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Jak dbać

o stopę cukrzycową

Drodzy Czytelnicy,
Z pewnością każdy z Was oczekuje lata w nadziei, że spędzi je w zdrowiu i w pięknym otoczeniu, niekoniecznie pod egipskimi palmami. Wszak w Polsce też można
wspaniale spędzić wakacyjny czas. Zanim jednak wybierzecie się na urlop, zajrzyjcie
do najnowszego wydania naszego kwartalnika. A w nim znajdziecie ciekawe wywiady i artykuły, inspirowane codziennym życiem. A ono nie zawsze jest różowe… Nasz
niezawodny lekarz Marcin Mazur tym razem przybliży temat zakażeń szpitalnych – to
naprawdę niedoceniany problem, z którym boryka się cała Europa. Z kolei lek. Adam
Dorobek zwróci Waszą uwagę na objawy poważnych chorób urologicznych, których nie
wolno lekceważyć. Ania z Łukowa podzieli się swoimi doświadczeniami w codziennej
walce z rakiem piersi, którą podejmuje dla siebie i swoich najbliższych, zachęcając kobiety do regularnych badań profilaktycznych. Polecam także artykuł dotyczący praw rodzica, gdy jego dziecko znajdzie się w szpitalu. Psychologiczne konsekwencje bezrobocia
wyjaśni jak zwykle z należytą starannością nasza „dyżurna” psycholog Adriana Szubielska. W letnim numerze „Zdrowia w Centrum” nie zabraknie wyśmienitych przepisów,
tym razem z kuchni kresowej oraz rozrywki dla najmłodszych. Z życzeniami pogodnych
i udanych wakacji.
lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach
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Farmaceuta radzi

skuteczne
metody
usuwania

BLIZN
Każdy człowiek wie, jak wygląda blizna, a nawet kilkuletnie dziecko potrafi wskazać na ciele ślad po przebytej
ospie lub „pamiątkę” na kolanie po niefortunnym upadku.
Zabiegi chirurgiczne, cesarskie cięcia, urazy zakończone
szyciem, poparzenia – wszystko to zdarzenia, które pozostawiają ślady na całe życie w postaci blizn.

Z

medycznego punktu widzenia, blizna jest to zmiana,
która tworzy się w miejscu urazu lub w trakcie procesu
wygojenia zmian chorobowych, np. w przebiegu trądziku lub ospy wietrznej. Powstawanie blizny jest naturalnym
procesem gojenia się rany, podczas którego uszkodzona skóra zostaje zastąpiona nową tkanką. Przez 12 miesięcy od powstania, blizna jest określana jako świeża, czyli nie do końca
uformowana, a w jej obrębie zachodzą intensywne procesy
przebudowy tkanki. Jeśli w tym okresie zapewnimy bliźnie
odpowiednie warunki, czyli ochronę przed kolejnym urazem,
zabezpieczenie przed słońcem i mrozem oraz odpowiednią
pielęgnację mamy gwarancję, że powstała blizna utworzy
odpowiednią strukturę i estetycznie zadowalający wygląd.
Gojenie się rany i powstawanie blizny jest procesem wieloetapowym i rozciągniętym w czasie, zaburzenia tych procesów
prowadzą do opóźnienia gojenia, powstania rany przewlekłej
lub wytworzenia blizny patologicznej.

Czynniki wpływające na procesy gojenia:
• złe odżywianie
• niedobory białka i witamin A, E,
• leki sterydowe i cytostatyczne, leki miejscowe
• zaburzenia krążenia i złe ukrwienie rany
• zaawansowany wiek
• zakażenie
• neuropatia, np. w przebiegu cukrzycy
• radioterapia
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Na ostateczny wygląd blizny, poza
prawidłowym przebiegiem procesu
gojenia, wpływa wiele czynników:
Rodzaj urazu, czy jest to zranienie, oparzenie, cięcie chirurgiczne oraz miejsce
na ciele, w którym powstało.
Cechy osobnicze i predyspozycje genetyczne decydują w dużym stopniu o przebiegu gojenia się rany i o skłonności do
powstawania bliznowców.
Każda blizna jest na początku różowa,
z czasem blednie aż do uzyskania jasno
perłowej barwy – nie uzyskuje nigdy
naturalnego koloru skóry, ponieważ nowo
powstała tkanka nie zawiera pigmentu,
czyli barwnika.
Blizny skórne nie zawierają również gruczołów i mieszków włosowych.
Najmniej widoczne są blizny pooperacyjne, które powstają w wyniku nacięcia
skalpelem wzdłuż naturalnych bruzd
skóry lub w fałdach skóry.
Bardziej widoczne i kłopotliwe są blizny
płaszczyznowe o nierównej powierzchni,
często mają kolor różowy, czerwony, a nawet siny – taką formę przybierają blizny
po zmiażdżeniach i oparzeniach.

Farmaceuta radzi

W leczeniu blizny największą rolę odgrywa czas – im wcześniej zaczniemy odpowiednio dbać o miejsce po zranieniu, tym większa szansa na sukces. Rodzaj blizny warunkuje schemat postępowania w leczeniu. Blizny można
podzielić według różnych kryteriów, ale najczęściej występujące blizny zaliczamy do jednej z trzech grup:

PREPARATY

na blizny

Blizny potrądzikowe – powstają w wyniku ropnych
stanów zapalnych, które często towarzyszą trądzikowi, po zagojeniu pozostawiają ślad w postaci wgłębienia. Jest to blizna zanikowa, ten sam rodzaj blizn
występuje w przebiegu ospy wietrznej.
Blizny pooparzeniowe – charakteryzują się nierówną strukturą, często dużą powierzchnią i widocznymi
przebarwieniami.
Blizny pooperacyjne i pourazowe.
Niewielkie zranienie czy zadrapanie wystarczy odpowiednio zabezpieczyć opatrunkiem i utrzymywać w czystości, by
po jakimś czasie zniknęło bez śladu, ale poważniejsze urazy
i cięcia chirurgiczne wymagają specjalnego postępowania.
Pierwszy etap to gojenie się rany – należy bezwzględnie
dbać o czystość i sterylność okolic urazu, aby zminimalizować ryzyko zakażenia rany, która powinna być regularnie odkażana i sucha. Wykluczone są wizyty na basenie
czy kąpiele w akwenach wodnych. Nie wolno też zrywać
strupów tworzących się na ranie, bo sprzyja to powstawaniu
przebarwień. Blizny są zwykle mało elastyczne, z tego powodu po usunięciu szwów i zagojeniu rany skórę należy chronić
przed rozciąganiem i napinaniem, aby blizna się nie powiększała. W tym momencie leczenia bardzo pomocne są paski
do zamykania ran Steri-Strip – jeśli zastosujemy je bezpośrednio po zdjęciu szwów, zabezpieczymy dodatkowo brzegi
rany przed niepożądanym rozchodzeniem się. Prawidłowo
zagojona rana to część sukcesu, po tym etapie można rozpocząć pracę nad pozostałą blizną, ponieważ procesy naprawcze w skórze trwają nadal. Pozostawia to duże możliwości
wymodelowania blizny.

Przez okres ok. 3 miesięcy należy stosować preparaty na blizny (Cepan, Contractubex). Powodują one
spłycenie, zmiękczenie i delikatne rozjaśnienie blizny. Warunkiem uzyskania takiego efektu jest stałe
poddawanie skóry działaniu preparatu, tzn. jeśli
blizna jest zasłonięta ubraniem, trzeba ją smarować kilka razy dziennie. Dobrym rozwiązaniem są
plastry silikonowe (Sutricon), które nakleja się na
bliznę. Niestety, jest to znacznie droższe rozwiązanie niż tradycyjne kremy. Aby zwiększyć skuteczność
działania preparatów zewnętrznych, można wykonywać delikatny masaż blizny, dodatkowo uciskając ją palcami. Warto również włączyć suplementację witaminą C, ponieważ przyspiesza gojenie ran
i wspomaga produkcję kolagenu w skórze.

Preparaty z apteki to jednak nie wszystko, ważne jest zapamiętanie kilku żelaznych zasad, których stosowanie zwiększy
prawdopodobieństwo sukcesu w walce z niechcianą blizną:
Nie zrywać strupków powstających na ranie, najlepiej
poczekać, aż same odpadną.
Po operacjach brzusznych i cesarskim cięciu zachować
w miarę możliwości stałą wagę ciała, ponieważ zwiększenie masy ciała spowoduje rozchodzenie się blizny.
Jeśli uraz powstał na łokciu lub kolanie, należy unikać
ćwiczeń i ruchów, które powodują częste naciąganie skóry na zranionych miejscach.
Co najmniej przez rok należy chronić bliznę przed promieniami słonecznymi. Nadmierna ekspozycja na słońce
może doprowadzić do powstania przerostów, swędzenia,
pieczenia i bólu, ale przede wszystkim wpływa na przebarwienie blizny, przez co staje się ona bardziej widoczna.
Pamiętajmy o tym zwłaszcza w okresie letnim.

Jeśli podstawowe metody usuwania blizny nie przyniosą
zadowalających efektów, możemy zastosować szereg bardziej inwazyjnych metod, takich jak laseroterapia, dermabrazja, mikrodermabrazja, pilingi chemiczne, wymrażanie,
zastrzyki miejscowe ze sterydami. Jednak przeprowadzenie tych zabiegów wymaga konsultacji i pomocy specjalisty.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Ośrodek

Szkoleniowo-Wypoczynkowy

w Mierzwicach Starych gmina Sarnaki

Zachęcamy do wypoczynku na terenie naszego nadbużańskiego ośrodka. Przekazujemy do Państwa
dyspozycji 7 nowych drewnianych domków letniskowych (parter, poddasze). Domki są w wysokim
standardzie. Wyżywienie we własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą materac, karimatę, śpiwór,
wg uznania. Plac zabaw dla dzieci: huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela.

Atrakcje towarzyszące

ośrodek położony na terenie parku krajobrazowego,
w pobliżu ścieżki krajobrazowe | szlaki turystyczne | szlaki piesze

Szlaki Piesze
Nadbużański Szlak Przyjaźni (zwany też Nadbużańskim Szlakiem Pieszym)
Szlak po Podlasiu Nadbużańskim

Szlaki Rowerowe

Ścieżki Edukacyjne

Nadbużański Szlak Przyjaźni
Nadbużański Szlak Rowerowy

Szlaki Wodne
Nadbużański Szlak Przyjaźni
Spływ Tratwami po rzece Bug

• Ścieżka przyrodnicza KÓZKI
• Ścieżka przyrodnicza TROJAN
• Ścieżka PRZYRODNICZO-LEŚNA
Nadleśnictwa Sarnaki
• Ścieżka ekologiczna KISIELEW-DRAŻNIEW

Zachęcamy do kontaktu i życzymy

udanego wypoczynku z CENTRUM

Informacji szczegółowych udziela administrator ośrodka:
wypoczynek@centrum.med.pl | tel. 506 166 999
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Stopa

cukrzycowa
P I E LĘ G NACJA D O M OWA
Cukrzyca to przewlekła choroba, wywołana brakiem lub nieprawidłowym działaniem hormonu
– insuliny. Do jednego z jej powikłań należy zespół
stopy cukrzycowej. Objawem tego schorzenia jest
dysfunkcja w odczuwaniu bólu czy temperatury.
Taka patologiczna zmiana może być spowodowana długo nierozpoznaną cukrzycą, nieleczonymi
zaburzeniami metabolicznymi, nieregularnym
przyjmowaniem leków, niestosowaniem diety oraz
nieodpowiednią higieną i niewłaściwą pielęgnacją.
Osoby chorujące na cukrzycę powinny codziennie oglądać
swoje stopy z użyciem lustra. Należy zwracać uwagę na podeszwową część stopy, paznokcie i przestrzenie międzypalcowe.
Każde zaczerwienienie, a tym bardziej uraz, powinny skłonić
chorego do zabezpieczenia tej okolicy przed infekcją. W takim
przypadku powinno się zdezynfekować ranę, osłonić sterylnym
gazikiem i zgłosić się do lekarza. Obserwowanie stóp pozwala
na wczesne wykrycie zmian, rozpoczęcie ewentualnego leczenia i zapobieganie powstawaniu powikłań.
Kończyny dolne należy myć łagodnym środkiem myjącym,
przeznaczonym dla osób chorych na cukrzycę. Woda nie powinna przekraczać 37 stopni. Pomiaru temperatury wody należy dokonać termometrem kąpielowym. Długie moczenie stóp
prowadzi do maceracji naskórka, dlatego w przypadku stopy
cukrzycowej czas kąpieli nie powinien przekraczać 2-3 minut.
Bezpośrednio po wynurzeniu należy dokładnie osuszyć całą
powierzchnię, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni
międzypalcowych.
Kolejny ważny etap pielęgnacji to skracanie paznokci. Przede wszystkim płytkę piłujemy papierowym pilnikiem
tylko w jednym kierunku i na prosto,
czyli unikając zaokrąglania boków. Długość wolnego brzegu paznokcia powinna wynosić ok. 2-3 mm. Staramy się
unikać stosowania metalowych narzędzi
podczas czynności higienicznych, ponieważ łatwo przy ich użyciu sprowokować uraz mechaniczny. Jeśli osoba
boryka się z problemem wrastających
i pogrubiałych paznokci, powinna udać
się do specjalisty – podologa.
Aby skóra była odpowiednio nawilżona,
konieczne jest systematyczne stosowanie kremów nawilżająco-natłuszczających. Na polskim rynku jest wiele
preparatów przeznaczonych do pielęgnacji stóp osób z cukrzycą. Mają one
działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz zmniejszające potliwość lub
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obrzęki. Odpowiednio nawilżona i zadbana skóra stóp jest mniej
podatna na uszkodzenia naskórka, które jest czynnikiem zwiększającym ryzyko powstawania drobnoustrojów.
Przeciwwskazane jest stosowanie plastrów, płynów i maści
na odciski. Zamiast opatrunków samoprzylepnych stosuje się
bandaże, ponieważ te przytwierdzone do skóry przy pomocy
kleju, podczas zrywania mogą powodować uszkodzenia skóry.
Skarpety powinny być wykonane z naturalnych włókien, bez
szwów, w odpowiednim rozmiarze.
Chodzenie boso jest też dość ryzykowne. Podobnie przeciwwskazane jest noszenie odkrytego obuwia, typu sandały. Zamiast tego należy zainwestować w dobrej jakości przewiewne obuwie z naturalnego tworzywa. Przed założeniem butów
sprawdzamy ich wnętrze, a nowo zakupione początkowo testujemy w warunkach domowych, przez czas 15-30 minut dziennie, przez kilka dni. Jeśli mamy pewność, że buty nie wywołują
żadnego dyskomfortu, otarć i odcisków, możemy swobodnie
zakładać je również na zewnątrz i przemierzać dłuższe dystanse.
W zespole stopy cukrzycowej niezwykle ważną kwestią jest
unikanie podnoszenia temperatury okolic kończyn dolnych.
Zakazane jest stosowanie termoforów, koców i poduszek elektrycznych. Unikamy bliskiego kontaktu stóp z grzejnikiem,
kominkiem i piecem, gdyż może dojść do poparzenia skóry.
Oczywiście zachowujemy zdrowy rozsądek i unikanie przegrzewania nie jest równoznaczne z chłodzeniem. Stopa cukrzycowa
nie toleruje ani zbyt wysokich, ani zbyt niskich temperatur.
Codzienne spacery przez 30 minut połączone z gimnastyką pozwalają na wzmocnienie mięśni i poprawę ukrwienia.
Kontrola masy ciała i zbilansowana dieta też należą do bardzo istotnych aspektów funkcjonowania chorych na cukrzycę. Zdrowy styl życia, unikanie palenia i spożywania dużej
ilości alkoholu są zalecane także i dla zdrowych osób, dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych tym
bardziej powinniśmy zwracać na to uwagę.
Stopa cukrzycowa wymaga systematycznej obserwacji, kontroli i szybkiej reakcji w sytuacjach, kiedy na jej powierzchni
pojawia się niepokojąca zmiana. Wszystkie problemy stanu
kończyn dolnych powinny być konsultowane z lekarzem
lub podologiem. Odpowiednie leczenie oraz profilaktyka
w dużym stopniu podnoszą komfort życia chorych na cukrzycę.

Sylwia Nowak
mgr kosmetologii
nauczyciel zawodu
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Siedlcach

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH

"MEDYK"

Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce | tel. 25 644 78 17 | sekretariat@ckziu.siedlce.pl

www.ckziu.siedlce.pl

SZKOŁA PUBLICZNA • BEZPŁATNA • 50 LAT TRADYCJI
Zapewniamy praktyki zawodowe. Matura nie jest wymagana.
Kształcenie w systemie dziennym • wieczorowym • zaocznym

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

• OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
• TECHNIK MASAŻYSTA
• TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
• TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
• ORTOPTYSTKA – nowość!!!
• TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nowość!!!
• PROTETYK SŁUCHU – nowość!!!

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
• OPIEKUN MEDYCZNY
• KOSMETYCZKA

(bez wykształcenia średniego)

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje:
KURSY Z ZAKRESU USŁUG MEDYCZNYCH
KURSY Z ZAKRESU EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO
KURSY Z ZAKRESU MASAŻU
KURSY KOSMETYCZNE
KURSY JĘZYKOWE

Szczegóły pod nr tel. 25 644 78 17 wew. 21 lub 798 770 017

www.ckziu.siedlce.pl
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Porozmawiajmy o...
przejściowymi, które mogą podlegać modyfikacji. Dlatego próbuje się wprowadzać
opiekę kompleksową, czyli nie tylko leczenie farmakologiczne, ale zwrócenie uwagi
na to, jak pacjent funkcjonuje w środowisku,
w tym, jak wygląda jego funkcjonowanie
społeczne. U większości pacjentów występują co najmniej dwie choroby przewlekłe,
natomiast nie u każdego z tych pacjentów
powstanie zespół słabości. Dlatego ważne
jest zwrócenie uwagi nie tylko na stronę
somatyczną, ale i psychiczną pacjenta. Powinniśmy starać się, w miarę naszych możliwości, aktywizować pacjentów nie tylko
fizycznie, ale i społecznie. Co stoi na przeszkodzie, aby starsze osoby pracowały w hospicjum w roli wolontariuszy czy udzielały
informacji innym seniorom w ramach infolinii? W Niemczech np. gmina organizuje
swoim podopiecznym w wieku podeszłym
urodziny z udziałem społeczności lokalnej,
aktywizuje ich społecznie, wspiera środowiskowo. To wspaniałe przykłady komplementarnej opieki nad seniorami, do których nam
jeszcze daleko, ale trzeba do tego dążyć.

DOBRE STARZENIE SIĘ
WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY
Rozmowa z dr hab. n. med. Donatą Kurpas,
prof. nadzw. z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Pani profesor, przyjechała Pani o Siedlec, by przybliżyć specjalistom medycyny rodzinnej temat Zespołu słabości,
którym od dawna zajmuje się Pani
w swojej pracy badawczej. Czym jest
ów zespół i dlaczego poświęca mu
Pani tyle uwagi?
Zespół słabości to stan dynamiczny, charakterystyczny dla osób w wieku podeszłym. Jednak coraz głośniej mówi się
o tym, by znalazł się on w rejestrze chorób
jako niezależna jednostka chorobowa. Lepszym określeniem niż zespół słabości jest
zespół kruchości (frailty) – w tłumaczeniu
z języka angielskiego oznacza on słabość,
kruchość, ułomność, wątłość i często jest
rozumiany jako antonim dla pomyślnego
starzenia się. Ostatecznie zdefiniowano
zespół frailty jako wielosystemowy zespół
zaburzeń charakteryzujący się zwiększonym ryzykiem niepełnosprawności, zależności i śmiertelności; obejmujący utratę
masy ciała, spowolnienie, niską tolerancję na ćwiczenia i słabość; pojawiający
się wskutek zmniejszenia fizjologicznych
rezerw organizmu i obniżonej odpowiedzi na działanie stresorów w następstwie
pogorszenia wydolności fizjologicznych
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systemów i ich dysregulacji. Tu chodzi
nie tylko o słabość, ale również o zwiększoną podatność na czynniki ryzyka. Dla
jednego pacjenta może to być utrata kogoś bliskiego, dla innego zaostrzenie się
choroby przewlekłej, a dla kogoś jeszcze
innego hospitalizacja. To wzajemny krąg
zależności, ponieważ z jednej strony hospitalizacja może sprzyjać pojawieniu
się zespołu słabości, z drugiej strony
zespół kruchości będzie nasilał ryzyko
hospitalizacji. Okazuje się, że sama hospitalizacja osoby w wieku podeszłym
może nasilać ogólne złe funkcjonowanie.
Jakie zaburzenia poprzedzają wystąpienie zespołu słabości/kruchości?
Stan pre-frailty może występować u niemal połowy populacji ogólnej – tak wynika z badań epidemiologicznych. Ważne
jest, aby zanim pojawi się zespół kruchości, wprowadzić te elementy, które uaktywnią osobę w wieku podeszłym. Nam,
jako specjalistom medycyny rodzinnej,
zależy w ramach prewencji, aby zespół
ten nie wystąpił. Aktualnie uważa się,
że zespół słabości jest stanem odwracalnym. To dynamiczny proces, z etapami

Kto powinien zająć się pacjentem z zespołem słabości?
Uważa się, że przede wszystkim pacjentem z zespołem słabości powinien zająć
się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
a także pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, i jeżeli to jest kobieta, to także położna.
Docelowo, jeśli znajdą się dodatkowe środki finansowe, do tego zespołu można dołączyć fizykoterapeutę, dietetyka, psychologa,
może nie na zasadzie stałej opieki, ale interwencji wspierających opiekę lekarza POZ
i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Ale
rola lekarza rodzinnego i pielęgniarki jest
tutaj podstawowa. To oni są w najbliższej
relacji z pacjentem.
Podkreśla Pani profesor w swoich publikacjach na temat tego zespołu wagę
samoopieki pacjenta…
Tak, bo jako lekarze zapomnieliśmy o roli
samoopieki pacjenta. Dopiero kolejnym poziomem jest podstawowa opieka zdrowotna. Poziom samoopieki w Polsce praktycznie nie istnieje. Jeśli pacjent jest zdrowy
– uznajemy, że wszystko jest w porządku,
po czym mamy lukę w opiece i kolejno –
pacjenta chorego. Większość chorób przewlekłych jest konsekwencją zaburzonego
stylu życia; wynika z nieprawidłowego
odżywiania, braku aktywności fizycznej,
trudności w radzeniu sobie ze stresem dnia
codziennego. Pacjent nie wymaga wizyty
u lekarza, aby zmierzyć sobie ciśnienie dwa
razy dziennie, warto tylko, aby wiedział,
jakim aparatem i o jakiej porze powinien
mierzyć. Również ćwiczenia pacjent powinien wykonywać sam w domu. Fizjoterapia
urosła w Polsce do wzorca, w którym tylko
i wyłącznie może mieć miejsce w poradni rehabilitacyjnej, natomiast fizjoterapia
może być prowadzona w domu pacjenta,
w ramach samoopieki. Kiedy na przykład
pacjent przebył udar, na pewno skierujemy
go na oddział szpitalny czy do przychodni
rehabilitacyjnej, co nie zmienia faktu, że
rehabilitacja ruchowa będzie kolejno kontynuowana w domu, w ramach samoopieki.

Zespół słabości / kruchości
Większość pacjentów woli jednak iść do lekarza niż samemu sobie zmierzyć
ciśnienie.
To prawda. Często z tego powodu kolejki do specjalisty medycyny rodzinnej
niepotrzebnie wydłużają się. W województwie opolskim była rekordzistka, która w ciągu roku 120 razy odwiedziła swojego lekarza rodzinnego. Okazało się,
że pacjentka mieszkała naprzeciwko przychodni i traktowała wizyty w niej towarzysko. I mimo mechanizmu, który by pozwalał ograniczać takie wizyty, nie
można zabronić pacjentowi kontaktu z lekarzem. Problemem w całej Europie
jest też to, że pacjenci umówieni na planową wizytę często nie przychodzą i nie
odwołują wizyt. To trzeba zmienić, mamy czekających w kolejce naprawdę
potrzebujących pomocy. Dążmy do zmiany modelu opieki i większej współodpowiedzialności pacjentów za tę opiekę.
O co jeszcze zaapelowałaby Pani profesor do starszych pacjentów?
Wielu pacjentów, oprócz leczenia w przychodni POZ, korzysta z prywatnych
wizyt. I tu pojawia się problem leków – u każdego z tych lekarzy pacjent dostaje
inny zestaw leków. Zdarza się, że bierze te same farmaceutyki pod inną nazwą
handlową. Pacjent powinien wiedzieć, że jeżeli ma rozpoczętą terapię nowym
lekiem, powinien na wizytę u swojego lekarza rodzinnego przynieść informację
od lekarza, który ten nowy lek przepisał. Może to być zwykła kartka z informacją i pieczątką zlecającego lekarza. U jednego pacjenta chorego przewlekle
mamy średnio 8 leków w stałej terapii. W pewnym momencie opieki nie wiemy,
czy nowy objaw u pacjenta to zaostrzenie choroby podstawowej czy interakcje
między lekami, a może kolejna choroba. Mówi się dużo o tym, aby minimalizować, może nie liczbę leków a substancji chemicznych. Im więcej leków pacjent
przyjmuje, tym większe jest ryzyko hospitalizacji i interakcji między lekami.

Porozmawiajmy o...
Coraz większy dostęp do usług medycznych i opiekuńczych wysokiej jakości
oznacza nie tylko systematyczne wydłużanie się życia, ale również przyspieszenie
tempa starzenia się populacji.
• w 2014 roku na świecie żyło 868 milionów
osób powyżej 60 roku życia (12% ogółu
ludności)
• w 2030 roku liczba ta zwiększy się do 1,2
miliarda (16% ogółu ludności)
• w 2050 roku osiągnie 2,03 mld (21% populacji)
• 188 krajów – żyjemy dłużej, ale z coraz
większym stopniem niepełnosprawności
• prognozowane znaczne przyspieszenie
tempa starzenia się ludności Europy po
2035 roku spowoduje wzrost mediany wieku ludności w Polsce. I tak w 2060 roku
przekroczy ona poziom 54 lat i będzie, poza
Słowacją, najwyższa w całej Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji starzejącej się
populacji jest spodziewany wzrost liczby
osób z zespołem słabości.

Statystyki pokazują, że częściej zespół słabości diagnozuje się
u kobiet. Jaka jest tego przyczyna?
To nie jest kwestia zapadania, tylko rozpoznawania tego zespołu.
Niezależnie od tego, czy jest to Europa czy Ameryka, czy też Azja,
to kobiety częściej zgłaszają się do lekarza i zgłaszają się wcześniej.
Tym również, między innymi, tłumaczy się dłuższą przeżywalność
w grupie kobiet. Pamiętajmy o stereotypie mężczyzny jako tego silnego, niezniszczalnego, który każdy objaw choroby przeżywa jako
słabość. A żaden mężczyzna nie przyzna się do słabości.
Jaki przykład wzorcowej opieki nad pacjentem w podeszłym
wieku podałaby Pani profesor?
Na pewno Skandynawia, która ma o wiele wyższy PKB i znacznie
mniej lekarzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To najlepszy
dowód na to, że zwiększenie liczby lekarzy nie rozwiąże problemu
starzejącego się społeczeństwa. Jest mi jednak bliska misja pozostawiania pacjentów jak najdłużej to możliwe w ich własnych domach. Powiem coś mało popularnego. Według mnie starych drzew
nie przesadza się. Sprowadzenie do siebie mamy czy babci często
nie sprawdza się. Najlepiej, aby pacjenci przebywali w swoim środowisku, otoczeni ludźmi znanymi od wielu lat. Uważam, że nie ma
nic gorszego niż osoba w wieku podeszłym pozostająca w izolacji społecznej.
Taka osoba wcześniej czy później znajdzie się w szpitalu z zaostrzeniem choroby przewlekłej.
Czyli domy opieki czy ośrodki opiekuńcze nastawione na pomoc starszym to
nie najlepszy wybór?
Nie powinno się izolować ludzi w wieku podeszłym. Japończycy zrobili takie
doświadczenie – jako pierwsi zaczęli budować domy opieki dla ludzi w wieku
podeszłym, ale szybko wycofali się z tego pomysłu, bo wśród tych pacjentów
było najwięcej samobójstw. Okazuje się, że osoby będące w izolacji społecznej
mają znacznie częściej zmiany przypominające uogólniony stan zapalny. To jest
coś nieprawdopodobnego. Wracamy do korzeni medycyny – kiedy mówiło się
o tym, że nie można oddzielić psyche od somy. Obie te sfery funkcjonują jako jedność. Pacjent z zaburzoną psychiką zaczyna gorzej funkcjonować somatycznie.
Opieka psychiatryczna w Polsce też znacznie odbiega od średniej europejskiej…
To prawda, ale psychiatrzy mówią, że 85% pacjentów z zaburzeniami psychicznymi może być leczona w POZ.
Jakie wyzwania stoją zatem przed geriatrią?
Ogromne. Przewiduje się, że w kolejnych pokoleniach długość życia sięgnie
120 lat. Za 40 lat jako Polska będziemy mieć najstarsze społeczeństwo w Europie. Powinniśmy zmierzyć się z realnością, że będziemy przede wszystkim
społeczeństwem senioralnym i w tym kierunku organizować podstawową opiekę zdrowotną.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Dr hab. n. med. Donata Kurpas,
prof. nadzw.
Panią Profesor kieruje zaangażowanie
i pasja, a Jej działania zostały zauważone nie tylko przez samodzielnych pracowników nauki innych Uniwersytetów
Medycznych (w Szczecinie, Białymstoku,
Toruniu, Warszawie, Łodzi, Katowicach
i Lublinie), ale także Urząd Marszałkowski (Departament Zdrowia i Promocji
Województwa) i Urząd Miasta (Departament Spraw Społecznych), jak również
Klaster Innowacyjna Medycyna. Prof.
Donata Kurpas jest autorką ponad 600
publikacji z zakresu opieki podstawowej, zdrowia publicznego i medycyny
środowiskowej, a w 2015 r. otrzymała
Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za
osiągnięcia naukowe będące podstawą
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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To dla mojego

syna

nie poddaję się
i walczę z całych sił
Rozmowa z Anną,
która zachorowała na raka piersi

Wierzy Pani swojej intuicji?
Oczywiście. Rzadko mnie zawodzi, nie zawiodła mnie
niestety, również w tym przypadku.
Kiedy zaczęła Pani podejrzewać, że coś jest nie w porządku?
To był wieczór, pierwszy tydzień Nowego Roku.
Karmiłam piersią półrocznego synka, kiedy poczułam
dziwny ból w piersi. Po skończeniu karmienia, zaczęłam
dotykać miejsce, w którym on się pojawił, bez problemu
wyczułam guzek. Oczywiście w pierwszej chwili
pomyślałam, że zrobił się zastój pokarmu. Zaraz po tym
przyszły czarne myśli, a co, jeśli to rak?! Przecież jestem
obciążona genetycznie, ale żeby w tak młodym wieku...
Nie, na pewno nie...
Jak szybko trafiła Pani do lekarza?
W pierwszym dostępnym terminie udałam się do
swojego ginekologa, który oczywiście zbadał mnie
i zlecił wszystkie badania na CITO! Mammografię
miałam wykonaną jeszcze tego samego dnia. Dr Artur
Prusaczyk od razu podejrzewał, że jest to rak.
Pamięta Pani ten dzień, kiedy usłyszała diagnozę?
Jak Pani przyjęła tę wiadomość?
Pierwsze stanowcze słowa „ma pani raka” usłyszałam
od dr A. Prusaczyka, ale wzięłam to trochę na miękko,
ponieważ wynik biopsji był niejednoznaczny, więc
cały czas wmawiałam sobie, że to nie to. Po operacji,
podczas której guz został wyłuskany, czekałam na
wynik histopatologiczny – miał on rozwiać wszystkie
wątpliwości. W moim przypadku mastektomia nie
była konieczna. Jestem po operacji oszczędzającej, ale
jeśli byłoby takie wskazanie, to na pewno bez wahania
poddałabym się takiej operacji. Z każdym dniem głos
mojej intuicji coraz wyraźniej mówił „Anka, to jest rak”.
Po wynik jechałam więc ze świadomością, że jest źle, że
muszę być gotowa na najgorsze. Niestety, po wejściu do
gabinetu dr Mentraka usłyszałam słowa: „Niestety, pani
Anno, dr Prusaczyk miał rację” i wtedy świat na chwilę mi
się zawalił. Bez słowa, ze łzami w oczach, wysłuchałam
doktora, co z tym robimy dalej i wyszłam. Na powietrzu
zaczerpnęłam dwa duże wdechy, wsiadłam do auta
i wybuchłam panicznym płaczem. Po paru minutach
zapaliłam papierosa (pierwszego od ponad półtora
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roku) i sortując wszystkie złe scenariusze w głowie,
powiedziałam sobie stanowczo: NIE! NIE PODDAM
SIĘ! MAM WSPANIAŁEGO SYNA, KTÓRY MNIE
PRZECIEŻ POTRZEBUJE! Otarłam łzy i korzystając
z okazji bycia w stolicy, zwyczajnie pojechałam na
zakupy. Wiadomość o mojej chorobie najgorzej przyjęła
moja mama i siostra cioteczna, z którą jestem bardzo
zżyta, to one dwie najbardziej mnie wspierały w tych
trudnych chwilach.
Czego się Pani najbardziej bała?
Chyba tego, że mimo mojej siły walki, przegram
z chorobą i moje dziecko zostanie bez matki. To dla
mojego syna się nie poddaję i walczę z całych sił.
Który z etapów leczenia był dla Pani najbardziej
uciążliwy?
Zdecydowanie najtrudniejszym etapem był czas, kiedy
zaczęła „działać” chemia i straciłam włosy. Mimo
mojego pozytywnego nastawienia, utrata włosów była
dla mnie największym ciosem. Kiedy zaczęły wychodzić
mi włosy, poprosiłam męża łamiącym się głosem i ze
łzami w oczach, żeby ogolił mi głowę. Siedziałam na
stołeczku w łazience i patrzyłam na podłogę, na którą na
przemian spadały moje łzy i kosmyki długich, czarnych
włosów. Mąż, zanim je obciął, ogolił swoją głowę,
żebym lepiej to zniosła i nie była z tym sama. Noszenie
peruk było strasznie uciążliwe, a chustki zwracały
niepotrzebną uwagę ludzi, którzy nie zawsze potrafili
ukryć swój ciekawski, czasami zdziwiony, wzrok.
Jak ważna była dla Pani rola bliskich w dochodzeniu do zdrowia?
Szczególne podziękowania należą się mojej kochanej
mamie, która opiekowała się mną i moim synem.
Wspierała mnie i była zawsze wtedy, gdy potrzebowałam
jakiejkolwiek pomocy. Tacie, który pocieszał i trzymał
za rękę, czekając ze mną na chemię. Moim babciom
i siostrom, które gotowały zupki dla synka i zabierały
go na spacery. Dziękuję mojej Arbuzowej (siostra
cioteczna), która codziennie dzwoniła do mnie
z zagranicy, rozśmieszała i stawiała do pionu w chwilach
załamania. Największą rolę jednak w tym wszystkim
miał mój synek, to on był całą maszyną napędzającą
mnie do walki.
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Jest Pani młodą mamą. Jak choroba wpłynęła na Pani
macierzyństwo?
Choroba faktycznie troszkę mnie ograniczyła. Nie zawsze
mogłam poświęcić synkowi tyle uwagi, ile potrzebował.
Z powodu złego samopoczucia po chemii bałam się
wychodzić sama z dzieckiem na spacery. Unikałam też
wyjść ze względu na brak włosów. Choroba największy
wpływ jednak będzie miała na przyszłe dziecko, które –
mam nadzieję – jeszcze urodzę. Czekają mnie jeszcze
dwie operacje, zostanę poddana obustronnej, podskórnej
mastektomii, która wykluczy mnie z przeżywania 100%
macierzyństwa, gdyż nie będę mogła już nigdy karmić
piersią.
Czy nowotwór przewartościował Pani życie? Czego się
Pani dowiedziała o sobie i bliskich?
Podczas choroby dowiedziałam się przede wszystkim tego,
na kogo tak naprawdę mogę liczyć, kto zawsze wyciągnie
pomocną dłoń, że nie jestem sama z tym wszystkim i że mam
kochającą rodzinę, mimo paru wyjątków. Niektórzy w tym
trudnym dla mnie czasie zwyczajnie się ode mnie odwrócili.

Co się najbardziej dla Pani w życiu liczy?
Syn. Moje dziecko jest dla mnie całym światem
i największym szczęściem, jakie mnie spotkało. On,
Jego szczęście i wszystko, co się z tym wiąże, jest dla
mnie priorytetem.
Jakie słowa skierowałaby Pani do kobiet, które stają
dziś w obliczu diagnozy: rak piersi?
Powiedziałabym im: dziewczyny, pamiętajcie, RAK
TO NIE WYROK. Włosy odrosną, piersi można
zrekonstruować, a życie przyniesie jeszcze wiele
pięknych chwil. Walczcie dla siebie i dla swoich bliskich.
W obliczu diagnozy wszystko strasznie brzmi i wygląda,
ale uwierzcie – naprawdę da się przez to wszystko
przejść z uniesioną głową, trzeba tylko chcieć i wierzyć
w lepsze jutro.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Trzeba tylko chcieć

i wierzyć
w lepsze jutro
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Psychologia
siłą rzeczy praca, a raczej jej brak, jest
tematem mocno wybijającym się spośród
innych. W niektórych okresach życia praca staje się bardziej istotnym zagadnieniem niż w innych, jednak niezmiennie
jest czymś bardzo potrzebnym.
Zna Pani ze swojego otoczenia osoby
bezrobotne?
Tak. Miałam przyjemność pracować
warsztatowo i indywidualnie z osobami
poszukującymi pracy.

PRACUJĘ,
wię c
JESTEM
Zanim porozmawiamy o bezrobociu,
zacznijmy od pytania, czym jest praca w naszym życiu? Co jej zawdzięczamy?
Niejednokrotnie słyszałam, że człowiek
swoje życie dzieli między sen, pracę
i resztę zajęć. Już sam fakt, ile godzin
dziennie poświęcamy na pracę, pokazuje,
że musi mieć ona duży wpływ na nasze
funkcjonowanie. Praca, jak wiadomo,
jest źródłem dochodu, który pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby człowieka,
daje poczucie bezpieczeństwa. Kiedy wykonujemy pracę zgodną z zamiłowaniami i możliwościami oraz mamy ku niej
stworzone sprzyjające warunki, wtedy
praca pozytywnie oddziałuje na nasze
samopoczucie. Jest okazją do samorozwoju, pobudza produktywność, rozwija samodzielność. W przeciwnym razie
praca może stać się przyczyną frustracji,
która osłabia fizycznie i psychicznie. Pracy zawdzięczamy bardzo wiele: daje nam
kontakty międzyludzkie, poczucie przynależności do grupy, satysfakcję z angażowania się w jakieś dzieło, radość z wyników…
„Nie ulega bowiem wątpliwości – pisze
Jan Paweł II w encyklice Laborem
exercens – że praca ludzka ma swoją
wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem,
iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest
świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem”. Zgadza się
Pani z tym wywodem?
Jak najbardziej. Podejmowanie pracy
wyróżnia człowieka spośród innych istot
żywych. Jako ludzie poprzez pracę przeobrażamy i kreujemy środowisko, któ12

Co je łączy?
Status osoby bezrobotnej. To na pewno.
I tu muszę się mocno zastanowić, czy coś
jeszcze. W moim odczuciu jest to mocno
zróżnicowana grupa. Pewnie każdy z nas
ma swoje wyobrażenia, niekiedy może
stereotypowe, na temat osób bezrobotnych. Myślę, że czasami są krzywdzące.
Z moich doświadczeń wynika, że osoby,
które nie mają stałej pracy, są w takiej
sytuacji z wielu różnych powodów, jak
również różnorodnie przeżywają swoje
położenie. Najczęściej jest to coś niekomfortowego, co próbują zmienić. Najczęściej, ale nie zawsze. Spotkałam osoby, które wprost mówiły, że nie pracują
z wyboru i że nie mają w planach podjęcia zatrudnienia. Tak więc bezrobocie
przeżywane może być jako niepowodzenie życiowe, godzące w poczucie własnej
wartości, ale i jako zaplanowana strategia
na życie (często strategia powtarzana po
rodzicach, dziadkach). Mimo, że zjawisko bezrobocia jest zjawiskiem „wielobarwnym”, najczęściej jest obciążające
psychicznie i zubożające.

re zamieszkujemy. Wytwarzamy dobra,
z których korzystać mają kolejne pokolenia. To wszystko nadaje sens naszej egzystencji, sprawia, że czujemy się wartościowi. Nie bez powodu pracę zawodową
podejmują osoby, których sytuacja finansowa umożliwiłaby im życie na wysokim
poziomie bez dodatkowego zarobkowaChoć często narzekamy na naszą prania. Z drugiej strony, właśnie w związku
cę, szefa czy nawał obowiązków, nie
z dużym znaczeniem pracy dla samoocewyobrażamy sobie, by ją stracić. Co
ny człowieka, wiele robi się, by wspierać
się dzieje, kiedy jednak to właśnie nas
osoby mające trudności z odnalezieniem
dotknie widmo bezrobocia?
się na rynku pracy.
Psycholodzy zaobserwowali, że utrata
pracy wywołuje specyficzne przeżycia
Różne badania dowodzą, że praca i postawy w osobie, którą to dotknęło.
w życiu Polaków wcale nie jest naj- Mówi się o 4 fazach, przez które przeważniejsza. Wśród wartości nadrzęd- chodzi osoba po stracie pracy. Są to fazy:
nych wymieniają oni rodzinę, dzieci, szoku, pseudooptymizmu, pesymizmu
spokój… Czy zauważa Pani zmianę i w końcu fatalizmu. Na początku inforstosunku rodaków do pracy i z czego macja o wypowiedzeniu wywołuje dezoto wynika?
rientację, oszołomienie i niedowierzanie,
Na to pytanie najlepiej odpowiedzieli- że to dzieje się naprawdę. Jest tu dużo
by naukowcy, którzy śledzą ten temat złości, agresji i lęku. Najczęściej wobec
i poddają go wnikliwym badaniom. Mnie pracodawcy, ale „oberwać” mogą też osociężko jest ustosunkować się do zmian by najbliższe. Pierwsza faza trwa ok. 3
w postrzeganiu roli pracy na przestrzeni miesięcy. W drugiej fazie stan psychiczny
lat. Mogę natomiast nieco powiedzieć osoby bezrobotnej widocznie się polepo tym, co obserwuję wśród różnych grup sza. Dostrzega ona pozytywy straty pracy,
osób, z którymi pracuję. Na pewno inne tj. możliwość spędzania większej ilości
znaczenie ma praca wśród młodzieży czasu z dziećmi czy powrót do zarzucoszkół ponadgimnazjalnych, inne w grupie nego hobby. Motywacja do szukania nomłodych mam a jeszcze inne wśród osób wego zatrudnienia jest wtedy najwyższa.
bezrobotnych. Młodzież zdaje się stawiać Osoba jest przeświadczona, że wszystko
pracę bardzo wysoko w swojej hierarchii się ułoży po jej myśli, że praca jest na wywartości. Marzenia, działania, wybory ciągnięcie ręki i na fali tego entuzjazmu
młodych osób najczęściej skupiają się aktywnie jej poszukuje. Jeśli faktyczwłaśnie wokół pracy, którą chcieliby pod- nie powiedzie jej się, epizod bezrobocia
jąć w przyszłości. Młodzi dorośli, którzy może okazać się zupełnie nieznaczącym
już pracują, często więcej miejsca w roz- wydarzeniem dla jej stanu psychicznego.
mowach poświęcają na dzieci, życie ro- Jeśli podjęte w drugiej fazie wysiłki pójdą
dzinne, hobby. Wśród osób bezrobotnych na marne, ok. 6 miesiąca po stracie pracy

Emocje i uczucia
zaczyna się faza pesymizmu. Osoba bezrobotna staje się wówczas rozdrażniona, agresywna, bezsilna a nawet doświadcza
stanów lękowych. Zazdrość o pracę znajomych utrudnia też
kontakty towarzyskie. Aktywność w poszukiwaniu pracy spada, a jeśli dochodzi do rozmów kwalifikacyjnych, istnieje duże
ryzyko niepowodzenia ze względu na agresywną lub proszącą
postawę. Po roku osoba wkracza w tzw. fazę fatalizmu. To bardzo destrukcyjna dla psychiki faza. Pojawia się poczucie przegranej, brak wiary w jakąkolwiek zmianę, bezradność. Nierzadko mamy do czynienia z chorobami psychosomatycznymi
czy depresją. To bardzo szkodliwy okres, gdyż poprzez swoją
postawę, głoszone poglądy czy negatywistyczne zachowanie,
osoba niezamierzenie zniechęca pracodawców do przyjęcia jej.
Od czego zależy to, w jaki sposób radzimy sobie z tym problemem?
Na pewno od naszej struktury osobowości, na ile jest dojrzała
i umożliwia nam odnalezienie się w trudnej życiowo sytuacji.
Ogromne znaczenie też ma wsparcie innych osób lub jego brak.
Nie bez znaczenia jest sytuacja finansowa. Dla niektórych utrata pracy to nieznaczne obniżenie standardu życia, podczas gdy
dla innych to zagrożenia ubóstwa czy zadłużenia. Pomocna
w przeżywaniu utraty pracy może okazać się znajomość omówionych powyżej faz. Łatwiej jest zapanować nad doświadczanymi emocjami, gdy wiemy, że są one naturalne i typowe
dla naszej sytuacji, niż gdy wydaje nam się, że tylko my mamy
takie doświadczenia.

Jakie jeszcze są psychologiczne skutki bezrobocia?
O tym, jak bezrobocie przeżywane jest w pierwszym roku po
utracie pracy, już wspominałam, więc może skupię się na bezrobociu długotrwałym. Przykrym skutkiem jest spadek aktywności, skutkujący wycofaniem się z kontaktów społecznych.
Pojawia się osamotnienie, które niesie ze sobą szereg trudnych
emocji, tj. lęk o przyszłość, rozdrażnienie, bezsilność. Wszystko to prowadzi do spadku poziomu samooceny oraz szacunku
do siebie. Co gorsza, pojawić może się poczucie napiętnowania, które jest wynikiem wyobrażeń osoby bezrobotnej o tym,
co myślą o niej inni ludzie.
Co jest najważniejsze w terapii osób bezrobotnych i od czego zależy powodzenie Pani pracy?
Muszę tu zaznaczyć, że bezrobocie samo w sobie nie jest
wskazaniem do terapii. To nie jest tak, że każdy, kto nie może
znaleźć pracy, potrzebuje kontaktu z psychologiem. Czasami
po prostu ten kontakt jest pomocny w związku ze skutkami
psychologicznymi bezrobocia, o których mówiłyśmy wcześniej. Na pewno często tematem pracy jest motywacja do szukania wyjścia ze „strefy komfortu”, którą bardzo często brak
zatrudnienia się staje. Szczególnie w przypadkach długoletniego bezrobocia, powrót na rynek pracy jest tak samo atrakcyjną,
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jak i przerażającą wizją – nad przezwyciężeniem obaw warto
pracować. Pomocne w wychodzeniu z bezrobocia jest również
poznanie swoich predyspozycji zawodowych, dostrzeżenie swoich mocnych stron, zaakceptowanie tych słabszych. Jest to praca
własna każdej z osób i właśnie od gotowości do podjęcia wysiłku zależy jej powodzenia.
Kiedy możemy mówić o sukcesie, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną osobom bezrobotnych, szczególnie tym, które są
trwale bezrobotne?
Myślę, że dla wszystkich, którzy pracują z osobami bezrobotnymi (np. pracownicy socjalni, doradcy zawodowi) największą
radością i sukcesem jest, gdy ktoś podejmuje pracę. Równie
ważne jest podjęcie przez osobę bezrobotną kursów doszkalających, nawiązanie nowych znajomości czy zainspirowanie się do
aktywności pozazawodowej, tj. wolontariat czy hobby.
Bezrobocie, podobnie jak bieda, często bywa dziedziczone
– o czym Pani wspomniała. Osoby niepracujące wcale nie
narzekają na swoją sytuację, wręcz przeciwnie, nie podejmują żadnej pracy w obawie utraty świadczeń społecznych
i swoiście pojmowanej wolności. Czy możliwe jest wyrwanie
się z takiego kręgu? Czy spotkała Pani osobę, która – mimo
takich wielopokoleniowych obciążeń – chce żyć inaczej
i udaje jej się to?
To prawda. Terapeuci rodzinni zjawisko to nazywają przekazem
transgeneracyjnym. Każdy z nas, w mniej lub bardziej świadomy sposób, powiela styl życia wyniesiony z rodziny pochodzenia. Czasami te wzorce są bardzo silne,
a przez to trudne do zmiany. Pewnie dlatego często
spotykam tych, którzy nie szukają innych rozwiązań.
Na szczęście osób, które podejmują wysiłek „wyrwania się z kręgu” bezrobocia też jest dużo.
Jak pokazują statystyki, istnieje silny związek pomiędzy liczbą samobójstw a stopą bezrobocia. W 2004
roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 19%. Zanotowano wówczas 4,9 tys. samobójstw. W kolejnych
latach odsetek bezrobotnych stopniowo spadał, aż do
2008 roku. Liczba zamachów samobójczych również
się zmniejszyła. Wyjątkiem jest tutaj wspomniany rok
2008, gdzie pomimo spadku bezrobocia liczba samobójstw była wyższa niż w roku poprzednim (4 tys. wobec 3,5 tys. w 2007 roku). Rok 2013 przyniósł kolejny
gwałtowny wzrost odsetka bezrobotnych (13,4%) –
odnotowano wówczas aż 6,1 tys. samobójczych zgonów. Te statystyki przerażają. Gdyby te osoby w odpowiednim czasie dostały wsparcie psychologiczne,
z pewnością tych nieszczęść byłoby znacznie mniej…
Tak, to bardzo smutna prawda. Długoletnie bezrobocie może prowadzić do prób samobójczych. Wiele
musiałoby się pewnie zmienić, by te statystyki były mniej przerażające, jednak już sama świadomość możliwości skorzystania
ze wsparcia psychologicznego jest ważna. Zawsze najciężej jest
samemu, więc cieszę się, że na terenie gmin podejmowane są
różne działania mające na celu zaktywizowanie i zintegrowanie
osób bezrobotnych.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog
Realizator Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców
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Dziecko
w szpitalu

– prawa rodzica

Prawa pacjenta gwarantowane są przez liczne akty prawne,
w szczególności zastosowanie w tej kwestii znajdzie ustawa
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Istotne znaczenie mają również Europejska
Karta Praw Pacjenta i Deklaracja Praw Pacjenta WHO.
Dodatkowo o prawach małego pacjenta oraz jego rodzica stanowi Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu.

C

hcąc zatem przedstawić bardziej szczegółowo, jakie
prawa ma rodzic, którego dziecko znajdzie się w szpitalu, w pierwszej kolejności należy odnieść się właśnie do
Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu. Jest to zbiór
10 praw, które co do zasady powinny być przestrzegane
w każdym europejskim szpitalu lub oddziale dziecięcym.
Są to pewne standardy postępowania, wytyczne dla personelu medycznego i lekarzy.

W przedmiotowej Karcie wskazano między innymi, że dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy
leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym. Dzieci powinny mieć prawo
do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu
rodzice lub opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających, bez względu na wiek dziecka. Co więcej, zgodnie z postanowieniami Karty, rodzicom
należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem
z dzieckiem. Pobyt rodziców nie powinien narażać
ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków.

AKTYWNA WSPÓŁPRACA

Ponadto, rodzice powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania dotyczącego
leczenia dziecka i powinni być zachęcani do aktywnej współpracy. Dzieci i rodzice mają prawo
do uzyskiwania informacji. Dzieci jednak powinny uzyskiwać informacje o swym stanie zdrowia
w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości
pojmowania. Dzieci i ich rodzice na gruncie Karty posiadają też prawo do współuczestniczenia
we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia.
W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku
dzieci, szczególnie trzeba je chronić przed zbędnymi zabiegami, które niewiele wniosą do procesu
leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi
i leczniczymi. Wskazane jest, by starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych
i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu. Dzieci powinny przebywać razem
z innymi dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać dzieci razem z dorosłymi. Dzieci
powinny mieć również możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało
dziecięce potrzeby. Przygotowanie i umiejętności
personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb
fizycznych i psychicznych dzieci. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu zobowiązany jest zapewnić mu ciągłość leczenia. Dzieci powinny być
traktowane z taktem i wyrozumiałością, a ich prawo do intymności zawsze szanowane.
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Generalną zasadą, którą kierowano się przy tworzeniu
Karty, było przypomnienie
o podmiotowości dziecka
i o tym, że ma ono prawo
do wyrażania własnego zdania we wszystkich sprawach,
które go dotyczą. Każdy pacjent, niezależnie od wieku,
ma prawo do poszanowania
godności w trakcie udzielania
świadczeń zdrowotnych. Karta Praw Dziecka w Szpitalu
wprost stanowi, że dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością oraz
nakazuje minimalizowanie
zbędnych stresów fizycznych
i emocjonalnych u małych pacjentów.
Jednocześnie wskazać należy, że na gruncie polskiego
prawa zastosowanie znajdzie w głównej mierze ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie
z art. 21 tejże ustawy przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna
osoba bliska. Prawo to przysługuje każdemu pacjentowi, bez względu na jego wiek,
a nie członkom rodziny czy innym osobom z otoczenia – pacjent może, ale nie musi z niego skorzystać. Ważne jest więc,
by pacjent miał możliwość podjęcia decyzji samodzielnie
i aby decyzja została uszanowana.

OBECNOŚĆ NAJBLIŻSZYCH

Pacjent posiada także prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osoby bliskiej bez ograniczenia ze względu
na porę dnia. Dotyczy to pacjentów w każdym wieku, nie tylko dzieci, choć w ich przypadku podkreśla się wagę ciągłej
obecności opiekunów przy nich (gwarantuje to także Karta
Praw Dziecka w Szpitalu, o której mowa powyżej). Nie istnieją przepisy, które dopuszczałyby możliwość towarzyszenia dziecku w szpitalu tylko do pewnego wieku. Mamy więc
pełne prawo pozostać przy chorym dziecku w szpitalu nawet
przez całą dobę.
Według Europejskiej Karty Praw Dziecka Hospitalizowanego rodzic nie powinien płacić za swój pobyt przy dziecku,
które przebywa w szpitalu. Mimo unijnego przepisu w Polsce taka opłata może być pobierana. Polskie przepisy pozwalają na pobieranie opłaty od rodziców i szpitale w wielu
przypadkach z uprawnienia tego korzystają. Warto zatem
zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w szpitalu, w którym znalazło się nasze dziecko, w tym
z regulaminem placówki. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do kierownika placówki z prośbą
o zwolnienie od opłat.

PRAWO DO ZASIŁKU

Na marginesie warto wspomnieć, iż z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14
ubezpieczonemu w ZUS rodzicowi przysługuje prawo do
zwolnienia z pracy i zasiłku opiekuńczego na podstawie

art. 32 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa. Dowodem, na podstawie którego w razie
choroby dziecka przyznawany jest matce lub ojcu dziecka
zasiłek opiekuńczy, jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA, zgodnie z art. 53 ust. 1 przedmiotowej ustawy w zw. z § 21 rozporządzenia ministra pracy
i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.

ZNAJOMOŚĆ SWOICH PRAW

Podsumowując, stwierdzić należy, że każdy szpital powinien respektować prawa dziecka i rodzica, jak również stwarzać warunki pozwalające na ułatwienie choremu dziecku
i jego rodzicom przetrwanie tego trudnego okresu. Niestety, w dużej części szpitali personel medyczny nie liczy się
z prawami rodziców. Istotna zatem w świetle powyższego
jest znajomość swoich praw i dążenie do tego, aby były one
przestrzegane. Zwłaszcza, że może to wpłynąć pozytywnie
na samopoczucie dziecka w szpitalu. Jest to bowiem często
wyjątkowo stresujący i trudny dla niego czas.

Kinga Sulej
aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łukasiuk
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Co nowego
w Centrum
DOJRZAŁE DECYZJE
MOGĄ UCHRONIĆ MŁODE ŻYCIE
PRZED RAKIEM SZYJKI MACICY

Centrum MD na drodze konkursu zostało wybrane
w Mieście Mińsk Mazowiecki i Gminie Mińsk Mazowiecki na realizatora

SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH

przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy
i brodawkom płciowym, wywołanych przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18,

dziewcząt urodzonych w 2004 roku.
W Przychodni Zdrowia „Dąbrówka”
na terenie Mińska Mazowieckiego prowadzone są bezpłatne szczepienia ochronne
przeciw zakażeniom HPV dla dziewczynek
urodzonych w 2004 roku:
» zameldowanych i zamieszkałych
na stałe na terenie Gminy Mińsk
Mazowiecki i uczęszczających
do gminnych szkół
» zameldowanych na terenie Miasta
Mińsk Mazowiecki

Szczepionka zapobiega zakażeniom typami wirusa HPV 16 i 18, jak również chroni krzyżowo przed
10 innymi z grupy onkogennych HPV: 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59.
Ponadto szczepionka chroni przed występowaniem brodawek płciowych powodowanych
przez typy HPV 6 i 11.
Pełen cykl szczepień obejmuje domięśniowe
(w ramię) podanie 2 dawek szczepionki w okresie 6 miesięcy. Przed szczepieniem dziecko badane jest przez lekarza pediatrę
lub lekarza rodzinnego.
Więcej informacji:
PRZYCHODNIA ZDROWIA CENTRUM
DĄBRÓWKA
ul. Dąbrówki 52 w Mińsku Mazowieckim
tel. 25 633 35 55, 25 785 60 51
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OPIEKA

KOORDYNOWANA

Wiosną w 2016 r. Spółka Centrum MD została zaproszona przez
Bank Światowy do udziału w projekcie „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie
modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej
dla Polski”, który jest jednym z etapów w procesie uruchomienia przez NFZ w całym kraju pilotażu „POZ+”. W związku z powyższym mieliśmy możliwość wymiany poglądów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
co z pewnością zaprocentuje poprawą efektywności i wpłynie
na zrozumienie nowoczesnych standardów organizacyjnych
w opiece zdrowotnej. Współpracujemy z: Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Państwowym Zakładem Higieny, Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Bankiem Światowym. Nawiązaliśmy także kontakty z zagranicznymi firmami medycznymi
wiodącymi w zakresie opieki koordynowanej: Opti Medis Gesundes-Kinzigtal (Niemcy), CareFirst (Stany Zjednoczone),
Keiser Permanente (Stany Zjednoczone).
Ostatnie wydarzenie, w jakim wzięli udział przedstawiciele Centrum – The Integrated Health Care seminar, (April 25, Moscow,
Tiumen) – o tematyce – Innowacyjne podejście do świadczenia
usług zdrowotnych na podstawie zintegrowanej opieki zdrowotnej opartej na ludziach: międzynarodowe doświadczenia,
dowody i perspektywy Federacji Rosyjskiej. Przedstawiono prezentację ukazującą mechanizmy wdrażania rozwiązań opieki koordynowanej w przychodniach Centrum.

The International Foundation for

Integrated Care IFIC
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach już blisko
trzy lata jest członkiem The International Foundation for Integrated
Care IFIC. IFIC zajmuje się propagowaniem idei opieki koordynowanej,
organizując m.in. kongresy i konferencje. W ostatnim czasie przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. uczestniczyli
w wydarzeniach:
15. Międzynarodowa Konferencja na temat Opieki Zintegrowanej
Edynburg, 25-27 marca 2015
Temat, jaki przyświecał konferencji organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki Zintegrowanej – „Złożone
potrzeby, zintegrowane rozwiązania:
zaangażowanie ludzi oraz ich wspieranie
i oferowanie im możliwości aktywnego
starzenia się w dobrym zdrowiu”.
16. Międzynarodowa Konferencja na temat Opieki Zintegrowanej
Barcelona, 23-25 maja 2016
Ruch na rzecz zmian: umożliwienie skoncentrowania się na ludziach i zintegrowanej opiece zdrowotnej i społecznej. Prezentacja materiałów w postaci posterów.

DIAMENT FORBES
2017
Centrum MD zostało
laureatem DIAMENTÓW
FORBESA 2017
Spółka Centrum otrzymała nagrodę w kategorii firm o przychodach od
50-250 mln zł na Mazowszu.
Na liście regionalnej CMD zajęło 41 miejsce, a na
liście ogólnopolskiej 140 miejsce.
Diamenty Forbes to zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju. Ranking
w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes”
opracowała firma Bisnode Polska.
W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech
ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Brano pod uwagę firmy, które złożyły do KRS
sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub
opublikowały je w Monitorze Polskim B. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości
lub likwidacji. Pozostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4,
ocenianym wg ratingu Bisnode.
Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie wg
przychodów ze sprzedaży:
» firmy małe 5–50 mln zł;
» firmy średnie 50–250 mln zł;
» firmy duże powyżej 250 mln zł.
Na podstawie: diamenty.forbes.pl

4th World Congress on Integrated Care
23-25 November 2016
Wellington – Nowa Zelandia
Firmę CMD reprezentowali dr
Paweł Żuk oraz dr Artur Prusaczyk. Pan Artur Prusaczyk
zaprezentował wyniki analizy
uzyskane po wprowadzeniu
pierwszych podstawowych
(organizacyjnych i finansowych) zasad opieki koordynowanej w CMD w latach 2006-2015. Wystąpienie nosiło
tytuł: „Different organizational and financial outcomes
in middle sized primary care practice in Poland after
basic care coordination model implementation”. Udział
w kongresie pozwolił na wymianę doświadczeń w zakresie sprawowania opieki koordynowanej w placówkach
medycznych.
17th International Conference on Integrated Care
8-10 May 2017
Dublin – Ireland
Międzynarodowa Konferencja
Opieki Zintegrowanej – 2 postery prezentujące rezultaty
na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pacjentek
dotyczących badań profilaktycznych, 1) Jaka jest najbardziej efektywna metoda
zapraszania pacjentek na badania profilaktyczne?
2) Czy lęk u pacjentek jest przyczyną nieuczestniczenia
w programie cytologicznym?
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Zakażenia
szpitalne
ym razem musimy się przyjrzeć koT
lejnemu niezwykle aktualnemu problemowi medycznemu. Będą to zakażenia szpitalne. Częstokroć nie zdajemy
sobie sprawy, jak istotny jest to problem
i że wszyscy możemy się z nim spotkać
w pewnym etapie naszego życia.

Od wielu lat pokutuje stereotyp, że szpital to
najlepsze miejsce na diagnostykę, bo możemy tam wykonać szybko „wszystkie badania”,
nie musimy czekać w kolejkach do przychodni i otrzymujemy błyskawiczną, pełną ocenę
stanu zdrowia. Ale czy aby na pewno szpital
jest miejscem pozbawionym zagrożeń? Czy
jest miejscem, gdzie należy przeprowadzać
badania u osób, które są na tyle sprawne, by
wykonać badania ambulatoryjnie? A może
niektóre schorzenia lepiej jest cierpliwie leczyć w warunkach domowych, niż narażać
się na zagrożenia związane z hospitalizacją?
Ostatnio spotkałem się z sytuacją dziecka,
które podczas hospitalizacji przechodziło kolejne infekcje wirusowe przewodu pokarmowego, włącznie z koniecznością konsultacji
chirurgicznej, a mama stwierdziła: „przecież
my przyszliśmy do szpitala tylko z kaszlem…” Oczywiście szpital i hospitalizacja
wielokrotnie jest konieczna i tylko w tych
warunkach można diagnozować i leczyć
cięższe schorzenia. To nie podlega dyskusji.
Wtedy należy zastosować wszelkie dostępne
sposoby, by zapobiec zakażeniom wewnątrzszpitalnym.
Zakażenia szpitalne stały się jedną z głównych przyczyn współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na całym
świecie. Zmniejszenie ryzyka ich występowania powinno zatem należeć do podstawowych obowiązków zarówno kierownictwa,
jak i całego personelu zatrudnionego w każdej jednostce ochrony zdrowia. Większość
opracowań podaje, że ogólna zapadalność
na zakażenia szpitalne oscyluje w granicach
5–10%, a najwyższa śmiertelność (ok. 25%)
jest związana ze szpitalnym pierwotnym zakażeniem krwi. Występowanie tych zakażeń
powoduje niejednokrotnie nie tylko powikłania w przebiegu choroby podstawowej, ale
również wydłuża okres hospitalizacji (o 5–10
dni) i zwiększa koszty związane z leczeniem
zakażonego pacjenta.
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Czym jest zakażenie?
Zakażenie, które wystąpiło w związku
z udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
w przypadku gdy choroba w czasie
udzielania świadczeń nie była w okresie wylęgania (np. zakażenia bakteryjne) lub gdy choroba wystąpiła po
udzieleniu tych świadczeń w okresie
nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np. WZW typu B,
WZW typu C). Najczęściej uznaje się
zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło w okresie 48-72 godzin od udzielenia świadczenia zdrowotnego. Dla
zakażenia o długim okresie wylęgania
(WZW typu B, WZW typu C, HIV,
gruźlica) przyjmuje się okres od dwóch
tygodni do wielu lat. Zakażenie szpitalne może dotyczyć zarówno pacjenta,
jak i personelu. Może wystąpić zarówno w szpitalu, jak i w innej placówce
opieki zdrowotnej.
W niektórych przypadkach definicja zakażenia szpitalnego jest nieco inna:
▪ u noworodków za zakażenie szpitalne przyjmuje się zakażenie, które
wystąpiło po upływie 48 godzin od
porodu, a przed porodem u matki
nie istniało zakażenie,
▪ w przypadku zakażenia miejsca operowanego (dawniej zakażenie rany
operacyjnej) u pacjenta niezakażonego przed zabiegiem za zakażenie
szpitalne uznaje się zakażenie, które
wystąpiło w ciągu miesiąca od zabiegu, a jeśli pacjent ma wszczepione ciała obce (np. implanty ortopedyczne), w ciągu roku od zabiegu.

Typowe zakażenia
Zakażenia szpitalne mogą występować
stale z częstotliwością charakterystyczną dla oddziału (endemia) lub pojawić
się gwałtownie jako ognisko zachorowań (epidemia). Okazuje się też, że typowe zakażenia szpitalne – egzogenne, czyli krzyżowe, mają swoje źródło
w przeniesieniu na pacjenta czynnika
zakaźnego z innego chorego, osoby
z personelu czy ze środowiska szpi-

talnego; zakażenia szpitalne endogenne są
spowodowane własną mikroflorą chorego
(patologiczną lub oportunistyczną).
Do osób najbardziej narażonych na ryzyko
wystąpienia zakażenia szpitalnego należą
więc w szczególności chorzy hospitalizowani na oddziałach intensywnej opieki
medycznej, poddani procedurom diagnostycznym i terapeutycznym górnych dróg
oddechowych, osoby z centralnym wkłuciem do naczyń krwionośnych, dializowane
i z cewnikami dróg moczowych, pacjenci
ze skrajnych grup wiekowych (powyżej 65
roku życia, poniżej jednego roku życia), pacjenci obciążeni przewlekłymi schorzeniami
(np. z cukrzycą, z niewydolnością układu
krążenia i/lub układu oddechowego), chorzy z poważnymi zaburzeniami odporności
oraz po urazach wielonarządowych i/lub
rozległych oparzeniach. Jednak zakażenia
szpitalne dotyczą nie tylko chorych, ale również osób, które mają stałe, okresowe bądź
sporadyczne kontakty ze środowiskiem szpitalnym, tj. personelu, osób odwiedzających,
brygad remontowych, dostawców itp.

Jakie mogą być przyczyny
środowiskowe zakażeń?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

brudne ręce personelu,
zanieczyszczona odzież personelu,
niejałowy sprzęt medyczny,
nieodkażony sprzęt niemedyczny oraz
skażone otoczenie pacjenta,
niewłaściwe sprzątanie,
niewłaściwy podział pracy: angażowanie
osób nieprzygotowanych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych, „wypożyczanie”
personelu z innych oddziałów, brak procedur i standardów
złe warunki pracy: zbyt duże obciążenie
personelu, nadmierne obłożenie, wprowadzanie nowych wymagań bez szkolenia
i treningu,
przyjmowanie chorych, wymagających
szczególnych warunków hospitalizacji
bez możliwości zapewnienia tychże warunków,
złe warunki sanitarno-higieniczne placówek, brak procedur i standardów
brak systemu kontroli zakażeń w placówce: brak procedur i standardów, brak
fachowców.

Ochrona przed zakażeniami
Jakie są możliwe źródła
zakażeń?
▪ nosiciele (zdrowi i ozdrowieńcy) – np.
odwiedzające rodziny w okresach sezonowych zachorowań na przeziębienia lub grypę
▪ personel szpitalny
▪ sprzęt szpitalny nieodpowiednio sterylizowany i dezynfekowany (aparatura
diagnostyczna, narzędzia chirurgiczne
i zabiegowe, materiały opatrunkowe)
▪ przedmioty osobiste – bielizna,
odzież, pościel, buty szpitalne, materace, koce, poduszki
▪ przedmioty szpitalne – łóżka, meble,
klamki, sedesy, nocniki, kaczki, baseny, wanny, butelki, mydelniczki
▪ leki – krew, plazma, krople do oczu,
środki dezynfekcyjne stosowane do
odkażania ran
▪ żywność i woda

Czynniki zwiększające
narażenia na zakażenia:
▪ immunosupresja (zmniejszenie odporności przez niektóre leki, np. w nowotworach)
▪ niedobory odporności
▪ choroby współistniejące, np. cukrzyca
▪ wiek: dzieci do 1 roku życia, szczególnie: wcześniactwo, osoby starsze
▪ długotrwałe stosowanie antybiotyków
▪ inwazyjne procedury diagnostyczne,
lecznicze i pielęgnacyjne – cewniki
naczyniowe obwodowe i centralne,
cewnik moczowy, żywienie parenteralne, endoskopie
▪ przerwanie ciągłości tkanek: zabiegi
operacyjne, oparzenia
▪ długotrwałe lub wielokrotne hospitalizacje: kolonizacja przewodu
pokarmowego i układu oddechowego
szczepami szpitalnymi
▪ pobyt w domu dziecka
▪ ograniczenie diagnostyki mikrobiologicznej
▪ ograniczenie ilości zlecanych badań
▪ nadużywanie w terapii empirycznej
(bez posiewów) antybiotyków o szerokim spektrum – cefalosporyny III
gen.
▪ stosowanie leków bez wskazań – zakażenia wirusowe
▪ zbyt krótki czas terapii
▪ ograniczenie stosowania terapii celowanej
Szczególnej wagi nabierają zakażenia
bakteriami tzw. wieloopornymi. To
znaczy takimi, które stają się niewrażliwe na powszechnie dostępne antybiotyki. Szybki wzrost oporności na
antybiotyki stosowane w lecznictwie
stanowi jeden z najpoważniejszych
problemów współczesnej medycyny.
Oporność bakterii może być naturalna
(charakterystyczna dla danego gatunku) lub nabyta i jest uwarunkowana
różnorodnymi mechanizmami. Zakażenia wywołane wieloopornymi drobnoustrojami stanowią obecnie problem
ogólnoświatowy.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
Jak zminimalizować
ryzyko zakażeń?
Jakie są możliwość walki, a przede wszystkim
zapobiegania zakażeniom? Także w tej dziedzinie medycyny niezwykle istotna jest profilaktyka, bo jeżeli uda nam się zapobiec zakażeniu,
nie będziemy zmuszeni do uciążliwej i niezwykle trudnej terapii. Tę profilaktykę można
właściwie zacząć na poziomie POZ. Ano tak,
ponieważ zbadano, że ok. 70% antybiotyków
stosuje się w POZ bez uzasadnienia, szczególnie u dzieci. Przyczyn takiego stanu jest wiele, zarówno po stronie lekarzy, jak i pacjentów.
Racjonalizacja stosowania antybiotykoterapii
(np. nieprzepisywanie tych leków w zakażeniach wirusowych) z pewnością zmniejszy narażenie na powstawanie bakterii opornych na
antybiotyki. Z kolei u starszych osób zdarzają
się błędy w stosowaniu antybiotyków, np. zbyt
małe dawki, niewłaściwe odstępy między dawkami, samoleczenie itp.

Jakie są metody zapobiegania
zakażeniom u pacjentów
hospitalizowanych?
Istnieje pojęcie tzw. reżimu sanitarnego. Jest
to ogół czynności i sposób organizacji pracy,
których celem jest wypełnienie obowiązku
utrzymania czystości i sterylności szpitali oraz
innych miejsc opieki nad pacjentem, mające na
celu zapewnienie maksymalnej ochrony przed
zakażeniami drobnoustrojami chorobotwórczymi. Wymienię kilka podstawowych zasad ograniczających ryzyko zakażeń:
▪ stosowanie zasad higieny i aseptyki oraz antyseptyki:
▪ mycie chirurgiczne rąk na bloku operacyjnym
przed każdą operacją,
▪ zakładanie jałowych rękawic oraz odzieży
przed operacją,
▪ zakładanie rękawiczek higienicznych podczas
wykonywania wszelkich czynności przy pacjencie,
▪ utrzymanie higieny osobistej pacjentów oraz
własnej,
▪ przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu
należy higienicznie umyć ręce,
▪ zakładanie maseczek i czepków na włosy
przed operacją,
▪ posługiwanie się tylko i wyłącznie jałowym
sprzętem na bloku operacyjnym,
▪ stosowanie zasad i technik wykonywania zabiegów pielęgniarskich z grupy aseptycznych
▪ częsta obserwacja miejsc wkłucia, ujścia drenów i cewników, obserwacja rany i opatrunków, dbanie o czystość cewników,
▪ posługiwanie się jałowymi narzędziami podczas zmiany opatrunku na ranie pooperacyjnej,
▪ dokładne czyszczenie i dezynfekcja ran, codzienna zmiana opatrunków, a w razie potrzeby częściej
▪ przestrzeganie izolacji i segregacji pacjentów
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się
zakażeń wewnątrzszpitalnych,
▪ stosowanie określonych zasad i procedur
w usprawnianiu pacjenta,
▪ prawidłowa pielęgnacja pacjentów zaintubowanych i rurki intubacyjnej,
▪ okresowa ocena stanu zdrowia pielęgniarek,
ocena stanu odporności,
▪ poddawanie się szczepieniom, które chronią
pielęgniarkę przed zachorowaniem na chorobę zakaźną,
▪ prowadzenie dokumentacji tzw. zranień
i ukłuć.

Aby ww. zabiegi były skuteczne,
należy przestrzegać dodatkowych
zasad podczas pracy:
▪ mieć zawsze krótko obcięte paznokcie,
▪ nie nosić biżuterii, zegarka,
▪ unikać skaleczeń i innych uszkodzeń
skóry,
▪ skaleczenia lub chorobowe zmiany skórne zawsze zabezpieczyć wodoodpornym
opatrunkiem, ewentualnie dodatkowo
specjalnymi rękawiczkami,
▪ myć i odkażać ręce w przypadku uszkodzenia rękawiczki,
▪ stosować rękawiczki ochronne przy wykonywaniu czynności, w których możliwy jest kontakt z krwią i płynami ustrojowymi,
▪ stosować sterylne rękawiczki do czynności aseptycznych,
▪ ręce myć przed założeniem i po zdjęciu
rękawiczek.

ŚWIATOWY DZIEŃ
PROMOCJI HIGIENY RĄK
Pracownicy ochrony zdrowia, opiekunowie pacjentów, bliscy odwiedzający chorych w szpitalach.
Wszystkie te osoby mogą być świetnymi roznosicielami drobnoustrojów. Statystyki mówią, że nawet 90% zakażeń szpitalnych można uniknąć, jeśli
higiena rąk byłaby na wyższym poziomie. Dlatego
5 maja – od dziesięciu lat – obchodzimy Światowy
dzień Higieny Rąk, połączony z kampanią Światowej Organizacji Zdrowia, prowadzonej pod
hasłem „Chroń życie – umyj swoje ręce”.
Zakażenia szpitalne często prowadzą do rozwoju
poważnych chorób i wydłużonej hospitalizacji.
Mogą także stanowić przyczynę długotrwałej
niepełnosprawności, a w krytycznych przypadkach mogą kończyć się śmiercią pacjenta. Ponadto
oznaczają wyższe koszty dla pacjentów i ich rodzin
oraz stanowią bardzo duże, dodatkowe obciążenie
finansowe systemu ochrony zdrowia. Higiena
rąk stanowi podstawowy środek ograniczający
rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta
czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem w sektorze
opieki zdrowotnej. Dzięki badaniom analizującym
różne czynniki oddziałujące na przestrzeganie higieny rąk i najlepsze strategie jej promocji możliwe
było wskazanie nowych sposobów postępowania
o udowodnionej skuteczności. W związku z tym
zaproponowano szereg strategii promocji higieny
rąk i poprawy przestrzegania jej zasad. Zorganizowana przez WHO Pierwsza Światowa Inicjatywa
na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta „Higiena rąk to
bezpieczna opieka” – podjęła działania w celu podniesienia na wyższy poziom standardów i praktyki
w zakresie higieny rąk oraz wdrożenia skutecznych
sposobów ich realizacji.
(gis.gov.pl)

Na podstawie uzyskanych wyników oraz
informacji zdobytych z innych źródeł, tj.
publikacji czy raportów, stwierdzono, że
w Polsce problem zakażeń szpitalnych jest
nadal niedoceniany. Powodem tego stanu
rzeczy jest nie tylko brak chęci czy możliwości, ale przede wszystkim brak rzetelnego, fachowego przygotowania wszystkich pracowników medycznych (każdego
szczebla). Systematyczna edukacja, wymagająca – niestety – zarówno czasu, jak
i olbrzymiego samozaparcia, z pewnością
umożliwi uzyskanie odpowiedniej wiedzy
i przyczyni się do obniżenia ryzyka wystąpienia infekcji

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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Dbaj o zęby

na wakacjach

Każdy z nas z wytęsknieniem
oczekuje wymarzonego urlopu.
Zanim jednak to nastąpi, warto
odwiedzić stomatologa, by podczas wakacji uniknąć przykrości
związanych z bólem zęba.
Bardzo często to właśnie podczas
wakacji dopada nas ból zęba, skutecznie psując przyjemność beztroskiej
kanikuły. Już podczas lotu samolotem
odczuwamy niepokojące „ćmienie”,
choć wcześniej nie miewaliśmy
podobnych objawów. Winowajcą
jest zmieniające się ciśnienie, które
powoduje uwrażliwienie zębów
z nieszczelnymi lub wykruszonymi
plombami. Warto więc przed wylotem dokonać przeglądu uzębienia
u stomatologa (za granicą zapłacimy
dużo więcej za usługę dentystyczną)
i wyleczyć ubytki. Podobnie nieprzyjemności mogą nas dopaść podczas
wspinaczek wysokogórskich czy nurkowania. Zalecam też wcześniejszą
wizytę u stomatologa, jeśli chcemy
zabłysnąć na plaży śnieżnobiałym
uśmiechem, który w kontraście z naszą opalenizną może być wielkim atutem urody. Pamiętajmy, że wybielanie
zębów przed wyjazdem na własną
rękę (przy pomocy różnego rodzaju
preparatów czy pasków wybielających, dostępnych w aptekach) może
się skończyć odwrotnym skutkiem do
zamierzonego i wywołać dyskomfort,
a nawet cierpienie.
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Uwaga na napoje

gazowane
W upalne dni chętnie sięgamy po napoje gazowane, schłodzone soki i lody.
W przypadku tych ostatnich nagła
zmiana temperatur może prowadzić do
uszkodzenia szkliwa a nawet jego popękania, co w konsekwencji otwiera drogę
do próchnicy. Nie mniejszym wrogiem
naszych zębów są wspomniane już napoje gazowane, zawierające mnóstwo kwasów, zmiękczających szkliwo oraz cukru,
prowadzącego do namnażania się bakterii
próchnicowych. Dużo bezpieczniej jest
zastąpić je świeżymi sokami z owoców
czy warzyw oraz wodą mineralną (2
litry dziennie i więcej). Picie dużej ilości
wody zapobiega odwodnieniu, ale także
przyczynia się do większej produkcji śliny, która utrzymuje odpowiedni poziom
pH w ustach i zwalcza groźne bakterie
w jamie ustnej. Jeśli już nie potrafimy się
rozstać z ulubionym napojem gazowanym, pijmy go szybko i przez słomkę, by
kontakt napoju z zębami był jak najmniejszy.

Podstępne
owoce sezonowe

Podczas lata możemy wreszcie do woli
rozkoszować się smakiem sezonowych
owoców: wiśni, malin, jeżyn, porzeczek
czy jagód. Jednak ich spożywanie musi
odbywać się pod kontrolą, ponieważ sok
w nich zawarty może przebarwić nam

zęby, zwłaszcza gdy mają one słabe
szkliwo. Drobinki owoców dostają się
także do szczelin międzyzębowych,
sprzyjając rozwojowi próchnicy.
Dlatego szczególnie podczas wakacji
zalecam codzienne nitkowanie zębów. Winniśmy także „uważać” na
owoce cytrusowe, zawierające dużą
ilość kwasów. Stomatolodzy zalecają
zjadanie ich naraz w jednej dawce, a nie
smakowanie, by uniknąć uszkodzenia
szkliwa. Wspomniałam już o nagannej roli cukru w naszej diecie (jedna
puszka coca-coli zawiera 7 łyżeczek
cukru). Cukier prowadzi do ubytków
w tkance zęba, dlatego tak ważne jest,
by spożywać napoje zawierające duże
ilości wapnia, niezbędnego minerału
budulcowego zębów. Latem pijmy więc
jogurty, kefiry czy maślanki, które nie
tylko wzmacniają nasze zęby i kości,
ale także doskonale orzeźwiają podczas
upałów i wspomagają trawienie.

Kąpiele
w basenie

Wielu z nas nie wyobraża sobie urlopu
bez regularnych kąpieli w basenie, których walory zachwala większość zagranicznych kurortów. Pamiętajmy jednak,
że zbyt długie korzystanie z basenu,
z powodu zawartego w wodzie chloru,
może prowadzić do przebarwień zębów
czy erozji szkliwa. Konieczne jest zatem po wyjściu z basenu umycie zębów
lub chociaż przepłukanie ich wodą.

Stomatologia
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PORADNIA STOMATOLOGICZNA CENTRUM
Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 42A

Złamania
i inne urazy zębów

zapisy: tel. 25 759 05 80

Okres wakacji to czas, kiedy znacznie wzrasta liczba
wizyt w gabinetach stomatologicznych z powodu złamań
zębów czy innych urazów, które dotyczą zwłaszcza dzieci, młodzieży i miłośników sportów ekstremalnych. Czas
ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie. Im szybciej
dotrzemy do dentysty, tym lepiej. Na szczęście większość
stałych zębów po urazie da się uratować, jeśli zna się
właściwe zasady postępowania.

Co zrobić, jeśli ząb

jest złamany?
Odszukujemy odłamany fragment, ponieważ można go
przykleić do zęba. W tym celu udajemy się jak najszybciej do dentysty. Najlepiej, żeby fragment był transportowany do gabinetu w mleku lub soli fizjologicznej (wtedy
jego połączenie z zębem będzie trwalsze).

Co zrobić, jeśli ząb stały

został wybity?

(wypadł cały razem z korzeniem)

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
• kosmetyczne wypełnienia (kompozyty światłoutwardzalne)
PROFILAKTYKA PRÓCHNICY
• lakierowanie zębów lakierem fluorowym
• lakowanie
• lapisowanie
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
PERIODONTOLOGIA
• usuwanie osadu i kamienia nazębnego
• leczenie chorób dziąseł
ENDODONCJA
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Odszukujemy ząb. Podnosimy go trzymając za koronę
(jest to ta część widoczna w buzi powyżej dziąsła). Zatykamy zlew i opłukujemy ząb pod bieżącą wodą.
Potem, jeśli wiesz w jaki sposób, umieść ząb w zębodole
(„dziurze” po wybitym zębie), zagryź chusteczkę, unieruchamiając w ten sposób ząb i szybko udaj się do dentysty.
Jeśli masz wątpliwości, czy umieścisz ząb prawidłowo,
włóż ząb do pojemnika wypełnionego mlekiem lub solą
fizjologiczną (jeśli nie masz mleka lub soli, po prostu
umieść ząb w jamie ustnej pomiędzy dziąsłami a policzkiem i natychmiast udaj się do dentysty (nie później niż
w ciągu 2 godzin).

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
PRZYCHODNIA CENTRUM w Strachówce

Uwaga! Zębów mlecznych nie ratujemy. Jeśli zostaną
wybite, nie można ich ponownie umieszczać w zębodole!

• STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

ul. Norwida 7, 05-282 Strachówka
zapisy: tel. 25 785 69 01

• STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
• PROTETYKA

I na koniec uwaga dla
dzieci i dorosłych – podczas rodzinnych wyjazdów nie wymieniajmy się
szczoteczkami do zębów.
Każdy powinien korzystać
ze swojej, w przeciwnym
razie grozi nam zakażenie
jamy ustnej chorobotwórczymi bakteriami, a wtedy
wakacje nie będą miłym
wspomnieniem.

• CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
• PERIODONTOLOGIA

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
PRZYCHODNIA CENTRUM w Hołubli
ul. Siedlecka 68, 08-107 Paprotnia
zapisy: tel. 25 631 31 21

Joanna Murawska
lekarz stomatolog
Przychodnia Centrum
w Strachówce
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Apeluję do pacjentów:

NIE LEKCEWAŻCIE

OBJAWÓW

Rozmowa z lek. Adamem Dorobkiem, specjalistą urologiem

Jak wynika z raportu "Rak pęcherza moczowego – nowotwór zapomniany?", stworzonego przy współpracy Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Polskiego Towarzystwa Urologicznego, nowotwór ten zabija rocznie 3 tysiące Polaków.
Mamy pod tym względem najwyższą śmiertelność w Europie. Co jest tego główną przyczyną?
Są dwie główne grupy przyczyn. Pierwsza to niska świadomość zdrowotna Polaków, którzy nie dbają o zdrowy tryb
życia, lekceważą pojawiające się objawy chorób, wizyty u lekarza traktują jako ostateczność, nie stosują się do zaleceń lekarzy itd. Druga grupa przyczyn leży po stronie służby zdrowia – bardzo słabo finansowanej przez biedne państwo, źle zarządzanej, źle koordynowanej, z archaicznym szpitalnictwem,
złym dostępem do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego
i leczniczego. Mamy najniższy odsetek liczby lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców w całej Unii Europejskiej (!)
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a także – jeden z najniższych odsetków liczby pielęgniarek. Ta
sytuacja będzie się pogarszać, bo liczba lekarzy i pielęgniarek
spada a nakłady na służbę zdrowia nie wzrastają przy rosnących kosztach leczenia. Młodzi lekarze zarabiają tak mało, że
nie zdziwiłoby mnie, gdyby wszyscy wyjechali do pracy za
granicę (śmiech).
Realia są jakie są, a ludzi trzeba leczyć. Wśród jakiej grupy wiekowej jest rozpoznawany rak pęcherza i od czego to
zależy?
Oczywiście w grupie osób starszych, po 50 roku życia. Po
pierwsze, z wiekiem słabnie układ odpornościowy, broniący
nas przed nowotworami. Po drugie, im dłużej nasz organizm
narażony jest na kontakt z substancjami toksycznymi (na przykład im dłużej palimy papierosy), tym większe prawdopodobieństwo rozwoju nowotworów złośliwych.

Rak pęcherza
Jak Pan wyjaśni fakt, że rak pęcherza moczowego występuje trzykrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet?
To proste. W grupie starszych osób palaczami są głównie
mężczyźni, zaś palenie tytoniu odpowiada za większość zachorowań na raka pęcherza. Oni też znacznie częściej byli
dawniej narażeni w pracy na kontakt z toksycznymi substancjami chemicznymi, a to druga, choć znacznie rzadsza przyczyna.
Czy rak pęcherza może się dziedziczyć?
Historie rodzinnego występowania raka pęcherza są niezwykle rzadkie, choć predyspozycje do rozwoju nowotworów
złośliwych wśród najbliższych krewnych mogą mieć niewielki wpływ na rozwój tego raka.
Panie doktorze, proszę wymienić objawy, świadczące o rozwoju raka pęcherza…
Podstawowym objawem jest obecność krwi w moczu. Gdy wykrywa
się ją tylko na podstawie badania
laboratoryjnego moczu – mówimy o krwinkomoczu. Gdy krew
widoczna jest gołym okiem – nazywamy to krwiomoczem. Poza
tym mogą wystąpić praktycznie
wszystkie istniejące dolegliwości
ze strony układu moczowego: ból
przy oddawaniu moczu, częstomocz, parcia naglące i wiele innych. Żaden z tych objawów nie
jest charakterystyczny tylko dla
raka pęcherza. Najprościej jest
więc przyjąć następującą zasadę:
Zadaniem pacjenta jest przyjść do
lekarza, gdy zauważy coś niepokojącego. Zadaniem lekarza zaś –
stwierdzić, co wywołuje te objawy.
Na czym polega diagnostyka
w przypadku tego nowotworu?
Jeżeli na podstawie zebranego wywiadu i podstawowych badań laboratoryjnych podejrzewamy raka pęcherza, to najważniejszymi badaniami będą USG pęcherza (ewentualnie inne
badanie obrazowe, np. tomografia komputerowa) i cystoskopia. Cystoskopia polega na wprowadzeniu specjalnej kamery
do wnętrza pęcherza i obejrzeniu go od środka. Rak pęcherza może przybierać bardzo różne formy: może być prawie
nieodróżnialny od prawidłowej ściany pęcherza, może przypominać stan zapalny pęcherza, ale najczęściej wygląda jak
koralowiec w rafie koralowej lub duża brodawka, stąd nosi
nazwę „brodawczak”. Bardzo często znajduje się w pęcherzu
wiele takich brodawczaków, nawet kilkadziesiąt.
Według jakiego systemu ocenia się stopień zaawansowana raka?
Stopień zaawansowania raka pęcherza moczowego można
ocenić dopiero po jego wycięciu i zbadaniu przez histopatologa pobranych podczas operacji wycinków. Histopatolog
ocenia, jak głęboko rak wnika w ścianę pęcherza oraz jaki
jest jego stopień złośliwości. Te dwa elementy są kluczowe
dla dalszego leczenia i rokowania. Po uzyskaniu tych informacji urolog decyduje, czy do oceny stopnia zaawansowania
raka konieczne jest wykonanie dalszych badań.
Leczenie raka pęcherza moczowego – od czego zależy powodzenie kuracji?
Jak wspomniałem, najważniejsze są: głębokość, na jaką rak
penetruje ścianę pęcherza moczowego oraz stopień złośliwości jego komórek. Znaczenie mają też wielkość i ilość guzów
pęcherza wykrytych po raz pierwszy w pęcherzu. W przypadkach, w których rak jest zaawansowany, podstawowe znaczenie ma z kolei obecność przerzutów. Wszystkie badania
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wykazały też olbrzymie znaczenie kwalifikacji operującego
urologa: jego doświadczenia i agresywności, z jaką wycina
guzy pęcherza. Jeżeli założymy, że mamy dwóch chorych
z dokładnie takimi samymi guzami pęcherza, to na dalsze
losy tych chorych największy wpływ ma to, kto ich będzie
operował.
Jakie są rokowania w przypadku tego nowotworu?
Obecnie stosujemy kilka specjalnych systemów oceny rokowania raka pęcherza moczowego, które dość dokładnie szacują w procentach szanse chorego na wyleczenie; jest to jednak
bardzo specjalistyczna wiedza. Generalnie należy przyjąć,
że rokowanie zależy głównie od tego, jak wcześnie zostanie
wykryty rak i jak bardzo jest złośliwy. Stąd zaś wniosek dla
naszych pacjentów: w razie pojawienia się objawów, nie zwlekajcie
z wizytą u swojego lekarza!
Zalecenia po leczeniu…
Rak pęcherza jest dość specyficznym nowotworem z uwagi na wybitną tendencję do nawrotów i to
nie tylko w miejscu, gdzie rósł
wcześniej. Rak pęcherza spotykany w Polsce to prawie wyłącznie
rak urotelialny (inaczej mówiąc –
przejściowonabłonkowy). Nawrót
raka
przejściowonabłonkowego
może dotyczyć każdego miejsca,
gdzie występuje urotelium: obu nerek, moczowodów, pęcherza, cewki
moczowej. Wszystkie te elementy układu moczowego muszą być
sprawdzane. Do tego po operacji
chory musi zgłaszać się do kontroli
przez wiele lat, gdyż nawrót może
wystąpić nawet po wielu latach od
zabiegu.
Czy możliwe jest zatem całkowite wyleczenie?
Oczywiście, jednak zależy to od stopnia zaawansowania choroby. W przypadkach niezaawansowanej choroby pacjent ma
olbrzymie szanse na pełne wyleczenie. Jak wspomniałem
wyżej, wymaga to jednak od niego dyscypliny i determinacji.
Mówiąc kolokwialnie, nie można sobie „odpuścić”.
Co jest najważniejsze w profilaktyce raka pęcherza?
Najważniejsze jest rzucenie palenia oraz unikanie palenia
biernego i narażania się na kontakt z toksycznymi substancjami chemicznymi. Dobrze jest też stosować dietę bogatą
w substancje zapobiegające rozwojowi komórek nowotworowych, tzn. w antyoksydanty. Wszyscy znają tę dietę: bogatą
w warzywa, owoce, zieloną herbatę itd., jednak ze świecą
szukać osób, które ją stosują.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

lek. Adam Dorobek

urolog

Poradnia urologiczna
Przychodnia Centrum w Mińsku Maz.
ul. Piłsudskiego 42a
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Prezentacja placówek CMD

Przychodnia Centrum w Nurze

Współpraca

z PACJENTEM
jest nieoceniona
Rozmowa z lek. Łukaszem Śmiejkowskim,
kierownikiem przychodni Centrum w Nurze
Panie doktorze, z jakimi nadziejami
opuszczał Pan mury Akademii Medycznej i jak po latach konfrontuje je
Pan z rzeczywistością?
W 2006 roku ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie i przyznam, że byłem wtedy trochę przestraszony zakresem
obowiązków, stojących przede mną jako
młodym lekarzem. Miałem jednak nadzieję, że „jakoś to będzie” i po sześciu
latach studiów uda mi się odnaleźć w medycynie. Pierwsze kroki były trudne, ale
stopniowo adaptowałem się do zawodu,
zdobywałem doświadczenie – to pozwoliło mi na większą swobodę w mojej pracy.
Dlaczego zdecydował się Pan na specjalizację z medycyny rodzinnej?
Medycyna rodzinna była moim celem
jeszcze przed podjęciem studiów medycznych. Moi rodzice przez wiele lat pracowali jako lekarze rodzinni (praktykują
również do tej pory) i obserwowałem
wady i zalety tej pracy na co dzień. Zawsze lubiłem kontakt z ludźmi, a ta specjalizacja daje możliwość bezpośredniej
współpracy z pacjentem.
Kieruje Pan przychodnią Centrum
w Nurze. Jakie są zalety pracy w małej miejscowości, a co Panu przeszkadza w codziennych obowiązkach?
Zaletą pracy w małych miejscowościach
jest właśnie bezpośredni kontakt z pacjentem. Obejmujemy opieką zarówno
chorego, jak i jego rodzinę. Zbierając
wywiad możemy prześledzić obciążenia
chorobowe całej rodziny, gdyż często leczymy całe pokolenia, a nie pojedyncze
osoby z danego domu. Takie holistyczne
podejście do pacjenta daje największe
efekty. Na pewno dość trudne dla wielu
lekarzy jest to, że w małym środowisku
nie jest się anonimowym, mi to jednak nie
przeszkadza.
Co, według Pana, jest podstawą dobrej relacji pacjent-lekarz? Jakich
słów należy unikać, a jakie są bezcenne w kontekście zdrowienia pacjenta?
Podstawą jest współpraca. Zarówno lekarz, jak i pacjent powinni pracować razem nad „dobrostanem” osoby zainteresowanej. Lekarz musi wykazywać dużo
empatii, pocieszyć chorego, podnieść go
na duchu. Powinien również wytłumaczyć zalecenia i cele prowadzonej terapii.
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Zdecydowanie unikam słów z terminologii lekarskiej, które są niezrozumiałe dla
pacjenta.
Czego się Pan uczy od swoich podopiecznych?
Cierpliwości... Zarówno do siebie samego, jak i do pacjentów. Wszyscy jesteśmy
w końcu ludźmi. Rozmowy z pacjentami
poszerzają również horyzonty, rozmawiamy o tematach medycznych, jak i pozamedycznych, o problemach, ale również
o rzeczach wesołych. Dzięki moim pacjentom lepiej rozumiem świat i ludzi.
Na co najczęściej uskarżają się Pana
pacjenci i do czego najtrudniej ich
przekonać?
Ze względu na to, że populacja w gminie
Nur jest „senioralna”, to wiele osób ma
problemy z lokomocją i dostaniem się do
przychodni. Komunikacja publiczna nie
funkcjonuje na wystarczającym poziomie,
co okresowo (wakacje, ferie) powoduje
duże utrudnienia dla chorych. Najtrudniej
pacjentów przekonać do stosowania diety,
ale łakomstwo jest chyba w ludzkiej naturze.
Na pomoc jakich specjalistów mogą
liczyć w przychodni, którą Pan kieruje?
W Nurze nie przyjmują specjaliści, ale pacjenci mogą korzystać z pobliskich przychodni w Sterdyni i Ceranowie, gdzie
mają dostęp do ginekologa oraz kardiologa. W Sterdyni prowadzimy również diagnostykę RTG i USG.

Przychodnia Pana marzeń to...
Przychodnia zdrowych ludzi... Zdrowie
w końcu jest najważniejsze.

Kiedy Pan nie pracuje...
Pracuję dużo za dużo, gdyż dyżuruję i zajmuję się jeszcze medycyną estetyczną,
ale na hobby również znajduję czas. Od
wielu lat jeżdżę na rowerze. Potrafię przejechać z zapartym tchem 130 km w przeciągu kilku godzin. Moje ulubione trasy
Jak się Panu współpracuje z persone- biegną nad Bugiem (serdecznie polecam,
lem przychodni?
można odetchnąć, podziwiając przyrodę).
W przychodni pracuje również troje in- Od kilku lat grywam również z większynych lekarzy – lek. Oczkowska, lek. De- mi lub mniejszymi sukcesami w squasha
nisiuk oraz lek. Świętochowski, a także w lidze w Warszawie. Czas wolny staram
Panie pielęgniarki – Elżbieta Murawska się spędzać aktywnie, całe szczęście za
i Edyta Bańkowska, która jest również przyzwoleniem żony.
położną. Współpraca pomiędzy personelem układa się dobrze i wzajemnie doMa Pan piękne nazwisko. Myślę, że
pełnia. Panie pielęgniarki ze względu na
Pana uśmiech działa kojąco na cierdługi staż pracy w Nurze znają dobrze
piących...
pacjentów i są olbrzymim wsparciem dla Nazwisko i uśmiech pozwala mi zmniejnas, lekarzy.
szyć dystans. Nie ukrywam, że oddaje też
moją naturę. To poprawia znacząco relaKiedy czuje Pan największą radość cje pomiędzy mną a pacjentami.
i satysfakcję z bycia lekarzem?
Kiedy postawię trafną diagnozę i pomogę
Dziękuję bardzo za rozmowę.
swojemu pacjentowi.

Prezentacja
Wasze
placówek
HISTORIE
CMD

Bóg i Bug

dają mi siłę
Rozmowa z wójtem gminy Nur
Jackiem Murawskim
Panie wójcie, w jaki sposób gmina
zachęca mieszkańców do dbałości
o swoje zdrowie?
Odkąd dwa lata temu podpisaliśmy
umowę z Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach, takie działania
prozdrowotne podejmujemy wspólnie.
Mieszkanki naszej gminy mogą bezpłatnie wykonać mammografię. Centrum organizuje im przejazd busem
do Siedlec i odwozi potem do domu.
Czegoś takiego u nas nigdy nie było.
Dzięki takim akcjom przychodni przybywa nowych pacjentów, zachęconych
bardzo dobrą organizacją tej placówki.
Udało nam się wydzierżawić teren naprzeciwko przychodni i zorganizować
tam wygodny parking dla pacjentów.
Przybywa nam specjalistów. Atutem
naszej przychodni jest również to, że
działa kompleksowo. Duża grupa
mieszkańców, np. strażacy (a mamy
ich całkiem sporo, bo 220), w ciągu
jednego dnia mają możliwość wykonania badań medycyny pracy. Są bardzo
zadowoleni z takiej możliwości.
A Pan jest zadowolony ze współpracy z Centrum?
O lepszej nie mógłbym marzyć. Prezesów Centrum Medyczno-Diagnostycznego porównuję do Beatlesów, którzy
zrewolucjonizowali życie naszej gminy. Mam nadzieję, że ta współpraca
nadal będzie się rozwijała.
Pan też bada się regularnie w „swojej” przychodni?
Hmm... Z tym bywa różnie. To jest
pytanie zaskakujące i niebezpieczne
(śmiech). Staram się nie nadużywać
czasu lekarza rodzinnego. Kiedy już
coś mnie boli, to umawiam się na wizytę. Zresztą nie mogę narzekać na
zdrowie. Może to zasługa tego miejsca,
w którym żyję – pięknej, nieskażonej
przyrody i bliskości rzeki Bug, do której mam zaledwie kilka kroków.

bo tu nie ma dla nich pracy, w związku
z tym rodzi się mniej dzieci, a społeczeństwo się starzeje. Trudno uciec od tego
problemu.
Ale za to może się Pan pochwalić niespotykanymi gdzie indziej walorami
turystycznymi gminy…
To prawda. Żyjemy w otoczeniu urokliwej przyrody, nad piękną rzeką Bug.
Część naszych mieszkańców, którzy wyjechali do stolicy za chlebem, dziś powraca do rodzinnych domów i spędza na terenie gminy Nur wakacje i urlopy. Kiedy
zaczyna się sezon, tutaj naprawdę mamy
wielu gości, „letników” – jak się mawiało
przed wojną. Dzisiaj kupić działkę w tej
okolicy graniczy z cudem. Staramy się
zapewnić turystom jak najlepsze warunki
wypoczynku. Przez kilka lat organizowaliśmy festyn na rynku, wydajemy foldery
i publikacje promujące walory tych terenów. Mamy świetnie prosperującą bibliotekę, która czynnie włącza się w życie
kulturalne, organizując różne spotkania
czy warsztaty. Za naszym Urzędem Gminy znajduje się taras widokowy, z którego
przyjezdni mogą podziwiać nadbużańską
panoramę. Niebawem rozpoczniemy budowę kolejnego zejścia nad Bug, z pełną
infrastrukturą, 20-metrowym pomostem
i przystanią dla kajaków. Z naszej gminy
jest całkiem niedaleko do ciekawych turystycznie innych miejscowości, jak chociażby do Zuzeli, gdzie urodził się prymas
Stefan Wyszyński, a gdzie obecnie znajduje się muzeum mu poświęcone. Nasze
tereny chętnie odwiedzają znani aktorzy
i ludzie z pierwszych stron gazet. Część
z nich kupuje siedliska i zostaje tutaj na
stałe.

Z tego, co Pan mówi, chyba żyje się
tutaj Panu bardzo dobrze?
Wręcz wspaniale. Nie mogę narzekać. Tutaj znalazłem swoje miejsce na ziemi. Nigdzie nie widziałem piękniejszego. Otoczenie tej niezwykłej przyrody daje mi
wielki spokój. Kiedy jest mi ciężko i źle,
Jak dużą gminą Pan zarządza?
idę na skarpę za moim domem i przygląNiestety, od kilku lat obserwujemy dam się rzece lub po prostu idę na ryby.
tendencję spadkową, jeśli chodzi o de- Bug daje mi siłę. Bóg i Bug – w tej komografię. Kiedy zaczynałem pracę lejności.
w Urzędzie Gminy, mieszkało tu 4020
osób, dziś jest ich niecałe trzy tysiące.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dwadzieścia lat temu funkcjonowało
na naszym terenie pięć szkół, dziś jest
tylko jedna. Młodzi uciekają do więkRozmawiała: Monika Mikołajczuk
szych miast, głównie do Warszawy,
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Uroczyste otwarcie
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
w Mińsku Mazowieckim

W sobotę 20.05.2017 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim, który obejmuje opieką osoby niesamodzielne po 65 r.ż.,
które ze względu na stan zdrowia wymagają świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych,
rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia.
Na zaproszenie odpowiedziała m.in. Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ministerstwo Zdrowia reprezentowała Pani
Marta Fijołek – Główny Specjalista, Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.
Duchowieństwo – Ksiądz Kanonik Jerzy Mackiewicz – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, Ksiądz Arkadiusz Zawistowski
– Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Warszawsko-Praskiej.
W gronie gości byli również: Pani Jadwiga Frelak – Sekretarz Miasta Mińsk
Mazowiecki, Pan Marian Makowski – Przewodniczący Rady Miasta Mińsk
Mazowiecki, Pani Iwona Warszawska-Lulko – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatu Mińsk Mazowiecki, Pan Piotr Stępień – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mińskiego, Pani Barbara Trynkiewicz – Naczelna Pielęgniarka SPZOZ
w Mińsku Mazowieckim, Pani Elżbieta Kowalik-Wirowska – Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, Pani Lidia
Gniado – z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, jak również Pan Bogdan Jacek Świątek-Górski – Wójt Gminy Latowicz,
Pani Luiza Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy, Pani
Jadwiga Będkowska – Sekretarz Gminy Stanisławów, Pan Hubert Pasiak –
Zastępca Wójta Gminy Wodynie.
Obecne były również osoby, dzięki którym powstał tak wspaniały obiekt architektoniczny – Pani Alina Sabinik – architekt, Pan Leszek Czarny – inspektor
nadzoru budowlanego, Pan Czesław Klocek – wykonawca generalny.
Media mińskie reprezentowali: Pan Jan Zbigniew Piątkowski – Redaktor Naczelny tygodnika „Co słychać?” oraz Pan Jerzy Pydyński – Dyrektor
Sprzedaży „Tygodnika Mazowieckiego Nowy Dzwon”.
Nie zabrakło pracowników Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz biura
CMD.
Dzienny Dom Opieki Medycznej wpisuje się w opiekę społeczną nad osobami potrzebującymi, które mają szansę powrócić do pełni sił i na nowo rozpocząć funkcjonowanie w rodzinie
i środowisku lokalnym. To właśnie najstarsze pokolenie, czyli dziadkowie, są źródłem mądrości życiowej. Chcemy pomóc osobom najstarszym wrócić do pełni sił. Pan Paweł Żuk podkreślił, że dzięki zaangażowaniu pracowników na każdym etapie tworzenia Dziennego Domu
Opieki Medycznej było możliwe powstanie takiego ośrodka, w którym możemy pomagać
osobom starszym i niesamodzielnym powrócić do zdrowia.
Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska pogratulowała stworzenia miejsca dedykowanego
osobom starszym i niesamodzielnym. – Starość czeka na każdego z nas i dobrze, abyśmy
w przyszłości mieli możliwość skorzystania z takiej formy opieki, jaką daje Dzienny Dom
Opieki Medycznej – powiedziała. Pani Marszałek podkreśliła, że dzięki pracownikom, którzy
są oddani swojej pracy, służą pacjentom możliwe było zorganizowanie miejsca, gdzie pacjenci czują się jak we własnym domu. W Centrum dba się o pacjentów na wielu płaszczyznach
od profilaktyki, poprzez opiekę nad chorymi po opiekę nad osobami starszymi i przywracanie
ich do pełnej sprawności w środowisku.
Pani Marta Fijołek reprezentująca Ministerstwo Zdrowia podkreśliła, że resort zdrowia był
pomysłodawcą pilotażu projektu, do którego zgłosiło się 150 wnioskodawców, z których wyłoniono 53 realizatorów. Z terenu powiatu mińskiego wniosek złożyło tylko Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., mimo że wiele podmiotów leczniczych było do tego uprawnionych. Pani Marta Fijołek przypomniała, że firma Centrum dodatkowo działa w obszarze
opieki koordynowanej, obejmującej opiekę specjalistyczną, kompleksową nad pacjentem.
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Pani Jadwiga Frelak w imieniu Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki również
pogratulowała realizacji tak ważnego przedsięwzięcia, które łączy w sobie nie
tylko opiekę społeczną, ale i zdrowotną, dzięki czemu pacjenci przebywający
w ośrodku mogą normalnie funkcjonować w środowisku lokalnym.
Poświęcenia budynku dokonali duchowni – Ksiądz Kanonik Jerzy Mackiewicz
– Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim oraz Ksiądz Arkadiusz Zawistowski – Duszpasterz Służby Zdrowia
Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Pani Wiesława Korycińska, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Oleśnicy, gratulując zorganizowania takiego przedsięwzięcia, w imieniu całego personelu przekazała na ręce Pana Pawła Żuka, Prezesa CMD, obraz przedstawiający logo Dziennego Domu Opieki Medycznej, jakie pacjenci ZOL przygotowali na terapii zajęciowej.
Po części oficjalnej goście mogli zwiedzić obiekt, rozmawiać
z pracownikami DDOM oraz
obejrzeć wystawę prac przygotowanych przez pacjentów
w ramach terapii zajęciowej.
Spotkanie w miłej atmosferze
zakończył lunch przygotowany przez pracowników kuchni
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oleśnicy.
Monika Jastrzębska

DZIENNY DOM
OPIEKI MEDYCZNEJ
Placówka bezpłatnie świadcząca usługi dla pacjentów
bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan
zdrowia wymaga:

» wzmożonej opieki pielęgniarskiej
» nadzoru nad terapią farmakologiczną
» kompleksowych działań usprawniających
i przeciwdziałających postępującej
niesamodzielności
» wsparcia i edukacji zdrowotnej
» doradztwa w zakresie organizacji opieki
i leczenia osoby niesamodzielnej
Wsparcie kierowane jest do osób powyżej 65 r.ż., których
stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie
pod opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Pacjenci, którzy w skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt pt. „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”.
Wartość projektu wynosi: 1 032 170,29 zł, dofinansowanie wynosi 1 000 000 zł.

DZIEŃ OTWARTY
Funduszy Europejskich
20.05.2017

W ramach Dnia Otwartego Funduszy Europejskich
na terenie Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Olsztyńskiej 2
zorganizowano akcję medyczną pod hasłem

Przykład zintegrowanej formy opieki
nad seniorem (20.05.2017, w godz. 11:00-16:00).
Program wydarzenia obejmował:
» zapoznanie z organizacją i prowadzeniem
Dziennego Domu Opieki Medycznej,
» zwiedzanie obiektu,
Pacjenci mogli wykonać
» badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy,
» pomiar ciśnienia tętniczego, wskaźnika BMI,
» ilości tkanki tłuszczowej,
» pomiar stężenia glukozy
we krwi.
Dziękujemy Wszystkim,
którzy skorzystali z akcji
medycznej.
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Zdrowe żywienie

Cudze chwalicie,
swego nie znacie?
KILKA SŁÓW O POLSKIEJ KUCHNI
Jaka jest najlepsza kuchnia świata? Na takie pytanie od razu nasuwa
nam się kilka odpowiedzi. Włoska, francuska, meksykańska, hiszpańska, chińska – preferencje smakoszy są różne. W myślach pojawiają
nam się obrazy przepysznych produktów i dań z różnych stron świata
– francuskie wina i sery pleśniowe, włoska pizza i spaghetti, hiszpańska paella i kurczak w sosie azjatyckim. Mało kto z nas pomyśli
o naszych rodzimych, polskich potrawach, które z powodzeniem
mogą konkurować z daniami zagranicznymi nie tylko pod względem
walorów smakowych, ale także wartości odżywczych.

ZWYCZAJE ŻYWIENIOWE POLAKÓW
Polacy są narodem, który ma wiele zarówno dobrych,
jak i złych nawyków żywieniowych. Zacznijmy od pozytywnych stron polskiego sposobu żywienia.

SPOŻYWANIE ŚNIADAŃ

Zaczynanie dnia posiłkiem jest jednym
z najbardziej kluczowych elementów
prawidłowego sposobu odżywiania się.
Po pierwsze, spożywanie śniadań reguluje
metabolizm organizmu, co oznacza mniejszy apetyt na kaloryczne przekąski w ciągu
dnia oraz zniwelowanie ryzyka napadów
głodu w godzinach wieczornych. Dodatkowo, jedzenie śniadań ogranicza ryzyko
wystąpienia cukrzycy i pomaga utrzymać
odpowiedni poziom cholesterolu we krwi.
Wg zaleceń dietetyków, śniadanie powinno
się spożyć w ciągu 1 godziny od momentu
przebudzenia się. Nie bez znaczenia jest
również to, co wybieramy na śniadanie.
Najlepiej, aby śniadanie było skomponowane w sposób zróżnicowany i dostarczyło
nam wszystkich składników odżywczych,
tj. białek (np. chuda wędlina, twaróg, jajko,
pasta rybna); tłuszczów (np. margaryna,
oliwa z oliwek) oraz długo wchłaniających
się węglowodanów, które zapewnią nam
energię na cały dzień (np. pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane). Wg
danych CBOS z 2014 r. aż 79%
Polaków deklaruje, że codziennie
konsumuje śniadanie. Na tym
polu Polacy bardzo pozytywnie
wyróżniają się w stosunku do
innych nacji, które preferują
śniadania na słodko (np. francuskie croissanty z dżemem),
zastępują je kawą i ciastkiem
(np. hiszpańskie ciasteczka magdalenas w połączeniu z espresso)
albo pomijają ten posiłek w ogóle.
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Porady dietetyka

Zdrowe żywienie

ZUPY

Francuski kucharz Michel Moran, zapytany kiedyś
przez dziennikarza, co najbardziej podoba mu się
w polskiej kuchni, odpowiedział, że Polacy są mistrzami w gotowaniu zup. Nie sposób nie zgodzić się
z tą opinią. Jeśli chodzi o zupy, faktycznie gama jest
szeroka: zaczynając od zup sezonowych, np. wiosennej botwiny, letniej szczawiówki czy jesiennej zupy
dyniowej; poprzez zupy tradycyjne, np. pomidorowa,
rosół i krupnik oraz świąteczne, np. zupa grzybowa,
jarski barszcz wigilijny; kończąc na chłodniku spożywanym w upały i lekkich zupach owocowych. Zupy
to samo zdrowie – są niskokaloryczne, lekkostrawne
i pełne wartości odżywczych. Jedzmy je więc jak
najczęściej. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach.
Po pierwsze, warto wykorzystywać do gotowania zup
warzywa sezonowe, np. młoda kapusta czy wspomniana już wcześniej botwina. Zbierane w szczycie
sezonu jarzyny mają najwięcej wartości odżywczych
i nie wymagają przetworzenia, zanim trafią do garnka.
Watro więc gotować np. zupę szczawiową ze świeżego szczawiu w sezonie letnim, niż zimą korzystać
ze szczawiu pasteryzowanego w słoikach, do którego
dodano wzmacniacze smaku i substancje konserwujące. Po drugie, należy pamiętać, że im prościej, tym
lepiej – nie zabielajmy więc zup mąką; nie przyprawiajmy ich pełnymi konserwantów kostkami rosołowymi oraz dodatkami typu wegeta czy maggi. Po
trzecie, zwracajmy uwagę na dodatki do zup – biały
makaron dobrze jest zastąpić pełnoziarnistym, a biały
ryż – ryżem brązowym lub kaszą.

PRZETWORY

Kiszone ogórki, marynowana papryka, rozmaite
sałatki – długo by wymieniać, co można zamknąć
w słoiku i cieszyć się tym w czasie późniejszym.
Przetwory to kolejny jasny punkt na mapie żywieniowych zwyczajów Polaków. Własnoręcznie zrobione
weki mają bardzo wiele plusów. Przede wszystkim
są przygotowywane z owoców i warzyw zbieranych
w szczycie sezonu – na pewno więc mają więcej
korzystnych dla naszego organizmu mikroelementów niż nowalijki pełne substancji chemicznych. Po
drugie, stanowią niskokaloryczny dodatek do obiadu.
Po trzecie, kiszone ogórki oraz kiszona kapusta są
probiotykiem, czyli korzystnie działają na układ
pokarmowy. Warto jednak pamiętać o prawidłowych
technikach przygotowywania przetworów i ich
odpowiedniej pasteryzacji. Jeżeli zauważymy, że
zawekowany słoik cieknie, syczy lub na produkcie
pojawiła się pleśń, to należy
go wyrzucić – spożycie
zepsutego przetworu zagraża
wystąpieniem niestrawności
pokarmowej oraz szeregiem
powikłań. Należy także
podkreślić, że produkty
z dużą ilością octu nie są
zalecane osobom cierpiącym na chorobę wrzodową
żołądka lub dwunastnicy, choroby wątroby
i trzustki.

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW W DOMU

W Polsce powszechną praktyką jest spożywanie obiadu
w domu. Wg danych CBOS, aż 95% z nas je główny ciepły
posiłek w domowym zaciszu. Rzadko korzystamy z ofert bufetów czy stołówek, a aż 66% z nas deklaruje, że nie korzysta
z barów typu fast food i restauracji szybkiej obsługi. Jesteśmy
pod tym względem unikatem na tle państw Europy Zachodniej
i chlubnym przykładem do naśladowania. Po pierwsze, nie od
dziś wiadomo, że domowa kuchnia jest najzdrowsza. Stołując
się w domu, mamy gwarancję, że przygotowywane potrawy są
świeże, z pożywnych składników, bez zbędnych konserwantów
i przypraw. Dodatkowo, możemy wybrać najzdrowsze techniki przygotowywania posiłków, tj. np. gotowanie na parze,
pieczenie czy duszenie na patelni grillowej. Jedząc w domu,
nie mamy też tendencji do przejadania się, spożywamy bowiem tyle pokarmu, ile potrzebuje nasz organizm, a nie tyle, ile
dostaliśmy na restauracyjnym talerzu. Przykładowo – popularne restauracyjne danie, jakim jest placek po węgiersku, ma aż
725 kcal i 47,7 g tłuszczu w jednej 450-gramowej porcji. Preferowany przez konsumentów burger Big Mac z sieci restauracyjnej Mc Donald zawiera 550 kcal i aż 29 gramów tłuszczu.
Jeżeli dołożymy do naszej fast foodowej kanapki średnie frytki
(216 kcal i 13, 4 g tłuszczu), średni napój typu cola (170 kcal;
0 g tłuszczu) i małe lody na deser (140 kcal; 4,9 g tłuszczu),
to w jednym posiłku zapełnimy żołądek 1076 kcal i 47,3 g
tłuszczu. Dla porównania domowy obiad składający się z głębokiego talerza zupy kalafiorowej (ok. 55 kcal; 3,3 g tłuszczu),
drugiego dania w postaci dużego pieczonego udka z kurczaka
bez skóry (256 kcal; 16 g tłuszczu) z dwoma dużymi ziemniakami (130 kcal; 0,2 g tłuszczu) i 100-gramową porcją surówki
z marchwi i jabłka (48 kcal; 0,2 g tłuszczu) oraz deseru w postaci 2 owoców kiwi (84 kcal; 0,8 g tłuszczu) dostarczy nam
razem 573 kcal i 20,5 g tłuszczu.
Niestety, jak każda nacja, Polacy popełniają także szereg
błędów żywieniowych. O negatywnych stronach polskiego sposobu żywienia można będzie przeczytać w jesiennym wydaniu „Zdrowia w Centrum”.

dr inż.

Teresa Borkowska

dietetyk
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Przepisy

Smak
kresowej
kuchni
Ołatki

ziemniaczano-marchwiowe
Składniki:
6-8 ziemniaków
1-2 marchwie
1-2 jajka
2-3 łyżki mąki
1-2 łyżki śmietany
3-4 łyżki masła
pieprz
sól
Sposób przyrządzenia:
Obrane ziemniaki i marchew zetrzeć
na tarce. Do masy dodać jajka, mąkę
i śmietanę. Doprawić do smaku solą
i pieprzem, dokładnie wymieszać.
Kłaść łyżką masę na rozgrzany na patelni tłuszcz i smażyć z obydwu stron na
złocisty kolor. Podawać z surówkami.

Buchty,
fot. www.kuchniadoroty.pl

czyli kluski
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na parze

Składniki:
50 dag mąki pszennej
3 dag drożdży
szklanka mleka
2 jajka
3 łyżki masła
sól
łyżka cukru
Sposób przyrządzenia:
Drożdże rozrabiamy w mleku z cukrem i kilkoma łyżkami mąki. Przykrywamy ściereczką
i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce.
Do zaczynu dodajemy mąkę oraz jajka i wyrabiamy do momentu, aż ciasto przestanie się
kleić do dłoni. Następnie dodajemy roztopione
masło, sól i dalej wyrabiamy ciasto. Gotowe ciasto
odstawiamy, aby wyrosło. Lepimy kule i układamy
na oprószonej mąką desce. Gdy buchty trochę urosną,
układamy je na ściereczce umocowanej na szerokim garnku
z wrzątkiem. Przykrywamy przykrywka i czekamy do wyrośnięcia
naszych klusek na parze. Można je polać owocowym sosem lub miodem.

ZdrowiePrzepisy
SENIORA

Kartacze
albo cepeliny
Składniki:
ok. 2 kg ziemniaków
3 cebule
1 ząbek czosnku
800 g mięsa (70% wieprzowiny i 30% wołowiny) – najlepiej świeżo
zmielonej
1 jajko
sól, pieprz
250 g wędzonego boczku
Sposób przyrządzenia:
Jedną cebulę i czosnek pokroić w kosteczkę i podsmażyć, po czym wymieszać z mięsem i jajkiem. 1,5 kg ziemniaków zetrzeć na tarce, po czym odcisnąć w gazie lub pieluszce tetrowej płyn i odstawić go na jakiś czas. Resztę
ziemniaków ugotować w mundurkach a następnie zemleć przez maszynkę.
Kiedy płyn po surowych ziemniakach się ustoi, zlać go ostrożnie, a znajdującą
się na dnie białą skrobię zebrać i połączyć z ziemniakami surowymi i ugotowanymi. Wszystko wymieszać. Jeśli ciasto będzie za rzadkie, dodać trochę mąki
ziemniaczanej. Ulepić z ciasta długi wałek i odkrajać kawałki, w które kładziemy
mielone mięso i lepimy kartacze. Wrzucamy ostrożnie do wrzącej wody i gotujemy
ok. 50 min. W tym samym czasie podsmażamy resztę cebulki i pokrojony w kostkę boczek.
Cieplutkie, parujące kartacze polewamy tłuszczykiem z cebulką.

Śliżyki
wileńskie

fot. www.gotowanie-jest-latwe.blogspot.com

Składniki:
Ciasto: półtorej szklanki mąki • 1 dag drożdży,
4 łyżki cukru • 0,25 szklanki mleka,
odrobina soli • 30 dag maku
4 łyżki miodu
Przygotowanie:
Mąkę wymieszać z 3 łyżkami cukru i odrobiną soli.
Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru, odrobiną ciepłego mleka i mąki. Jak
wyrosną, dodać mąkę, pozostałą ilość mleka i zagnieść dość twarde
ciasto, takie jak na makaron. Z ciasta zrobić wałeczki o średnicy od 1
do 1,5 cm i pokroić na centymetrowe kawałki. Piekarnik nagrzać do 180
stopni. Śliżyki ułożyć na posmarowanej masłem blasze i wstawić do piekarnika na około 10 minut. Natomiast mak sparzyć wrzącą wodą i gotować
5 minut, cały czas mieszając na małym ogniu. Jak mak ostygnie, należy go
odsączyć i przekręcić przez maszynkę. Czynność tę należy powtórzyć trzykrotnie. Do miodu wlać 3 szklanki ciepłej wody, dokładnie rozmieszać i zalać
tym mak. Odstawić na 2 godziny. Po tym czasie włożyć wcześniej upieczone śliżyki i pozostawić na godzinę. Podajemy to danie w czarce lub bulionówce z łyżeczką.

Kugelis

ze skwarkami
Składniki:
2 kg ziemniaków • 0,5 kg słoniny
cebula • 3 ząbki czosnku
3 jajka • pieprz i sól
Przygotowanie:
Ziemniaki ścieramy na tarce i wyciskamy z nadmiaru wody.
Słoninę kroimy w kostkę i zdrowo rumienimy, następnie wlewamy do ziemniaków, wbijamy jajka, dodajemy posiekaną cebulę i czosnek, pieprz i sól. Teraz dokładnie wszystko mieszamy
i wlewamy do wysmarowanej tłuszczem formy i pieczemy około
2 godzin. Najlepszy jest kugelis o grubości 5 cm. Na Żmudzi
podaje się go pokrojonego w plastry do herbaty.
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Justyna Duszyńska
Pochodzi z Gołotczyzny, mieszka
w Siedlcach. Ukończyła studia polonistyczne, co pozwoliło jej na lepsze
zdefiniowanie baśni, w jakiej chce
żyć. To Dziecko Kosmosu, które czuje
jak przez betonowe plamy bije serce
Matki Ziemi. Uważa, że to, co najważniejsze ludzie noszą w swoich
sercach. Ceni potęgę wyobraźni, samoświadomość i wolność. Wszystko, co naturalne, uznaje za lecznicze. Gdy jest szczęśliwa, tańczy pod
Drzewoptakiem a w chwilach smutku
kładzie głowę u jego stóp. To samouk
ukrywający się we własnym wyimaginowanym świecie. Ten
świat to puszcza – stado Drzewoptaków, które rozpościerają swe skrzydła, lecz nigdy nie odlecą. Tworzy intuicyjnie.
W swoje obrazy wkłada własne światło pragnąc, by odbiorca czuł się lepiej. Nazywa je medytacyjnymi. Ten, kto w nie
wchodzi, ma do przebycia własną podróż. Jej celem jest odnalezienie. Zostawia znaki, buduje przejścia w przestrzenie,
gdzie nic nie jest oczywiste, bo w jej akrylowych korytarzach
każdy po swojemu odnajduje siebie. Obraz to brama a za nią
jest szum wiatru, zapach mokrego lasu, skrzydła wolności
i wewnętrzne ukojenie.

Zdrowie i Relaks

Przychodzi pacjent do przychodni
rejonowej i mówi :
– Dzień dobry, bezpłatny panie
doktorze.
– Dzień dobry, beznadziejnie chory
pacjencie – odpowiada lekarz.

Paweł Reszka

Mali bogowie.
O znieczulicy
polskich lekarzy
Wydawnictwo:
Czerwone i Czarne, kwiecień 2017

Dlaczego lekarze nie widzą w tobie
człowieka?
Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy to wstrząsający reportaż Pawła Reszki,
dziennikarza śledczego, o polskim systemie
zdrowia widzianym od środka oczyma lekarzy,
studentów medycyny, pracowników szpitali.
Reszka kolejny raz szokuje czytelników, poprzednim razem wziął na celownik instytucje
finansowe, co opisał w swojej książce „Chciwość. Jak nas oszukują wielkie firmy”.
Podobnie jak wspomniana publikacja o świecie finansów, tak i książka Mali bogowie... zapisana jest w formie rozmów, a rozmówcami
są pracownicy służby zdrowia oraz studenci
ostatnich lat medycyny. Reszka rozmawia
o ich marzeniach, wyobrażeniach i planach
oraz o tym, jak wygląda zderzenie z szarą
rzeczywistością systemu, gdy ideały sięgają
bruku. A czym jest system? Ciężko określić. To coś, co przemienia zdolnych ludzi
z ambicjami ratowania innych oraz świata
w bezdusznych robotów pędzących w pogoni
za pieniądzem. Co sprawia, że ważniejsze
od pacjentów stają się procedury, rozliczenia
i punkty.
Autor książki niezwykle skrupulatnie przygotował się do jej napisania, by w miarę możliwości przedstawić pełny obraz sytuacji. Sam
zatrudnił się jako sanitariusz w jednym ze
szpitali, by od środka poznać funkcjonowanie
typowej placówki zdrowotnej. Jego obserwacje napawają dodatkową grozą. Jednak
najbardziej przygnębia stwierdzenie samego
autora o tym, jak działa system:
Wystarczyło ledwie kilka dyżurów, żebym
zachował się w sposób, którego nie rozumiem
i do dziś się wstydzę.
(źródło: czytoholik.pl)

Anestezjolog idzie do pacjenta
przed operacją i mówi:
– Będę pana usypiał.
– Ok – odpowiada pacjent.
– Przepraszam, ale muszę pana
zapytać.
– Pan pyta – mówi pacjent.
– Pan jest prywatnie czy na kasę
chorych?
- Na kasę chorych.
Anestezjolog na to:
– Aaa aaa kotki dwa szare bure
obydwa...

Przychodzi baba do lekarza ze
spuchnięta twarzą.
– Co, pszczoła? – pyta lekarz.
– Uhmmm.
– Użądliła?
– Nie zdążyła. Mąż łopatą zabił.

Przyszedł pacjent na USG. Położył
się, lekarz go bada i mówi:
– Taaak... Wątroba powiększona.
Bardzo powiększona. Koszmarnie
powiększona. No cóż... trzeba będzie usunąć płuco.
Przerażony pacjent:
– A płuco czemu?
- No jak to czemu? Przecież wątroba
musi gdzieś się zmieścić!

Ten lekarz, którego mi poleciłeś,
to cudotwórca! Uleczył moją żonę
w ciągu minuty!
– Tak? No sam nie myślałem, że jest
taki dobry... A jak to zrobił?
– Powiedział jej, że wszystkie jej
choroby to oznaka nadchodzącej
starości...

Do młodego lekarza dzwoni telefon.
Dzwoni jego kolega i zaprasza go
na partyjkę brydża. Lekarz odkłada
telefon i mówi do małżonki:
– Kochanie, mam nagłe wezwanie.
Muszę jechać do szpitala.
– Coś poważnego?
– Tak, już tam jest trzech innych
lekarzy.

Keiko Lee

Poleca lek. Marcin Mazur

New York State Of Mind (CD)
Tym razem powrót do muzyki delikatnej, idealnej na wieczory, wyciszającej po bieganinie dnia. A jednocześnie płyty niezwykłej. Proponuję
Państwu, byście słuchając jakiegokolwiek utworu z owego wydawnictwa,
wyobrazili sobie wokalistkę. Gdy robię ten test moim znajomym, mówią:
czarnoskóra, tęga, „przepalona”. Wtedy podaję wkładkę, a na niej widnieje
zdjęcie drobniutkiej, pięknej, delikatnej dziewczyny o skośnych oczach.
Bo Keiko Lee, czyli autorka płyty, jest Japonką. Tak, Japonką, która wykonuje standardy muzyki jazzowej i popularnej jak rodowita Amerykanka,
z głębokim bluesowym głosem i doskonałym angielskim. Mało tego, na
tej płycie mamy tylko jej głos i fortepian. Ale klimat, który potrafi wytworzyć, jest po prostu niepowtarzalny. Te standardy to m.in. tytułowy: New
York State Of Mind Billy'ego Joela, Saving All My Love For You Whitney
Houston, Tears In Heaven Erica Claptona, Tennessee Waltz Patti Page, Fly
Me To The Moon Berta Howarda i wiele innych. Dużo powstało płyt z tzw.
coverami, czyli nowymi wersjami znanych utworów, ale Keiko Lee zrobiła to na swój, czarujący sposób. Mimo dwóch
instrumentów (głos i fortepian) płyta nie nudzi.
Zasługą są wspaniałe interpretacje, świetny
dobór repertuaru i umiejętność wytworzenia niezwykle intymnego klimatu.
Zaskakująco piękna płyta, którą przy
okazji możecie zrobić sympatyczny
test znajomym.
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AGENCJA ROZWOJU
MIASTA SIEDLCE

Lato w pełni, a to czas na ruszenie się z fotela

i wspólne treningi

NORDIC WALKING

NORDIC WALKING

Nordic Walking to aktywność, która przez kilka ostatnich lat stała się jedną z ulubionych dyscyplin sportu wśród osób w starszym wieku, ale również i wśród tych,
którzy chcą poprawić swoją kondycję.
Zacznijmy od genezy. Nordic Walking wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX
wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych, dziś jest po prostