!

WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI CENTRUM

Zarząd Centrum MD po otrzy-
maniu nagrody w konkur-

sie Sukces Roku 2018 
w Ochronie Zdrowia zo-
stał zaproszony do zor-
ganizowania i poprowa-

dzenia podczas Kongresu 
TOP MEDICAL TRENDS 2019 

sesji w temacie OPIEKI KOORDYNOWANEJ. 
Do udziału w sesji Centrum MD zaproszenie 
przyjęli: dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw, 
Filip Domański, dr. h. c. Helmut Hildebrandt. 
Wystąpienia przedstawicieli CMD podejmo-
wały tematy: Rola pielęgniarek i personelu 
wspomagającego w POZ z perspektywy 
opieki koordynowanej – mgr Marika Guzek, 
Kluczowe elementy opieki koordynowanej 
w podstawowej opiece zdrowotnej i am-
bulatoryjnej opiece specjalistycznej – rola 
lekarza – lek. Paweł Żuk.
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Siedlce   •   Mińsk Mazowiecki   •   Łuków   •   Hołubla   •   Wielgolas   •   Latowicz   •   Seroczyn   •   Oleśnica   •   Garwolin   •   Domanice   •   Aleksandrów   •   Bielany   •   Rozbity Kamień   •   Dębe Wielkie   •   Ceranów   •   Nur   •   Strachówka

 Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) 
w Krynce

NOWA FORMA OPIEKI NAD SENIOREM

Od dnia 01.04.2019r. Centrum Medyczno-
-Diagnostyczne Sp. z o. o. w ramach kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
będzie sprawowało opiekę medyczną nad 
mieszkańcami gminy Poświętne zadeklaro-
wanymi do nowej przychodni.

Prowadzimy zapisy do lekarza rodzinnego.

„,Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności senio-
rów powiatu łukowskiego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Wartość projektu wynosi: 999 940,00zł, dofinansowanie wynosi: 923 588,00zł

Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Informacje - tel. 25 633 35 55, e-mail: ddom@centrum.med.pl

(W maju 2019 przyjęcia pierwszych pacjentów).

Kryteria kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej:
•  Osoby zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego,
    powiat łukowski
•  Osoby niesamodzielne – skala Barthel 40-65 pkt
•  Osoby pełnoletnie
•  Osoby zagrożone hospitalizacją

Zespół terapeutyczny stanowią:
•  lekarz specjalista rehabilitacji, lekarz geriatra, pielęgniarka
    koordynująca, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, terapeuta
    zajęciowy, psycholog. 

•  wsparcie dla zespołu terapeutycznego stanowią
    – dietetyk i logopeda. 

Krynka 1C, 21-400 Łuków

Opieka dla osób niesamodzielnych, powyżej 65 roku życia w zakre-
sie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. 

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje do pobytu w DDOM
pacjentów po bezpośredniej hospitalizacji, po hospitalizacji
w ostatnich 12-miesiącach

Placówka dysponuje 25 miejscami. Przyjęcia z początkiem 
V 2019. Okres funkcjonowania DDOM: 01.01.2019 – 30.10.2020. 

Projekt kierowany jest do pacjentów 
•  w wieku 40-65 lat
•  którzy nie chorowali na nowotwory szyi i głowy.

PROFILAKTYKA
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

w Centrum

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przystąpiło do 
Łódzkiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilakty-
ki i Wczesnego wykrywania nowotworów 
głowy i szyi dla mieszkańców regionu 
łódzkiego i województw ościennych. 

Celem głównym projektu jest opraco-
wanie i wdrożenie kompleksowego 
programu profilaktyki i wczesnej 
diagnostyki nowotworów głowy i szyi 
oraz wsparcia emocjonalnego dla pa-
cjentów ze zdiagnozowaną chorobą 
nowotworową.

PROJEKT REALIZOWANY JEST W OKRESIE
od 01.01.2019 – 31.12.2019 na terenie 18 przychodni 
Centrum w lokalizacji:

Nie zwlekaj, skorzystaj z badań które są w Twoim zasięgu.

•  Dębe Wielkie
•  Domanice

•  Siedlce
    (ul. Romanówka 19)

•  Mińsk Mazowiecki   
    (ul. Dąbrówki 52)

•  Hołubla
•  Oleśnica

•  Wierzbno

•  Seroczyn

•  Stanisławów

•  Latowicz
•  Wielgolas

•  Strachówka

•  Bielany
•  Ceranów

•  Andrzejewo
•  Sterdyń

•  Nur

•  Pustelnik

Projekt „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” nr POWR.05.01.00-
00-0011/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020



18



19

R
ed

ag
uj

e:
 T

om
as

z 
Ja

ne
cz

ko



20

D

neurologopedyczna
osób po udarach

Terapia

W wyniku doznanych udarów mózgu dochodzi 
do uszkodzeń  w obrębie ośrodkowego układu 
nerwowego; jeśli dojdzie do uszkodzenia w ob-
szarze kory półkuli mózgowej odpowiedzialnej 
za funkcję mowy u danego człowieka (ośro-
dek Broki w płacie czołowym i/lub Wernickego 
w płacie skroniowym) zakłócone zostaje pro-
gramowanie mowy. Zaburzenia mowy mogą 
powstawać w wyniku uszkodzenia lewej bądź 
prawej półkuli mózgu. Dominującą półkulą dla 
mowy u osób o lateralizacji prawej (domina-
cja czynności ruchowych) jest półkula lewa. To 
w jej obszarze dochodzi najczęściej do zabu-
rzeń w wyniku udarów niedokrwiennych. Jedno 
z tych zaburzeń dotyczy mowy i określa się je 
mianem afazji.

Reasumując, wg M. Maruszewskiego „afazja 
to spowodowane organicznym uszkodzeniem 
odpowiednich struktur mózgowych częściowe 
lub całkowite zaburzenie mechanizmów pro-
gramujących czynności mowy u człowieka, 
które uprzednio je opanował”.

U

B

Uszkodzenia ośrodka Broki dają obraz zakłó-
ceń na poziomie nadawania mowy, zaś Wer-
nickego – obraz zakłóceń na poziomie rozu-
mienia mowy.  Taki stan rzeczy dał podstawy 
do podziału afazji na dwa główne typy: afazja 
Broki i afazja Wernickego.

Badacz zaburzeń afatycznych A. Łuria  dla 
celów diagnostyczno-terapeutycznych w logo-
pedii i zróżnicowanym obrazie zaburzeń – ty-
pie zaburzeń, lokalizacji uszkodzenia, zabu-
rzonej funkcji i modalności wyodrębnił: trzy 
rodzaje afazji ruchowej, dwa rodzaje afazji 
słuchowej i afazję semantyczną. W praktyce 
logopedycznej często obserwuje się mieszane 
postaci tych zaburzeń. Osobnym rodzajem jest 
afazja całkowita.

Diagnoza afazji powinna być przeprowadzo-
na w oparciu o badanie neurologiczne i neu-
ropsychologiczne. W wyniku szeroko pojętego 
procesu diagnostycznego podczas wywiadu, 
obserwacji i przy użyciu wybranych baterii/
testów do badania afazji logopeda określa sto-
pień i rodzaj (opis objawów) zaburzeń.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
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Zdrowie NA CO DZIEŃLogopedia

neurologopedyczna

Trudności w nazywaniu, tzw. anomia

Zaburzenia na poziomie gramatyki i składni 
‒ występowanie tzw. stylu telegraficznego

Trudności artykulacyjne

Zaburzenia rozumienia słów i/lub dłuższych 
wypowiedzi.

Wymienionym zaburzeniom towarzyszą zwykle  inne: agnozje 
słuchowe, wzrokowe, dotykowe  i apraksje.  Niektóre z nich ma-
nifestują się podczas czytania, pisania i liczenia, a nawet rysowa-
nia Występują wówczas odpowiednio: aleksja, agrafia, akalkulia 
i dyspinksja.

Należy pamiętać, że wbrew pozorom mowa jest czynnością nie-
zwykle złożoną, możliwa jest dzięki współdziałaniu różnych 
ośrodków. Odpowiadają za nią „ogniwa łańcucha mowy” opisane 
przez wspomnianego już przeze mnie wyżej badacza A. Łurię. 
Należą do nich: gnozja somestetyczna, synteza sekwencyjna, 
mowa wewnętrzna, słuch fonematyczny, słuchowa pamięć słow-
na i synteza symultatywna.  Na podstawie zaburzeń językowych 
logopeda orientacyjnie jest w stanie określić lokalizację  uszko-
dzenia mózgu, pod warunkiem, że badanie logopedyczne nie 
jest wykonywane w „ostrym” okresie choroby (w  tym czasie 
występuje nierzadko zmienność objawów; jedne z nich ustępują, 
inne się pojawiają). Mówi się o tym, że terapię neurologopedyczną 
najlepiej zacząć jak najszybciej, ale m.in. ze względu na przywo-
łane przeze mnie wyżej zjawisko, można efektywnie to zrobić 
w momencie, kiedy stan pacjenta jest już stabilny. O jej podjęciu 

decyduje lekarz i zwykle rozpoczyna się ją dobę po incydencie. 
Problemy lokalizacji uszkodzeń mózgu potwierdzają i uzupełniają 
badania neuroobrazowania (tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny i inne).

Do głównych czynników mających wpływ na poprawę w zakre-
sie funkcjonowania pacjenta, nie tylko w odniesieniu do mowy 
zaliczyć można: rozległość, miejsce uszkodzenia i czas jakim 
minął od incydentu udarowego do podjętej rehabilitacji. Dobrze 
zaprogramowany program terapii i czujność neurologopedy w pro-
cesie terapeutycznym, ewentualna chęć do modyfikacji programu, 
współpraca z rodziną, silna motywacja do ćwiczeń samego pa-
cjenta, to kolejne z czynników dzięki którym jesteśmy w stanie 
poprawić mowę pacjenta, a niekiedy nawet całkowicie przywrócić 
zdolności językowe.

Terapia neurologopedyczna musi być dopasowana do indywidual-
nych potrzeb i możliwości pacjenta, zatem ćwiczenia dla afatyków 
dobierane są  pod kątem występujących trudności językowych.

U afatyków w procesie terapeutycznym prowadzone są różnego 
rodzaju ćwiczenia logopedyczne w zależności od typu zdiagno-
zowanej afazji. Mają one na celu: aktualizację nazw, przywróce-
nie zdolności artykułowania głosek, umiejętność łączenia głosek 
w wyrazy, zwiększenie praksji oralnej, zniesienie agramatyzmów  
ruchowych i stylu telegraficznego, umiejętność tworzenia wypo-
wiedzi rozwiniętych, odbudowę percepcji słuchowej wyrazów, 
przywrócenie zdolności do znaczeniowej interpretacji słów i ro-
zumienia zdań, odbudowę rozumienia i posługiwania się określe-
niami stosunków przestrzennych oraz przywrócenie zaburzonych 
czynności czytania i pisania.

Należy pamiętać, że mózg cechuje się dużym stopniem neuropla-
styczności, w praktyce oznacza to, że inne nieuszkodzone obszary 
mózgu mogą przejąć funkcje obszaru uszkodzonego. Wyróżnia 
się cztery główne kierunki oddziaływania terapeutycznego. Są 
to: usprawnianie (przywrócenie sprawności uszkodzonych ośrod-
ków), kompensacja związana ze wspomnianą neuroplastyczno-
ścią, reintegracja (poszukiwanie innych rozwiązań w środowisku 
dla pacjenta z ograniczeniami) oraz adaptacja (przystosowanie do 
istniejącego deficytu).

Sukcesy pacjenta w procesie terapeutycznym są możliwe poprzez 
całościowe podejście do niego, co oznacza, że wszystkie rodzaje 
aktywności w momencie stanu po udarze mają ogromne znacze-
nie. Jednocześnie, z terapią neurologopedyczną prowadzona jest 
rehabilitacja ruchowa oraz wsparcie neuropsychologiczne. Osobie 
po przebytym udarze potrzebna jest opieka wielospecjalistyczna. 
Wszystkie rodzaje aktywności winny się uzupełniać, aby polep-
szyć ogólny stan pacjenta i przywrócić sprawności sprzed choroby. 
My specjaliści, pracujący z chorym musimy wierzyć, że warto 
i tę wiarę szerzyć wokół siebie, w stronę pacjentów i ich rodzin.

Do objawów bardzo często spotykanych
u afatyków zalicza się:

1.
2.

3.
4.
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GASTROSKOPIA
Gastroskopia to endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu 
pokarmowego, w tym przełyku, żołądka, opuszki i części zstępującej 
dwunastnicy. Gastroskopia to najskuteczniejsza metoda diagnostyczna 
górnego odcinka przewodu pokarmowego, pozwalająca na pobranie 
wycinków z błony śluzowej w celu oceny histopatologicznej badanych 
zmian. W trakcie gastroskopii można także ocenić obecność bakterii 
Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym, a także wykonać 
wiele zabiegów terapeutycznych, takich jak poszerzanie zwężeń prze-
wodu pokarmowego, usuwanie polipów czy tamowanie krwawienia. 
Wskazaniem do gastroskopii jest podejrzenie choroby górnego odcinka 
przewodu pokarmowego. Gastroskopia pozwala na jej rozpoznanie, 
ocenę stopnia zaawansowania, pobranie materiału do badania histopa-
tologicznego czy mikrobiologicznego oraz ocenę skuteczności lecze-
nia. Wskazaniem do badania jest także konieczność endoskopowego 
leczenia niektórych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Objawami, które mogą wskazywać na chorobę górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego, są m.in. zgaga  i inne objawy refluksu przełyko-
wego (zwłaszcza problemy z przełykaniem), a także bóle w nadbrzuszu 
i dolegliwości dyspeptyczne (nudności, wymioty, pełność poposiłkowa, 
odbijanie). Objawy te stanowią wskazanie do gastroskopii zwłaszcza 
wtedy, gdy występują u osób po 45. roku życia i towarzyszą im obja-
wy alarmowe, takie jak niewyjaśnione zmniejszenie masy ciała, brak 
apetytu czy niedokrwistość. 

Wskazaniem do gastroskopii są wszelkie objawy krwawienia z górnego 
odcinka przewodu pokarmowego (smoliste stolce, krwawe wymioty, do-
datni wynik testu na krew utajoną w kale, niedokrwistość, niedobór żelaza).

Gastroskopię wykonuje się również w diagnostyce celiakii, 
przed planowanymi zabiegami operacyjnymi (np. usunięcie 
pęcherzyka żółciowego) lub u osób z dodatnim wywiadem ro-
dzinnym w kierunku chorób nowotworowych górnego odcinka 
przewodu pokarmowego.

Gastroskopia jest badaniem nieprzyjemnym dla pacjenta, ale 
niebolesnym. Niebolesne jest również pobieranie wycinków 
z błony śluzowej przewodu pokarmowego. Badanie trwa od kil-
ku do kilkunastu minut i jest zwykle przeprowadzane w pozycji 
leżącej na lewym boku. Po miejscowym znieczuleniu gardła 
za pomocą lidokainy w aerozolu zakłada się między szczęki 
plastikowy ustnik. Następnie lekarz wprowadza do jamy ust-
nej gastroskop, a pacjent wykonuje ruch połykowy. Moment 
przechodzenia aparatu do przełyku może być nieprzyjemny, 
ale odpowiednia współpraca pacjenta z lekarzem zmniejsza 
dyskomfort. Podczas gastroskopii pomocne może być skupienie 
się na regularnym oddechu, co zmniejsza pojawiający się często 
odruch wymiotny. Materiał pobrany podczas gastroskopii jest 
wysyłany do współpracującej z pracownią endoskopową pra-
cowni patologii i oceniany pod mikroskopem. Wynik badania 
histopatologicznego jest zwykle gotowy po 2 tygodniach. Wynik 
testu urazowego w kierunku zakażenia Helicobacter pylori znany 
jest już po kilkunastu minutach po badaniu. Przed gastroskopią 
należy powstrzymać się od jedzenia i picia co najmniej przez 
8 godzin, ale w razie przyjmowania na stałe rano niezbędnych 
leków można je połknąć, popijając niewielką ilością wody. Kil-
ka godzin przed badaniem nie należy palić papierosów ani żuć 
gumy. Bezpośrednio przed badaniem należy wyjąć protezy zę-
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Na sam dźwięk słowa „kolonoskopia” czy „gastroskopia” niejednemu z nas cierpnie skóra. Ale strach ma wielkie 
oczy, a potęgują go nierzetelne informacje wzięte z internetu czy też opinie naszych znajomych, którzy „też to mieli” 
i „o mało nie umarli”. Wyobraźnia w tym przypadku nie jest naszym sprzymierzeńcem. Warto pamiętać, że badania, 

które opiszę w tym artykule, ratują nam życie i wcale diabeł nie jest taki straszny, jak go malują.



Liczba zachorowań na raka jelita grubego stale wzrasta. Jak wy-
nika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów w przyszłości 
tendencja będzie zwyżkowa – już za 10 lat na raka jelita grubego 
w Polsce zachoruje ponad 28 tys. osób rocznie. Kolonoskopia, 
która jest jednym z najlepszych osiągnięć medycyny, a z której 

– z różnych przyczyn, w profilaktyce nowotworu niewiele osób 
korzysta, może być remedium na te zatrważające statystyki. Wy-
starczy przekonać do tego badania Polaków, a to niestety zadanie 
bardzo trudne… 

W marcu ruszyła III edycja ogólnopolskiej kampanii profi-
laktyczno – edukacyjnej „Servier – wyłącz raka!”, odbywają-
ca się pod hasłem „Kolonoskopia jest super!”. Organizatorzy 
stawiają sobie za cel – przekonanie Polaków do wykonania 
profilaktycznych badań kolonoskopowych.

BRONCHOSKOPIA
Bronchoskopia to badanie przeprowadzane za pomocą cienkiego, 
elastycznego bronchoskopu, określanego jako bronchofiberoskop. 
Pozwala ona na wzrokową ocenę wyglądu błony śluzowej tchawi-
cy i oskrzeli oraz strun głosowych. Podczas bronchoskopii można 
pobrać materiał do badania bakteriologicznego (w celu ustalenia, 
jakie bakterie powodują chorobę, np. zapalenie płuc) oraz pobrać 
wycinki błony śluzowej do badania histopatologicznego. W czasie 
bronchoskopii można również wykonać biopsję węzła chłonnego 
przez ścianę oskrzela, a także pobrać do badania drobny fragment 
miąższu płuc za pomocą transbronchialnej (przezoskrzelowej) 
biopsji płuca. Bronchoskopia jest bardzo ważna w diagnostyce 
wielu objawów ze strony układu oddechowego, takich jak krwio-
plucie, duszność, przewlekły kaszel i nawracające zapalenia płuc. 
Dokładne wskazania zależą od sytuacji klinicznej i może je oce-
nić jedynie lekarz. Bronchoskopię wykonuje się też w ramach 
diagnostyki zmian stwierdzanych w badaniach obrazowych płuc 
(RTG i lub TK), takich jak guzy, zmiany naciekowe lub zmiany 
śródmiąższowe w płucach. Prawidłowy wynik tych badań nie wy-
klucza w wielu sytuacjach konieczności wykonania bronchoskopii. 
Przed bronchoskopią pacjent musi pozostawać na czczo. W dniu 
badania nie wolno przyjmować żadnych pokarmów ani płynów. 
Pierwszy posiłek może zjeść co najmniej 2 godziny po badaniu 
(w czasie bronchoskopii znieczulana jest krtań, dlatego jedzenie 
lub picie od razu po zabiegu grozi zachłyśnięciem!).

Przed bronchoskopią konieczne jest założenie dostępu do żyły, tzw. 
wenflonu. Pacjent otrzymuje dożylnie leki uspokajające i nasenne 
oraz działające przeciwkaszlowo i przeciwbólowo. Gardło oraz 
przewody nosowe znieczula się roztworem lidokainy. Badanie 
wykonuje się w pozycji leżącej. Lekarz wprowadza bronchofi-
beroskop przez nos lub usta pacjenta. W zależności od badań 
wykonywanych podczas bronchoskopii procedura trwa od kilku 
do kilkunastu minut. Po zabiegu pacjent może się skarżyć na ból 
gardła lub chrypkę, które powinny ustąpić w ciągu 24 godzin. 
Jeżeli chrypka utrzymuje się dłużej, należy się zgłosić do lekarza. 
Jeżeli podczas bronchoskopii wykonywano biopsję, po zabiegu 
może wystąpić niewielkie krwioplucie.
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bowe. Jeżeli przyjmuje się leki zmniejszające krzepliwość krwi, 
przed planowanymi podczas gastroskopii zabiegami niektóre 
z nich należy odstawić albo zamienić na inne preparaty. Można 
to zrobić jedynie po konsultacji z lekarzem.

KOLONOSKOPIA
Kolonoskopia polega na wprowadzeniu przez odbyt giętkiego 
instrumentu (kolonoskopu) i obejrzeniu całego jelita grubego. 
Kolonoskop ma długość od 130 do 200 cm i tory wizyjne pozwa-
lające na obejrzenie obrazów z przewodu pokarmowego na moni-
torze. Kolonoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną 
oceniającą jelito grube. W trakcie badania istnieje możliwość 
pobrania wycinków z błony śluzowej przewodu pokarmowego 
oraz wykonanie zabiegów terapeutycznych, takich jak tamowanie 
krwawienia, usuwanie polipów czy poszerzanie zwężeń. Wska-
zaniem do kolonoskopii jest podejrzenie choroby jelit. Objawa-
mi, które mogą wskazywać na chorobę jelit są m.in. bóle jamy 
brzusznej i zaburzenia rytmu wypróżnień, krwawienie z dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego, niewyjaśnione chudnięcie, nie-
dokrwistość. Kolonoskopię wykonuje się również jako badanie 
przesiewowe u osób, u których nie występują żadne z powyższych 
objawów. Wtedy badanie ma znaczenie profilaktyczne i dzięki 
usuwaniu wykrytych polipów pomaga zapobiegać rozwojowi raka 
jelita grubego. Przesiewowa kolonoskopia dotyczy zwykle osób 
w wieku 50-65 lat, a u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym 
w kierunku raka jelita grubego badanie można wykonać już od 
40. roku życia. Udowodniono, że w tym wieku w sposób zna-
czący wzrasta ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, więc 
najskuteczniejszą metodą leczenia jest wykrycie choroby w jak 
najwcześniejszym stadium zaawansowania.

Kolonoskopię wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu 
preparatem przeczyszczającym. Zabieg jest nieprzyjemny i mo-
mentami pacjent może odczuwać pociąganie i ból, gdy aparat 
pokonuje zagięcia jelita grubego. Nie zawsze obecny jest ból, 
częściej występuje uczucie rozpierania i wzdęcia wynikającego 
z podawania powietrza do światła jelita. W niektórych przypad-
kach wskazane jest wykonanie badania w sedacji albo w znieczu-
leniu ogólnym. Sedacja polega na podaniu leków uspokajających, 
ułatwiających przeprowadzenie kolonoskopii i zmniejszających 
uczucie dyskomfortu pacjenta w trakcie badania. Przed kolono-
skopią wskazane jest stosowanie diety ubogoresztkowej. Należy 
unikać spożywania produktów zawierających pestki, nasiona 
i ziarna (np. pieczywo z ziarnami, owoce itp.), tłustych potraw, 
przetworów mlecznych, napojów gazowanych. Na 24 godziny 
przed wykonaniem kolonoskopii należy stosować dietę płynną. 
Nie należy spożywać pokarmów stałych, alkoholu, kawy i napo-
jów gazowanych. Dostępnych jest obecnie kilka preparatów do 
przygotowania do badania kolonoskopowego. Różnią się one 
szczegółami dotyczącymi przygotowania, dlatego w każdym 
przypadku należy dokładnie zapoznać się z ulotką i postępować 
według wskazań lekarza kierującego na badanie. Sposób przygoto-
wania będzie różnił się w zależności, np. od typu substancji w pre-
paracie, od godziny umówionego zabiegu, masy ciała pacjenta itp.

PRACOWNIA ENDOSKOPII W CENTRUM
Siedlce – ul. Kleeberga 2
Mińsk Mazowiecki – ul. Dąbrówki 52

Profilaktyka
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Rozmowa z Bolesławem Białasem
kierownikiem Poradni Leczenia Uzależnień
od Alkoholu i Zdrowia Psychicznego CMD
terapeutą uzależnień

Proszę powiedzieć, jakie były początki Po-
radni, którą Pan kieruje? 

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu 
i Zdrowia Psychicznego działa w strukturze 
NZOZ CENTRUM od 1 stycznia 2005 roku, 
choć jej historia jest dłuższa. Pracowałem 
w lecznictwie odwykowym od 1982 roku, 
początkowo w Zespole Opieki Zdrowotnej 
a od 1987 roku w strukturze Szpitala Woje-
wódzkiego w Siedlcach. Pod koniec naszego 
istnienia w Szpitalu stwierdziłem, że Poradnia 
nie ma tam perspektyw rozwojowych. I tak 
trafiliśmy do CENTRUM przy ul. Czerwo-
nego Krzyża 41, gdzie pracujemy do dzisiaj. 
Od 2005 roku zespół Poradni tworzyło kilka 
osób – Inga Grzebieliszewska – specjalista 
psychoterapii uzależnień, Andrzej Ługowski 
– terapeuta uzależnień, Zofia Celmer – pielę-
gniarka i ja. W Poradni Zdrowia Psychicznego 
pracują obecnie psychologowie i psychote-
rapeuci – Adrianna Szubielska, Małgorzata 
Kwiatkowska, Karina Jezierska, Magdalena 
Perz, Natalia Borowiec, przyjmują także le-
karze psychiatrzy – Agnieszka Dziewulska, 
Anna Jałosińska-Teodorska  i Dorota Sznaj-
der- Borkowska.

To sztab specjalistów. Co, na podstawie Pań-
stwa codziennych doświadczeń w kontaktach 
z pacjentami może Pan powiedzieć o kondycji 
psychicznej siedlczan?

To trudne pytanie, ponieważ patrzę  z perspek-
tywy własnych pacjentów i  uogólnianie na 
całą populację jest nieuprawnione. Trafiają do 
nas zarówno osoby uzależnione, jak i rodziny 
tych osób. Jest wielu pacjentów nie radzących 
sobie z problemami dnia codziennego, bra-
kiem pracy, a przede wszystkim z zaburze-
niami relacji w związkach. Mówiąc o osobach 
uzależnionych nie mam na myśli tylko tych 
uzależnionych od alkoholu, ale też od narko-
tyków, hazardu, Internetu. Z drugiej strony 
wydatki na alkohol w Siedlcach to w 2017 

roku ponad 70 milionów złotych, w tym 
prawie połowa na piwo – świadczy to 
o tym, że sporo ludzi „radzi sobie” 
z problemami za pomocą środków 
zmieniających świadomość. Myślę, że 
problemy siedlczan nie są jakieś wyjątko-
we w porównaniu do innych miejscowości 
w Polsce.  

„Przyjdź – pomożemy, jeśli tylko nam na to 
pozwolisz” – czytam na stronie poradni. Co 
powstrzymuje ludzi przed wizytą u specja-
listy?

Odpowiem dwojako, pierwsze to pewne 
stereotypy, takie jak poczucie stygmatyzacji 
związane z wizytą u psychologa czy psychia-
try. Ludzie wstydzą się korzystać z takiej po-
mocy, choć dzięki nagłaśnianiu problemów 
związanych np. z depresją zaczyna się to zmie-
niać. Do poradni trafia sporo młodych ludzi, 
którzy mają większą świadomość możliwości 
uzyskania pomocy. Drugie to np. w przypadku 
uzależnionych brak poczucia strat związa-
nych z zażywaniem substancji zmieniającej 
świadomość i kosztów, jakie osoba ponosi. 
Zarówno finansowych, jaki zdrowotnych, 
społecznych czy prawnych. W Poradni Le-
czenia Uzależnień nie ma żadnych ograniczeń 
– także osoby nieubezpieczone mają prawo do 
bezpłatnej pomocy w leczeniu uzależnienia 
od alkoholu czy narkotyków. Nie jest także 
potrzebne skierowanie – niestety, rodziny pa-
cjentów, często wymagające pomocy, muszą 
mieć skierowanie od lekarza. To wymóg NFZ 
dla mnie niezrozumiały.

Wspomniał Pan o stereotypach. Które z nich 
są najbardziej szkodliwe?

Pani redaktor, nie walczę ze stereotypami, 
gdyż nie na tym polega moja praca. Chociaż 
moi pacjenci posługują się nimi dość często. 
Częsty jest stereotyp alkoholika – to człowiek 
pijący codziennie, bez pracy, często bezdom-

ny, bezrobotny, zaniedbany, awanturujący 
się, z marginesu społecznego. Nic bardziej 
mylnego, oczywiście wśród alkoholików są 
i tacy, ale też i ludzie na stanowiskach, mający 
pracę, rodzinę, pieniądze. Ten stereotyp służy 
osobom uzależnionym do usprawiedliwiania 
własnego picia „przecież taki nie jestem” – 
zwykle w chwilach refleksji dodaje słowo 
„jeszcze”. Innym dość częstym stereotypem 
jest myślenie, że uzależnienie wyleczy się ta-
bletkami, co nie jest prawdą, bo nie ma leku  
na alkoholizm. Jednym ze stereotypów, który-
mi posługują się np. żony lub partnerki osób 
uzależnionych jest oczekiwanie, że jak mąż 
przestanie pić, to znikną wszystkie problemy 
w rodzinie, także to, że można alkoholika sku-
tecznie kontrolować, i najczęstsze – decydo-
wanie za niego, że ma się leczyć. 

Ponad 12 proc. dorosłych Polaków naduży-
wa alkoholu. Jak daleka jest droga od nad-
używania do uzależnienia?

Dane statystyczne nie kłamią, populacja osób 
pijących w sposób problemowy jest właśnie 
taka. Jakie to są osoby, przede wszystkim 
takie, których picie powoduje niemożność 
właściwego wypełniania podstawowych 
obowiązków w pracy, w szkole lub w domu. 
Powtarzające się używanie alkoholu w sytu-
acjach, kiedy stwarzamy fizyczne zagrożenie 
(np. prowadzenie pojazdów lub kierowanie 
maszynami), powtarzające się problemy 
prawne (np. zatrzymania w izbie wytrzeź-
wień), picie mimo stałych lub nawracających 

Alkoholmami
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problemów społecznych czy międzyludzkich 
(np. zaniedbywanie dzieci, kłótnie ze współ-
małżonkiem w związku z następstwami picia 
czy przemoc fizyczna). W przypadku naduży-
wania alkoholu często prowadzi to do uzależ-
nienia, choć nie zawsze i w różnym tempie. 
Mamy wśród pacjentów zarówno osoby pijące 
szkodliwie przez wiele lat, jak i 18 – 20-lat-
ków uzależnionych od alkoholu.

Jak to się zaczyna? Kiedy powinna zapalić 
się nam czerwona lampka?

Jest kilka sygnałów ostrzegawczych świad-
czących o tym, że picie staje się ryzykowne, 
wręcz może się już rozwijać uzależnienie. 
Wymienię kilka z nich: 

• sięganie po alkohol przede wszystkim 
dlatego, że jego działanie odpręża i daje 
ulgę, redukuje napięcie i niepokój, 
ośmiela, ułatwia zaśnięcie,

• sposób picia, organizowanie okazji do 
wypicia, powtarzające się przypadki 
upicia, „mocna głowa” świadcząca 
o wzroście tolerancji na alkohol,

•  trudności z odtworzeniem wydarzeń, 
które miały miejsce podczas picia, 
„urwane filmy” czy „przerwy w ży-
ciorysie”,

•  picie w samotności, świadome ukrywa-
nie picia

• unikanie rozmów na temat swojego pi-
cia, reagowanie gniewem lub agresją 
na uwagi sugerujące potrzebę ograni-
czenia picia.

Wymieniłem tylko najczęstsze podstawowe 
objawy ostrzegawcze, jeżeli ktoś zauważy 
je analizując swój sposób picia, to są to te 
świecące czerwone lampki, o które Pani pyta.

Dlaczego kobiety uzależniają się szybciej 
i jak często spotyka Pan pijące Polki w swo-
im gabinecie?

Odpowiem krótko, decyduje przede wszyst-
kim biologia, ale nie tylko. Z badań wynika, 
że ze względu na odmienność biochemiczną 
spożycie tej samej ilości alkoholu przez męż-
czyznę i kobietę powoduje u kobiety większą 
koncentrację alkoholu we krwi, a tym samym 
wyraźniejsze objawy zatrucia. Pod względem 
biologicznym kobieta jest bardziej narażo-
na na wszelkie negatywne konsekwencje 
spożywania alkoholu. Kobiety częściej piją 
w związku z problemami emocjonalnymi, sy-
tuacją domową, piją z powodu  samotności. 
ale też wcześniej od mężczyzn zgłaszają się na 
leczenie. Obserwuję coraz młodsze pacjentki 
uzależnione od alkoholu w poradni, kobiety to 
około 10-12% pacjentów. I to nie tyko Polki, 
leczyły się u nas Litwinki, Ukrainki przeby-
wające na naszym terenie.

„Polacy muszą pokonać wadę pijaństwa, ina-
czej staniemy się jednym z krajów o najwięk-
szym spożyciu alkoholu w Europie, a wtedy 
sytuacja będzie naprawdę dramatyczna” ‒  
apeluje bp Tadeusz Bronakowski, przewod-
niczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. 
Jak w Polsce walczy się z alkoholizmem?

Powiem tak. Nie walczę z alkoholizmem, 
ja pomagam go leczyć. Z chorobami się nie 
walczy. Bardziej można walczyć z nadmier-
nym spożyciem alkoholu. Wydaje mi się że 
polityka państwa czy samorządu w tej mate-
rii jest delikatnie mówiąc niespójna. Wiado-
mym jest, że jedną z form z wpływania na 
rozwój problemów związanych z alkoholem 
jest  polityka dotycząca dostępności napojów 
alkoholowych (cena, łatwość nabycia, ograni-
czenia sprzedaży). Jak obserwuję rynek alko-
holowy, cena alkoholu niewiele się zmienia, 
w związku z czym za przeciętną pensję moż-
na kupić więcej alkoholu niż kilka lat temu. 
Statystyczny siedlczanin wydał na alkohol 
blisko 1000 zł w ciągu 2017 roku. To spora 
suma. Ograniczeń w sprzedaży w zasadzie nie 
ma, samorząd idzie na rękę przedsiębiorcom 
wydając coraz więcej zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, większość radnych 
była za swobodą gospodarczą i limit punktów 
sprzedaży wzrastał. Nie uważam, że alkohol 
powinien być sprzedawany na każdej ulicy, 
bo nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, jak 
np. chleb. Z drugiej strony z badań wynika, że 
koszty społeczne i ekonomiczne przewyższa-
ją zyski ze sprzedaży alkoholu. Wolę jednak 
moją pracę i koncentruję się na pomaganiu 
innym. W końcu to w dużej mierze moja de-
cyzja, czy piję  alkohol, czy nie. Pomagam 
ludziom dostrzec, po co piją, a nie dlaczego.

Ponad 40 procent nastolatków przyznaje, że 
upiło się w ostatnim miesiącu. Co, oprócz 
nawyków i obserwacji wyniesionych z domu, 
wpływa na takie postawy młodych ludzi?

To ważne pytanie. Młodego człowieka 
kształtuje przede wszystkim dom, potem 
grupa rówieśnicza. Obniża się wiek inicjacji 
alkoholowej – z badań prowadzonych w Sie-
dlcach wynika, że ten wiek w dużej grupie 
młodych ludzi to 11 – 12 lat – to moment, kie-
dy z ciekawości próbuje się alkoholu. To, co 
się dzieje wśród młodzieży, to swoista moda 
na picie, przede wszystkim piwa. To między 
innymi wpływ wszechobecnej reklamy tego 
„napoju”, bo niewielu młodych kojarzy piwo 
z zawartym w nim alkoholem. A przecież al-
kohol zawarty w piwie, winie czy wódce ma 
ten sam wzór chemiczny – jest tylko różnica 
w stężeniu poszczególnych płynach. Dla wie-
lu młodych ludzi zabawa bez alkoholu nie 
istnieje, a powiedzenie: „Róbta co chceta” 
jest wyznawaną ideologią. To smutne zja-
wisko pokazuje beztroskie podejście wielu 

młodych ludzi do życia, ale także niewielką 
kontrolę ze strony rodziców nad tym, co robią 
ich dzieci. Oczywiście znam wielu młodych 
ludzi będących abstynentami, ich wpływ na 
rówieśników jest nie do przecenienia, jednak 
nie jest to liczna grupa.

Czy często ma Pan powody do radości w swo-
im zawodzie?

Pani Redaktor, jestem psychologiem od ukoń-
czenia studiów, czyli od 1978 roku. Właści-
wie, poza  przerwą na pracę w administracji 
państwowej (1990-95) cały czas wykonuję 
swój zawód. Jeszcze się nie zmęczyłem, choć 
już powoli czas na emeryturę. Zdarzają się 
różne chwile, czasem ogarniało mnie znie-
chęcenie, a radość czerpię z kontaktu z moimi 
pacjentami. Często spotykam ich na swojej 
drodze, po wielu latach. Oni pamiętają coś, co 
im powiedziałem, czasem jedno zdanie, które 
spowodowało, że zaczęli trzeźwieć. W 1987 
roku byłem kierownikiem ówczesnej Poradni 
Odwykowej. Udało mi się zaprosić dwie oso-
by z Warszawy na pierwszy, otwarty miting 
AA (Anonimowi Alkoholicy) w Siedlcach. Ta 
wspólnota, w której trzeźwieje wielu alkoholi-
ków, pewnie powstałaby bez mojego udziału, 
rozrosła się w Siedlcach i okolicach. W tej 
chwili codziennie odbywa się przynajmniej 
jeden miting AA (Anonimowi Alkoholicy) 
w mieście – alkoholicy mają gdzie trzeźwieć. 
Mój kolega z zespołu Andrzej Ługowski był 
inicjatorem powstania grupy AN (Anonimo-
wi Narkomani), która regularnie spotyka się 
na terenie poradni. To są moje radości za-
wodowe.

Co Pana najbardziej zaskakuje w tej pracy? 
Czemu się Pan jeszcze dziwi?

Jak się czyta o uzależnieniu od alkoholu, wy-
daje się, że wszyscy alkoholicy są do siebie 
podobni, mają podobne mechanizmy psycho-
logiczne i podobnie się z nimi pracuje. Nie jest 
to do końca prawda – każdy jest inny, ma je-
dyne na świecie linie papilarne i jest osobnym 
światem. Często moi pacjenci mnie zaskaku-
ją, trzeźwieją i zmieniają swoje życie wbrew 
całemu światu, mozolnie odnajdują siebie. 
Jestem, by im w tym towarzyszyć, być z nimi 
w tej drodze bardziej jako współuczestnik niż 
przewodnik. Czemu się dziwię? Chyba temu, 
że praca w Poradni z osobami uzależnionymi 
jest dla mnie satysfakcjonującym wyborem 
życiowym, choć w 1982 roku wydawała mi 
się najgorszym miejscem, do jakiego mogłem 
trafić. Ale to już zupełnie inna historia.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Opieka zdrowotna

W dniu 15.02.2019 r. odbyło się spotkanie walentynkowe, zorga-
nizowane przez uczestników Dziennego Domu Wsparcia w Stra-
chówce. Pacjenci przygotowali część artystyczną, podczas któ-
rej zaprezentowali piosenki o miłości i radości oraz recytowali 
wiersze. Do udziału zaproszono uczestników Dziennego Domu 
Wsparcia w Mińsku Mazowieckim, którzy uświetnili wydarzenie 
własną interpretacją wierszy oraz śpiewem piosenek. 

Przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Pana Piotra 
Orzechowskiego - Wójta Gminy Strachówka oraz Pani Anny Oł-
dak - Przewodniczącej Rady Gminy Strachówka zaszczycili nas 
swoją obecnością. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strachów-
ce przygotowały dla zgromadzonych gości mały występ artystycz-
ny. Występom artystycznym przyglądali się członkowie rodzin 
pacjentów Dziennych Domów Wsparcia, którzy byli pod dużym 
wrażeniem umiejętności artystycznych swoich najbliższych.

Wydarzenie zakończył poczęstunek, który dla gości przygotowali 
artyści. Miłym akcentem było wręczenie przez pacjentów Dzien-
nego Domu Wsparcia w Mińsku Mazowieckim własnoręcznie 
przygotowanych upominków w postacie serduszek. Całość do-
pełniła część taneczna. Spotkanie walentynkowe pozwoliło na 
integrację ze społecznością lokalną oraz przywołało wspomnienia 
z młodzieńczych lat. Na twarzach pacjentów Dziennych Domów 
Wsparcia widać było radość, ale i wzruszenie, pojawiły się „łzy 
szczęścia”.

Podopieczni Dziennych Domów Wsparcia, wbrew obiegowym 
opiniom, bardzo aktywnie spędzają czas, integrując się z lokal-
nymi środowiskami, czerpiąc z tego radość, która im się należy 
w jesieni życia. Wielu z nich przyznaje, że pobyt w DDW odmie-
nił ich codzienność, spojrzenie na starość i na otaczający świat. 
„Dostajemy i sami też dajemy innym zainteresowanie i wspar-
cie. Czujemy się ważni”, „Poznajemy nowe osoby. Dzielimy 
się nie tylko problemami, ale też sukcesami i doświadczeniem. 
Opowiadamy o swoim życiu. Każdy ma jakąś ciekawą historię. 
To nas ubogaca”– mówią zgodnym chórem. „Tutaj czujemy się 

częścią grupy. Kimś waż-
nym, kto ma jeszcze wiele 
do zaoferowania” – dodają. 

Potrzeby osób starszych i nie-
samodzielnych, dodatkowo obar-
czonych problemami psychicznymi, 
są w Polsce ogromne, a opieka psychiatryczna to wciąż kropla 
w morzu potrzeb. Dlatego tak duże nadzieje pokładamy w Do-
mach Dziennego Wsparcia, prowadzenia których w naszym re-
gionie podjęło się Centrum Medyczno-Diagnostyczne.

‒ Ideą przyświecającą stworzeniu placówek Dziennych Domów 
Wsparcia była próba podjęcia rozwoju zdeinstytucjonalizowanych 
form opieki dla osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicz-
nymi, stanowiącą alternatywę dla umieszczania ich w zakładach 
stacjonarnych, w szczególności na oddziałach stacjonarnych oraz 
zapewnienie im kompleksowej opieki terapeutyczno-rehabilita-
cyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby chore mogą korzystać 
ze wsparcia w miejscu zamieszkania, dającym im bezpieczeństwo 
oraz nie izolującym ich od ich rodziny i poczucia bezpieczeństwa 
– wyjaśnia Sylwia Kurkus-Korycińska, koordynatorka Dziennych 
Domów Wsparcia. 

• Siedlce – ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki – ul. Olsztyńska 2
• Ceranów – Ceranów 25
• Żelechów – ul. Piłsudskiego 34

Koordynator Dziennych Domów Wsparcia
Sylwia Kurkus-Korycińska  |  Tel. 509 927 446

Dzienny Dom Wsparcia (DDW)
• Oleśnica – Oleśnica 132
• Strachówka – ul. Norwida 6
• Nur – ul. Łomżyńska 14

„W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależny z chorobą 
psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi,

w tym starszymiz terenu woj. mazowieckiego.” 
Projekt realizowany przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi 

społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Dzienny Dom Wsparcia



2727

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Częstym powodem wizyt u lekarza pierwszego kontaktu są wymioty 
i biegunka, tymczasem gdy wystąpią już pierwsze objawy można zacząć 
leczenie samemu w domu. Celem artykułu jest zapoznanie ze stosowa-
niem u dzieci doustnych płynów nawadniających (DPN), które zawierają 
odpowiednią ilość m.in. elektrolitów (sodu, potasu) i węglowodanów. 
Odwodnienie jest stanem będącym wynikiem utraty wody, przy 
którym jednocześnie występuje niedobór elektrolitów. Najczęstszą 
przyczyną odwodnienia szczególnie u małych dzieci poniżej 1 r.ż. 
jest ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy. W tym wieku zapotrzebowanie 
wodne jest największe, dlatego niemowlęta odwadniają się szybciej 
niż starsze dzieci. W krajach europejskich najczęstszymi przyczynami 
ostrej biegunki są rotawirus, norowirus, adenowirus. Na zakażenie 
rotawirusem wskazują się intensywne wymioty, wodnista biegunka 
i gorączka. Wymioty ustępują na ogół po 24-48 godzinach a biegunka 
w ciągu 2-7 dni, u około 20-40% chorych obecne są objawy nieżytu 
górnych dróg oddechowych. Znacznie rzadziej przyczyną ostrej bie-
gunki są bakterie. Przy biegunce ważne jest zachowanie właściwej 
prewencji poprzez zachowanie zasad higieny w kontakcie z chorym, 
przedłużone karmienie piersią, szczepienia ochronne przeciw ro-
tawirusom i probiotyki (Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri, 
Saccharomyces boulardi). Na rynku są dostępne dwie szczepionki 
przeciwko rotawirusom: Rotarix i RotaTeq. Są to płatne szczepionki 
doustne, które podaje się w pierwszym półroczu życia. 
Odwodnienie możemy podzielić na minimalne, umiarkowane i cięż-
kie. W odwodnieniu minimalnym u niemowląt dochodzi do 5% utraty 
masy ciała, u dzieci starszych do 3%. W umiarkowanym następuje 
do 10% utraty masy ciała u niemowląt, u starszych dzieci do 9%,  
natomiast przekroczenie tych norm powoduje, że mamy do czynienia 
z ciężkim odwodnieniem.
Leczenie odwodnienia minimalnego i umiarkowanego w warunkach 
domowych polega na podawaniu schłodzonych DPN, dostępnych 
w aptece bez recepty. W obliczeniach dawki stosujemy masę ciała 
dziecka przed zachorowaniem. Jedną saszetkę rozpuszczamy w 200 
ml ciepłej, przegotowanej wody, którą przed podaniem schładzamy 
(nie wolno ich dosładzać). Należy podawać łyżeczką co 5 min – mniej-
szym dzieciom można dać przez butelkę ze smoczkiem. W łagodnym 
odwodnieniu należy podawać 30-50 ml doustnych płynów nawad-
niających na kilogram masy ciała dziecka przez 4 h (np. gdy dziecko 
waży 10 kg to w ciągu 4 h powinno wypić 300-500 ml). 
W umiarkowanym odwodnieniu należy podawać 50-100 ml doustnych 
płynów nawadniających na kilogram masy ciała dziecka przez 4 h 
(np. gdy dziecko waży 10 kg to w ciągu 4 h powinno wypić 500 ml-
1000 ml). 
Następnie w nawadnianiu podtrzymującym  podajemy 5-10 ml płynów 
na kilogram masy ciała po każdym stolcu lub wymiotach. 

PRZYKŁADY DPN: 
Acidolit – bezsmakowy, jabłkowy lub malinowy dla niemowląt, dzieci 
starszych i dorosłych
Orsalit – bezsmakowy dla niemowląt poniżej 6 miesiąca oraz dla dzieci 
skłonnych do alergii, od 6 miesiąca można stosować np. w smaku 
bananowym lub malinowym 

Hipp ORS 200 – dla niemowląt po 4 miesiącu, gotowy do spożycia kleik 
marchwiowo-ryżowy, sprzedawany w butelkach 200 ml.
Gastrolit – zarejestrowany jako lek, dla niemowląt, dzieci starszych 
i dorosłych.
DPN powinno się podawać od chwili wystąpienia biegunki lub wy-
miotów, tak aby nie dopuścić do odwodnienia. Wymioty nie stanowią 
przeciwwskazania do nawadniania doustnego, dlatego trzeba zachę-
cać dziecko do picia i często podawać schłodzone płyny w małych 
ilościach.
Nie ma potrzeby rutynowego wykonywania badań w celu ustalenia 
czynnika etiologicznego biegunki, gdyż nie zmienia to zasad postę-
powania. Podstawą leczenia ostrej biegunki stanowią nawadnianie 
oraz właściwe żywienie. U niemowląt otrzymujących pokarm matki 
wskazana jest kontynuacja karmienia piersią przez cały okres na-
wadniania. Po szybkiej fazie nawodnienia (około 4-6 h) u niemowląt 
zaleca się powrót do żywienia opartego na wcześniej stosowanych 
mieszankach, u dzieci starszych stosowanie diety odpowiedniej do 
wieku. Zalecany jest wczesny powrót do posiłków przyjmowanych 
przed zachorowaniem, ponieważ nie ma dowodów na skuteczność 
określonych diet (np. diety bezmlecznej, bezlaktozowej). Dzieci chore 
na ostrą biegunkę o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu mogą 
spożywać bez ograniczeń pokarmy zawierające węglowodany zło-
żone (np. ryż, pszenicę, ziemniaki, kaszki zbożowe), chude mięso, 
jogurty, owoce i warzywa. Wskazania do leczenia farmakologicznego 
są ograniczone. Do leków zmniejszających nasilenie biegunki, do-
stępnych bez recepty należą smektyn dwuoktanościenny (Smecta) 
i probiotyki. Leczenie farmakologiczne nie zastępuje nawadniania, 
a stanowi jedynie jego uzupełnienie. 
W zapobieganiu i leczeniu odwodnienia nie należy stosować coli, 
soków owocowych i napojów gazowanych, które ze względu na 
dużą zawartość cukrów mogą nasilać utratę wody ze stolcami. Nie 
podajemy również loperamidu (m.in. Stoperan) ani węgla leczniczego 
z uwagi na ryzyko działań niepożądanych. Nifuroksazyd ma działanie 
przeciwbakteryjne, nie ma żadnych wskazań do stosowania tego leku 
w biegunkach o etiologii wirusowej. 
Podsumowując należy pamiętać, że szybkie rozpoczęcie leczenia 
w domu przez zastosowanie DPN zapobiega odwodnieniu i nawad-
nianiu dożylnemu w warunkach szpitalnych. Każde dziecko choruje 
inaczej i w razie braku możliwości nawadniania doustnego, wątpli-
wości lub pogorszenia stanu dziecka konieczne jest zbadanie dziecka 
przez pediatrę lub lekarza rodzinnego.  

Bibliografia:
1. Pediatria, pod redakcją J. Pietrzyk, P. Kwinta 2018, Tom 1 i 3
2. Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, pod redakcją H. Szajwskiej i A. Horvath, 2017
3. Stany nagłe. Pediatria, pod redakcją M. Tkaczyka, 2015
4. Poradnik dyżuranta. Pediatria, pod redakcją P. Budy i R. Grendy, 2017
5. Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji, P. Socha, D. Lebensztejn, D. Kamińska, 2016
6. Szczepenia w pytaniach i odpowiedziach, Wydanie VI, J. Wysocki, H. Czajka, 2018
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Jak pokazują liczne przykłady z naszej prak-
tyki, terapia ACP, stosowana we wszystkich 
stadiach zaawansowania choroby, niezależ-
nie od indywidualnych różnic w jej przebie-
gu, może dawać dobre wyniki.

ACP przy uszkodzeniach mięśni, 
ścięgien i więzadeł

Częstą przyczyną uszkodzenia aparatu ruchu 
są nadmierne bądź niewłaściwe obciążenia 
biomechaniczne. Powodują one nadwyrę-
żenie lub naderwanie mięśni. W przypadku 
ścięgien może także dochodzić do zapalenia, 
przewlekłego podrażnienia, a nawet nade-
rwania. Nierzadko występuje też naderwa-
nie więzadeł.

Obszary zastosowania w przypadku 

• Świeży uraz mięśnia i ścięgna (naderwa-
nie więzadła np. więzadła pobocznego sta-
wu skokowego i kolanowego) terapia ACP 
może wspomagać inne metody terapeutycz-
ne, przyczyniając się do przyspieszenia pro-
cesu gojenia

• Przewlekłe zapalenie ścięgna (np. łokieć 
tenisisty i golfisty, ostrogi piętowe, tendo-
patie stożka rotatorów barku, zespół cieśni 
podbarkowej, zapalenia ścięgien stawu ko-
lanowego itp.), zapalenie kaletki krętarza 
większego kości udowej.

• Jako terapia wspomagająca leczenie: 
ubytków chrząstki stawowej pourazowych 
i zwyrodnieniowych, trudno gojących się 
ran i owrzodzeń, po zabiegach operacyjnych 
np. ścięgien.

Przebieg
terapii ACP

Niewielka ilość krwi (15 ml) jest pobiera-
na z żyły ramiennej za pomocą specjalnie 
opracowanej podwójnej strzykawki. Pobra-
na krew jest rozdzielana przez wirowanie. 
W ten sposób dochodzi do oddzielenia czę-
ści krwi, zawierającej czynniki z własnego 
organizmu pacjenta, wykazujące działanie 
regeneracyjne oraz hamujące rozwój cho-
roby zwyrodnieniowej i stanów zapalnych. 
Ta część krwi zostaje następnie pobrana 
do podwójnej strzykawki. Teraz aktywne 
składniki krwi są gotowe do wstrzyknięcia 
do zmienionego chorobowo miejsca.

Wstrzyknięte płytki krwi zaczynają uwalniać 
w zmienionym chorobowo miejscu czynniki 
wzrostu, które wspomagają procesy gojenia 
i regeneracji, a dwukomorowa budowa strzy-
kawki umożliwia zachowanie sterylności ‒ 
zarówno podczas pobierania krwi, jak i póź-
niejszego wstrzykiwania czynników wzrostu 
‒ co zapewnia ochronę przed zakażeniami. 

ACP w chorobie
zwyrodnieniowej stawów
(uszkodzenia chrząstki stawowej)

Procesy starzenia się, predyspozycje gene-
tyczne, a także zwiększone jednostronne ob-
ciążenie lub wypadki ‒ wszystkie te czynniki 
mogą być przyczyną zużywania się chrząst-
ki stawowej. Takie zużywanie się chrząst-
ki, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów, 
może dotyczyć każdego stawu. 

W początkowym stadium choroby zwyrod-
nieniowej stawów występują między innymi 
takie dolegliwości jak rwący ból w stawie, 
poranna sztywność stawu, a także ból przy 
rozruchu. W jej zaawansowanym stadium 
nasilające się bóle powodują konieczność 
ograniczenia aktywności życiowej. Skut-
kiem jest oczywiście także obniżenie jako-
ści życia.

Autologiczne osocze
kondycjonowane (ACP)

Od pewnego czasu przy leczeniu choroby 
zwyrodnieniowej stawów, a także urazów 
mięśni, ścięgien i więzadeł, mamy do dys-
pozycji alternatywę w stosunku do stan-
dardowej terapii. Dzięki tak zwanemu au-
tologicznemu osoczu kondycjonowanemu 
(ACP) można łagodzić bóle towarzyszące 
chorobie zwyrodnieniowej stawów i przy-
spieszać gojenie po urazach aparatu ruchu.

W trakcie procesu gojenia uszkodzonej 
tkanki w organizmie zachodzi cały szereg 
różnych, wzajemnie na siebie oddziałują-
cych procesów. Są one regulowane między 
innymi przez tak zwane czynniki wzrostu ‒ 
cząsteczki sygnałowe, uwalniane z płytek 
krwi lub trombocytów. Trombocyty, które 
są przez cały czas obecne we krwi, zosta-
ją aktywowane np. wskutek urazu. Uwal-
niane przez nie w miejscu urazu czynniki 
wzrostu zapoczątkowują i wspomagają 
proces leczenia.

Ich działanie w organizmie może być 
kierunkowo wzmocnione, jeśli pobierze 
się własną krew pacjenta i podda ją od-
powiedniemu przetworzeniu. Dowiedzio-
no, że dzięki metodzie ACP dochodzi do 
znacznego wzrostu liczby trombocytów 
i stężenia czynników wzrostu. W ostatnich 
latach intensywnie badano i potwierdzono 
przede wszystkim pozytywny wpływ tej 
metody na nasilenie bólu i przebieg pro-
cesu gojenia.

„Osocze bogatopłytkowe stanowi duży 
potencjał dla naprawy tkanek w trakcie 
procesu gojenia. Dzięki tzw. czynnikom 
wzrostu, które szczególnie wpływają na 
odbudowę mięśni i ścięgien, niektóre scho-
rzenia ortopedyczne można wyleczyć bez 
konieczności operowania “‒ mówi Marian 
Waniewski, specjalista ortopedii, wyko-
rzystujący terapię ACP.
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Zdrowe żywienie

Od wiek wieków jajko uwa-
żane było za pokarm po-
nadprzeciętnie wartościo-
wy i pożywny. Stanowi 
także bardzo wdzięczny 
produkt spożywczy, 
bowiem można je kon-
sumować na każdy po-
siłek, pasuje do niemal 
wszystkiego i jest nie-
zbędnym składnikiem 
wielu potraw. W la-
tach siedemdziesiątych 
XX wieku jajka popa-
dły w niełaskę, ponieważ 
przypisywano im wysoki 
poziom szkodliwego chole-
sterolu. Obecnie jajka ponownie 
stały się popularnym produktem, 
szczególnie wśród osób uprawiających 
sporty siłowe. Jak to więc jest z tym jajkiem?

Na początek przeanalizujmy dane liczbowe. Jedno jajko 
klasy wagowej M waży około 59 gramów wraz ze skorup-
ką. Dostarcza naszemu organizmowi 71 kalorii oraz 6,4 
gramów białka, 4,9 gramów tłuszczu i 0,3 grama węglowo-
danów. Jajko w ogóle nie zawiera błonnika. Na pierwszy 
rzut oka widać więc, że jajko to produkt głównie wysoko-
białkowy oraz wysokotłuszczowy. Przyjrzyjmy się temu 
dokładniej. Białko z jaja kurzego jest w 100% pochodzenia 
zwierzęcego, jest więc w pełni przyswajalne przez nasz 
organizm. Co do tłuszczów, ich skład w jajku przedstawia 
się następująco: w 100 gramach produktu znajdują się 
3 gramy kwasów tłuszczowych nasyconych, 3,8 grama 
tłuszczów jednonienasyconych, 1,4 grama tłuszczów wie-
lonienasyconych oraz 313 miligramów cholesterolu. Aby 
spalić kalorie pochodzące z jednego jajka, osoba o wadze 
70 kilogramów potrzebuje 10 minut truchtu.

Produkt wysokobiałkowy ‒ jajko stanowi 
idealny posiłek dla osób, które potrzebują 

zwiększenia ilości białka w diecie. Stąd 
też jajko jest często kojarzone ze śnia-
daniem częstych bywalców siłowni 
– krąży pogłoska, że czołowi zawod-
nicy sportów siłowych spożywają na 
pierwszy posiłek dnia jajecznicę na-
wet z 14 jaj. Należy podkreślić, że 
jajko pochodzące z białka jest peł-
nowartościowe i łatwo przyswajalne 
przez nasze organizmy. Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała jajko za 
białko wzorcowe, bowiem zawiera 
wszystkie aminokwasy w odpowied-

nich ilościach. Warto wspomnieć także 
o roli białka w diecie. Po pierwsze, sta-

nowi ono podstawowy budulec organizmu 
ludzkiego. Po drugie, silnie pobudza ono 

metabolizm. Po trzecie, daje poczucie syto-
ści. Ponadto, przyspiesza regenerację tkanek, 

wzrost komórek oraz proces budowania masy mię-
śniowej, wpływa na układ odpornościowy, zapewnia 

pełną sprawność psychiczną organizmu i wspiera rozwój 
intelektualny. Dlatego też, oprócz sportowców, szczególnie 
o odpowiednią ilość białka w diecie powinny dbać pacjenci po 
wyniszczających chorobach, osoby po nowotworach, kobiety 
w ciąży, cukrzycy, gruźlicy oraz osoby po przebytych zaburze-
niach odżywiania (anoreksja, bulimia). Dzienne zapotrzebo-
wanie na białko dla dorosłej zdrowej osoby to około 1 gram na 
kilogram masy ciała.

Zawartość witamin i minerałów – jajko zawiera cały zestaw 
korzystnych dla naszego organizmu witamin i składników mine-
ralnych. Przede wszystkim stanowi ono obfite źródło jakże cen-
nych dla naszego organizmu witamin tłuszczo-rozpuszczalnych, 
czyli A, D, E i K. Ponadto, charakteryzuje się ono dużą dawką 
witamin z grupy B. Wśród składników mineralnych obecnych 
w białku warto wymienić m.in. fosfor, potas, magnez, wapń 
i żelazo. Co jeszcze znajdziemy w poczciwym jajku? Luteinę 
poprawiającą wzrok oraz lecytynę korzystnie wpływającą na 
układ nerwowy. Wniosek może być tylko jeden – jajko to praw-
dziwa bomba odżywcza dla ludzkiego ciała!

Poczucie sytości – zjedzenie jajka powoduje, że na długo nie 
jesteśmy głodni. Posiłek z dodatkiem jaj to idealne śniadanie 
przed ciężkim dniem, długotrwałą praca fizyczną albo wysiłkiem 

Zalety spożywania jaj

Tabela wartości odżywczych
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sportowym. Jajko stanowi też dobry wybór dla osób pozostających 
na diecie odchudzającej. Ponadto, jajko jest świetną alternatywą 
dla mięsnego posiłku dla wegetarian oraz osób okresowo poszczą-
cych. Warto także wskazać, że indeks glikemiczny jaja kurzego 
jest równy zeru. Oznacza to, że jajko w ogóle nie podnosi poziomu 
cukru we krwi. 

Wady dużej ilości
jaj w diecie Na co jeszcze

warto zwrócić uwagę?
Cholesterol – niestety, jajka należą do produktów, które mają 
wysoką zawartość cholesterolu. Dlatego też osoby o jego podwyż-
szonym poziomie powinny spożywać jajka z umiarem. Cholesterol 
przyczynia się do rozwoju chorób układu krążenia (a w tym m. in. 
choroby wieńcowej, zawałów serca, udarów mózgu i miażdży-
cy), chorób układu pokarmowego (cholesterol stanowi główny 
składnik kamieni żółciowych) oraz układu nerwowego. Dzienna 
dopuszczalna dawka cholesterolu dla zdrowej osoby dorosłej to 
ok. 300 miligramów.

Zakwaszenie organizmu – prawdą jest powiedzenie, że co 
za dużo, to nie zdrowo. Zbyt wysoka ilość białka w diecie może 
powodować zakwaszenie organizmu. Jest to stan, w którym za-
burzona zostaje równowaga kwasowo-zasadowa ustroju, czyli 
mówiąc prościej, pH krwi i moczu ma odczyn bardziej kwasowy. 
Objawami zakwaszenia organizmu są m. in. ogólne i ciągłe zmę-
czenie, brak energii, zajady na ustach, częste zapalenia pęcherza, 
sucha skóra, pogorszenie się stanu włosów i paznokci, infekcje 
intymne. Niestety, jajka wykazują właściwości silnie zakwasza-
jące organizm. Dlatego też, spożywając ich dużą ilość, należy pić 
duże ilości wody (2-3 litry dziennie) oraz zestawiać je z produk-
tami mającymi właściwości alkaliczne, a więc przede wszystkim 
warzywami (a w szczególności szpinakiem, pietruszką oraz fen-
kułem) i owocami (a w szczególności figami, czarną porzeczką, 
morelami, bananami i kiwi). Z racji działania zakwaszającego, 
jajka nie są polecane osobom ze schorzeniami trzustki oraz nerek. 

Podatność na zepsucie – niestety, jaja należą do produktów 
wrażliwych na działanie wysokich temperatur oraz stanowią 
idealną pożywkę dla bakterii, a w tym groźnej dla zdrowia sal-
monelli. Aby uniknąć zatrucia pokarmowego, należy stosować 
się do pewnych zasad. Po pierwsze, należy zwracać uwagę na 
świeżość jaj. Jajko pozostaje zdatne do jedzenia przez około 28 dni 
od dnia zniesienia. Ważne jest także właściwe przechowywanie. 
Przypomnieć należy, że jajka trzymamy w temperaturze około 4 
stopni oraz myjemy przed spożyciem. Nie należy przechowywać 
surowych jaj obok produktów gotowych do konsumpcji, a także 
obok mięsa i ryb. Jajko wyjęte z lodówki należy zjeść – nie powin-
no się go ochładzać ponownie. Warto także powstrzymać się od 
spożywania potraw przygotowanych z użyciem surowego jaja (np. 
tatara, deseru kogel-mogel), a w szczególności w sezonie letnim.

Na koniec warto jeszcze poruszyć kilka kwestii. 
Po pierwsze, istotne są nie tylko same jajka, ale 
także to, z czym je jemy. Zgubne mogą okazać 
się dodatki – jedna łyżka majonezu zawiera 166 
kalorii i 18 gramów tłuszczu. Oznacza to, że 
dodatek do jajka zawiera dużo więcej kalorii 
i tłuszczów niż samo jajko. Uważać należy także 
na boczek, tłuste mięsa, ketchup, musztardę oraz 
wszelkiego rodzaju sosy. Po drugie, warto rów-
nież zdementować twierdzenie, że jajka są lek-
kostrawne. Niestety, nie do końca jest to prawda. 
Osoby pozostające na diecie łatwostrawnej sta-
nowczo powinny unikać jaj smażonych (a więc 
jajecznicy, jaj sadzonych oraz omletów) oraz 
jaj na twardo. Dopuszczalne są – oczywiście 
w umiarkowanych ilościach – jaja gotowane na 
miękko oraz jaja w koszulkach. Ponadto, jajka 
mogą powodować zaparcia. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdro-
wy człowiek może spożywać do 10 jaj tygo-
dniowo. W ilość tę należy wliczyć nie tylko 
jaja spożywane bezpośrednio, lecz także będą-
ce składnikami innych produktów, m. in. ma-
karonów, sosów i ciast. Jedzmy więc jajka na 
zdrowie, ale nie zapominajmy, że należy do nich 
podchodzić jak do wszystkiego – z umiarem. 

...jajko to prawdziwa
bomba odżywcza

dla ludzkiego ciała!
"

„

dr inż.
Teresa Borkowska

dietetyk
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180 g podłużnych rzodkiewek

125 ml octu ryżowego

125 ml zimnej wody

2 łyżki cukru

2 łyżeczki soli morskiej

1 łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu

Umyte rzodkiewki, przekrawamy na ćwiartki. W rondelku miesza-
my pozostałe składniki i doprowadzamy do zagotowania. Rzodkiewki 
przekładamy do dużego słoika i zalewamy gorącą zalewą, zakręcamy 
słoik. Gdy ostygną, będą dobre.

Można serwować samodzielnie, z pastą z awokado lub jako dodatek 
do sałatki ziemniaczanej. Rzodkiewki przechowujemy w lodówce.

(na podstawie Nigelli Lawson)

Marynowane
rzodkiewki

Sałatka jajeczna
z marynowanym
     selerem naciowym

2 cebule

4 ząbki czosnku

½ szklanki oliwy

1/3 szklanki sosu sojowego

1 kg surowej białej kiełbasy

Cebule siekamy, czosnek zgniatamy, zalewamy oliwą i sosem 
sojowym, mieszamy, doprawiamy do smaku pieprzem. 
Kiełbasę nakłuwamy widelcem, zalewamy oliwą i sosem 
sojowym, odstawiamy do lodówki na całą noc. Wyjmuje-
my z zalewy następnego dnia i pieczemy przez 1,5 godziny 
w średnio nagrzanym piekarniku (170ºC). Taka kiełbasa jest 
pyszna także na zimno.

Biała kiełbaSa
pieczona

Przepisy

1 porcja marynowanego selera naciowego

3 jajka ugotowane na twardo, pokrojone w kostkę

2 łyżki posiekanego koperku/pietruszki

1 czubata łyżka majonezu

1 łyżeczka musztardy

1/2 małej czerwonej cebuli (można zastąpić dymką)

• Sól i pieprz do smaku

na 1 porcję marynowanego Selera:
2 łodygi selera naciowego

1/4 szklanki octu winnego/jabłkowego

1/4 szklanki wody

1 łyżeczka soli

1,5 łyżeczki cukru

Seler kroimy na 1 cm kawałki. W szklance mieszamy ocet i wodę, 
dodajemy sól i cukier. Mieszamy do rozpuszczenia. Seler łączymy 
z zalewą i odstawiamy na min. 0,5 godziny (najlepiej na godzinę). 
Po tym czasie odsączamy seler, dodajemy pozostałe składniki. 
Można podawać w łódeczkach z liści cykorii.
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Przygotowała 
Anna Mielczarek

Przepisy

Mazurek
z marcepanem 

Wszystkie składniki ciasta wkładamy do malaksera i miksu-
jemy do czasu, aż powstanie masa zbijająca się w kulki. Ciasto 
wyjmujemy nas stolnicę, formujemy dużą kulę i na papierze 
do pieczenia rozwałkowujemy prostokąt, którym wykładamy 
formę. Wylepioną formę wstawiamy do zamrażarki na 15 minut, 
aby ciasto mocno się schłodziło. Spód mazurka pieczemy
15 minut w 180°C.

W misce mieszamy bardzo dokładnie rozpuszczone masło, jajka, 
mąkę, suszone owoce żurawiny i zmielone migdały. Na upie-
czone, jeszcze ciepłe ciasto, wykładamy starty na grube wiórki 
marcepan i wylewamy masę migdałową. Ciasto posypujemy 
płatkami migdałów i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
180°C – pieczemy około 40 minut. Po wystawieniu i wystudzeniu 
mazurka posypujemy cukrem pudrem.

masa:
250 g marcepanu

200 g mielonych migdałów

200 g masła

2 jajka

150 g cukru

100 g mąki pszennej

150 g suszonej lub kandyzowanej żurawiny

•  garść płatków migdałowych do ozdoby 

•  cukier puder do posypania

CiasTo:
180 g mąki

100 g zimnego masła

4 łyżki zimnej wody

1/2 łyżeczki soli

Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Na blasze układamy 
ząbki czosnku (jeden ząbek odkładamy), nie pozbawiając 
ich skórki. Pieczemy, aż czosnek zmięknie.

Do dużego garnka wrzucamy soczewicę, zalewamy ją 
ok. 3 szklankami wody, solimy i gotujemy. Na rozgrzaną 
oliwę wrzucamy kumin. Gdy przyprawa zacznie pachnieć, 
dorzucamy odłożony, zmiażdżony ząbek czosnku, cebulę 
i warzywa. Podsmażamy je, aż warzywa lekko zmiękną.

Soczewicę gotujemy, aż zacznie się rozpadać, a woda z niej 
wyparuje (trwa to ok. pół godziny). Zdejmujemy garnek 
z gazu. Soczewicę mieszamy z warzywami z patelni i lekko 
miksujemy (należy uważać, by nie zrobić papki warzywnej 
– masa musi być grudkowata). W tym momencie próbu-
jemy masę i w razie potrzeby ją dosalamy lub dodajemy 
więcej chili – musi być wyraźna w smaku.

Następnie do masy dodajemy upieczone ząbki czosnku 
i rozbełtane jajka. Dokładnie mieszamy, przekładamy 
do wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą 
keksówki.

Pasztet pieczemy przez ok. pół godziny w 180°C.
Podajemy z chrzanem albo majonezem domowej roboty.

(http://strawberriesfrompoland.pl)

Pasztet z Soczewicy 
z pieCzonym czosnkiem

200 g zielonej soczewicy

2 średniej wielkości marchewki obrane i pokrojone  

   w cienkie plasterki
1 mała pietruszka obrana i pokrojona w cienkie plasterki

1 główka czosnku

1 średniej wielkości cebula drobno posiekana

1 łyżeczka kuminu

1/4 łyżeczki suszonego chili
    (można zastąpić pieprzem cayenne)

1 łyżeczka harissy (opcjonalnie)

3 jajka

3 łyżki oliwy

Przygotowujemy spód: na patelni roztapiamy 50 g masła, wsypu-
jemy bułkę tartą, cukier i sól. Mieszamy chwilę, aż bułka nieco się 
zrumieni, zdejmujemy z ognia. Bułkę wysypujemy do wyłożonej 
papierem do pieczenia tortownicy (22 cm) i ugniatamy.

150 g masła umieszczamy w rondelku (najlepiej białym, będzie 
widać stopień palenia masła) i podgrzewamy, mieszając co chwila. 
Podgrzewamy do momentu, gdy masło zacznie brązowieć i pojawią 
się w nim ciemne „piegi”. Zdejmujemy z ognia, gdy lekko ostygnie, 
wsypujemy cukier i mieszamy całość do lekkiego rozpuszczenia 
cukru.

W mikserze chwilę ubijamy jajka. Dodajemy serek i ubijamy na 
gładką masę. Następnie dodajemy przestudzone masło z cukrem, 
miksujemy do dobrego połączenia składników. Masę wylewamy 
na spód i pieczemy 50 minut w 150°C. Po upieczeniu studzimy 
ciasto w uchylonym piekarniku. Sernik podajemy po całkowitym 
schłodzeniu, co najmniej po 2 godzinach (a najlepiej 4) w lodówce.

(http://strawberriesfrompoland.pl)

500 g serka Philadelphia 

3 jajka 

100 g drobnego cukru (ok. 1/2 szkl.)

150 g masła

na spód:
50 g masła

90 g bułki tartej (ok. 2/3 szkl.)

2 łyżki cukru 

•  szczypta soli

Sernik
z palonym masłem



na LUZIE Galeria Centrum

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Wy-
działu Artystycznego na Uniwersytecie Marii  
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Arteterapia, 
Wydziału Humanistycznego  na Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach – 
Logopedia, Wydział Pedagogiczny na Wyższej 
Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarzą-
dzania w Rykach – Geografia. 

Autorka wystaw indywidualnych. Malarstwo 
Iwony Paradowskiej eksponowanie było na 
licznych wystawach poplenerowych oraz pro-
jektach zbiorowych. 

Realizacje malarskie autorki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

„Krukowate oczarowały mnie formą i inteligen-
cją. Potrafią powstrzymać instynktowne zacho-
wanie i wybrać racjonalne rozwiązanie, bawić 
się przy użyciu przedmiotów, porozumiewać 
się skomplikowanym językiem dźwięków i ge-
stów, przekazywać wiedzę następnym pokole-
niom, rozpoznawać dużo więcej kolorów niż 
ludzie…” 

Iwona Paradowska
Krukowate

34



35

Zdrowie i Relaks

Kolagen to podstawowy budulec tkanki
łącznej, to wewnętrzna odbudowa skóry, 
to napój młodości dla każdego.

Rezultaty przy systematycznym stosowaniu 
widoczne są szybko.

Na Nowy Rok, który był niedawno składamy postanowie-
nia, że m.in zaczniemy się odchudzać. Czy to wychodzi? 
Większości kończy się na postanowieniach. Na wiosnę, 
którą już mamy chcemy być slim, mieć piękne i błyszczą-
ce włosy, zdrowy wygląd skóry i silne paznokcie.

Ale możemy przywrócić piękno
i dobre samopoczucie wspomagając się
np. Collagen DuoLife do picia.

Zima, w miarę łagodna, zrobiła swoje ‒ czapki na głowach, mało 
ruchu pokaże obraz w lustrze nie taki o jakim marzymy.

Jako główne białko z elastyną i kwasem
hialuronowym odpowiada za nawilżanie 
skóry, która traci sprężystość i tworzą się 
zmarszczki.

Glukozamina i Chondroityna wspomagają 
kości, stawy i ścięgna.

Kolagen posiada właściwości upiększające 
i prozdrowotne. Regularne picie daje
doskonałe efekty. Odbudowuje od wewnątrz 
włókna kolagenowe oraz pomaga
w spowolnieniu procesów starzenia się.

Jest bardzo dobrze przyswajalny a ponadto 
można stosować zewnętrznie w formie
maseczki.

Płynna jego forma jest bardzo dobrze
przyswajalna przez organizm człowieka.

Jadwiga Cackowska-Lisik  |  pacjentcollagen.centrum.med.pl

Collagen DuoLife



WYMIAR DUCHOWY

Priorytetem współczesnej opieki jest traktowanie 
każdego człowieka w sposób holistyczny, a zatem 
jako jednostki biologicznej, psychicznej, społecznej 
oraz duchowej. Relacje międzyludzkie jakie zachodzą 
w trakcie realizacji procesu pielęgnowania mają 
więc charakter bardzo szczególny i indywidualny.  
To pielęgniarki zapewniają pacjentom niezbędne wsparcie 
psychiczne i emocjonalne, gdyż spędzają z nimi najwięcej 
czasu. Posiadanie zdolności empatycznych sprzyja 
zmniejszeniu cierpienia u chorych. Pielęgniarka skupia 
swoje działania nie tylko na obszarze instrumentalnym, 
ale przede wszystkim kreuje środowisko opiekuńcze. 
Wymiar duchowy pozwala na poszanowanie godności 
pacjenta i jego autonomii. Ludzie wstępujący do zawodu 
pielęgniarskiego to osoby ambitne i przepełnione 
pragnieniem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Cechują się poświęceniem i pasją zachowując 
równowagę pomiędzy odpowiedzialnością za drugiego 
człowieka, koniecznością własnego, stałego rozwoju 
i doskonalenia się oraz obecnością przy pacjentach. 
Pielęgniarka w relacjach z chorym, jego środowiskiem, 
ale również własną grupą zawodową odczuwa szereg 
satysfakcji. Satysfakcja ta płynie ze świadomości, że 
swoją pracą przyczynia się do powodzenia procesu 
leczniczego. Wzrusza wdzięczność pacjentów i ich 
rodzin, zwłaszcza gdy uda się uratować chorego, który 
miał znikomą szansę przeżycia. Pacjenci są wdzięczni 
za troskę i poświęcenie pielęgniarek, bez których pobyt  
w szpitalu byłby niemożliwy! Specyfika pracy pielęgniarki  
i pielęgniarza powoduje, że pomagają oni ludziom chorym, 
rannym oraz słabym w najtrudniejszych momentach. Są 
to sytuacje kiedy każdy, nawet na co dzień najsilniejszy 
i najbardziej samodzielny człowiek, bardzo potrzebuje 
drugiego człowieka. Pielęgniarki i pielęgniarze uchodzą 
często za osoby o złotych sercach. Większość z nas lubi 
i chce pomagać innym, ale pielęgniarki i pielęgniarze 
robią to naprawdę zawodowo. 

SYMBOLIKA ZAWODOWA
Symbolika zawodowa w pielęgniarstwie ma długą 

tradycję i stanowi bardzo istotny element zawodowej 
kultury. Podstawowe symbole, takie jak: pielęgniarski 
czepek, mundur, lampka oliwna, tekst przyrzeczenia  
i hymn pielęgniarski, jak również ceremoniał zawodowy 
spełniają wiele funkcji ważnych zarówno dla grupy 
zawodowej, jak też dla współpracowników i samych 
pacjentów. Posługiwanie się symbolami pozwala na 
umocnienie zaufania, jakim społeczeństwo obdarowuje 
pielęgniarki. Symbole pielęgniarstwa wprowadzone do 
procesu edukacji zawodowej kształtują identyfikację 
z zawodem, nawiązują do historii zawodu, podkreślają 
humanistyczny i społeczny charakter tej profesji. 



ZNACZENIE

Pielęgniarstwo jest integralną częścią systemu opieki 
zdrowotnej. Ma własną, określoną strukturę organizacyjną 
i kadry przygotowane do realizacji wyodrębnionych celów i 
zadań. Cechuje się autonomią i wysokim humanizmem. To 
zawodowa działalność oparta na racjonalnych podstawach 
teoretycznych, zasadach postępowania i normach etycznych. 
Współczesne  pielęgniarstwo  to  zawód, profesja, a także 
dyscyplina naukowa, zorientowana na holistyczne postrzeganie 
pacjenta. Takie podejście wymaga profesjonalizmu i 
odpowiedzialności w towarzyszeniu cierpiącemu człowiekowi. 
Obliguje do kształtowania, u pacjenta potrzebnych umiejętności 
do podjęcia  samoopieki, samokontroli i samoobserwacji. 
Technicyzacja i cyfryzacja medycyny nie zdoła zastąpić 
troskliwości i wsparcia ze strony pielęgniarki. Społeczeństwo 
coraz bardziej się starzeje. Dzięki nowoczesnej medycynie 
żyjemy coraz dłużej, a to znaczy, że jesteśmy bardziej narażeni 
na choroby i niedogodności związane z podeszłym wiekiem. 
Rozwój cywilizacji skutkuje zwiększoną liczbą wypadków 
i urazów. Wzrasta zachorowanie na nowotwory. W takich 
sytuacjach fachowej pomocy nie da się przecenić. Pielęgniarka 
to poszukiwana specjalistka. W ostatnich dekadach wzmocniła 
się pozycja zawodu i zwiększył zakres autonomii pielęgniarki. 
Jako pełnoprawny członek zespołu terapeutycznego 
współuczestniczy w całym procesie diagnozowania, leczenia i 
rehabilitacji chorych. Przepisy prawne jasno definiują zakres jej 
kompetencji oraz samodzielności.

WYZWANIA

Współcześnie pielęgniarki prowadzą samodzielne praktyki 
zawodowe, zarządzają dużymi zespołami ludzi, prowadzą 
działalność dydaktyczną w systemie szkolnictwa wyższego, 
kontynuują badania naukowe, wdrażają projekty edukacyjne 
w społecznościach lokalnych, liderują samorządom i 
stowarzyszeniom zawodowym, reprezentują grupę zawodową 
na różnych szczeblach władzy. W dobie globalizacji i zwiększonej 
migracji ludzi opieka pielęgniarska wymaga uwzględniania 
aspektów odmienności kulturowej, religijnej czy rasowej. 
Każdy dzień pracy w przychodni czy oddziale szpitalnym 
może być zaskakujący. Zmienność sytuacji jest prawdziwym 
wyzwaniem. Dla osób ceniących sobie różnorodność jest to 
niewątpliwy atut. Dlatego nie można powiedzieć, że praca 
pielęgniarki jest nudna. W ostatnich latach obserwuje się wzrost 
zainteresowania pielęgniarstwem wśród mężczyzn. To dobra 
wiadomość, gdyż ich psychiczne i fizyczne uwarunkowania 
bardzo dobrze sprawdzają się w tym zawodzie. Przyszłością 
jest usługa nazywana telepielęgniarstwem, wykorzystująca 
dostępność technologii informatycznej. Monitorowanie stanu 
pacjenta na odległość, konsultacje i interwencje otwierają nowe 
możliwości dla zawodu pielęgniarki. Pozwalają dostarczać 
opieki zdrowotnej on-line w tych przypadkach, gdzie nie ma 
konieczności bezpośredniej wizyty u pacjenta. Wykorzystanie 
technologii telekomunikacyjnych jest i będzie ważnym zasobem 
współczesnego  pielęgniarstwa. 

PERSPEKTYWY

Pielęgniarstwo będzie istnieć wiecznie. Dopóki 
będą istnieli ludzie, zawsze będzie im potrzebna 
troska, współczucie i zrozumienie. To zawód, w którym 
można pracować przez całe życie. Poza specjalistyczną 
wiedzą z zakresu pielęgniarstwa, niezbędna jest 
wiedza z obszaru nauk medycznych i społecznych.  
Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, 
można podjąć zatrudnienie w różnych podmiotach 
leczniczych, np. w szpitalach, przychodniach, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, 
ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach 
systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach czy 
placówkach nauczania i wychowania. Osoby z „duchem 
dydaktyka lub naukowca” mają szanse zrealizowania 
się w uczelniach albo ośrodkach naukowo-badawczych. 

Opracowała: 
mgr pielęgniarstwa 
Aneta Dmowska – Pycka
Sekretarz Katedry Pielęgniarstwa
Collegium Mazovia  
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Wykonywanie zawodu pielęgniarki to też nauczanie 
zawodu, prowadzenie badań naukowych, zarządzanie  
w ochronie zdrowia, w organach administracji publicznej, 
zatrudnienie w domach pomocy społecznej, sprawowanie 
funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek, 
powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej 
poza zakładem pracy pielęgniarki. Pielęgniarstwo to 
wspaniały i szlachetny zawód, bycie pielęgniarką ma 
wiele niezaprzeczalnych korzyści, dla których warto  
z uśmiechem zaczynać każdy dzień pracy.

ZAUFANIE SPOŁECZNE

Zawód zaufania publicznego kojarzy się polskiemu 
społeczeństwu z profesjami wymagającymi od osób, 
które go wykonują specjalnych standardów etycznych, 
moralnych i wysokiej jakości usług. Działania 
przedstawicieli takich zawodów wiążą się z ochroną 
życia, zdrowia, wolności i godności ludzkiej, dlatego 
ich znaczenie dla społeczeństwa jest tak ważne. 
Polskie pielęgniarki mają duże poparcie społeczeństwa 
wynoszące aż 88% i w rankingu 26 zawodów zaufania 
społecznego zajmują drugie miejsce. Osobom zaufanym 
społeczeństwo często powierza informacje na temat 
swego życia prywatnego, które stanowią tajemnicę 
zawodową. Ponadto pielęgniarkom ze względu na 
ich pozycję zawodową oraz społeczny wymiar pracy 
ustawowo przysługuje ochrona prawna przewidziana dla 
funkcjonariuszy publicznych. 

Teraz możesz: JAK UTWORZYĆ KONTO?
 
1.  Sposób: 
Udaj się do rejestracji i poproś
o utworzenie konta

2.  Sposób: 
Aktywuj konto w gabinecie koordynacji

Z Portalu Pacjenta możesz skorzystać na przygoto-
wanym stanowisku w Twojej przychodni - w razie 
potrzeby obsługa rejestracji udzieli Ci pomocy.

›  uzyskać z dowolnego miejsca dostęp do swoich
    danych medycznych
›  zapisać się na wizytę do lekarza
›  sprawdzić wyniki badania
›  uzyskać dostęp do e-recepty
›  zgłosić działania niepożądane leku
›  uzupełnić swoją dokumentację o wyniki otrzymane w szpitalu
    czy innej jednostce medycznej

pacjent.centrum.med.pl

Oszczędź swój czas na:

Tytuł projektu: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego 
Mazowsza”, nr umowy RPMA.02.01.01-14-0904/15. Projekt realizowany w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, 
Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi la Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020.

UZYSKAJ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH
MEDYCZNYCH Z DOWOLNEGO MIEJSCA
Z POŁĄCZENIEM INTERNETOWYM!

PORTAL
PACJENTA

/centrumMD

@Centrum_MD

•  osobisty odbiór wyników
•  kolejki  do rejestracji  na badania
•  połączenie z Call Center

Aby skorzystać w pełni z konta i uzyskać dostęp do 
e-recept załóż profil zaufany w swoim urzędzie lub 
poprzez bankowość elektroniczną.



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

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

Przychodnia Zdrowia 
w Strachówce
ul. Norwida 7

Przychodnia Zdrowia 
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

Przychodnia Zdrowia 
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

25 6 333 555

www.centrum.med.pl

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

DZIENNE DOMY WSPARCIA
• Ceranów
 Ceranów 25

• Żelechów
 ul. Piłsudskiego 34

• Oleśnica
 Oleśnica 132

• Siedlce
 ul. Kleeberga 2

• Mińsk Mazowiecki
 ul. Olsztyńska 2

• Strachówka
 ul. Norwida 6

• Nur
 ul. Łomżyńska 14

NOWE PLACÓWKI

Przychodnia Zdrowia 
w Poświętnem
ul. Szkolna 4

Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Krynce
Krynka 1C

Nasze placówki

MEDYCZNA INFOLINIA

Call Center:


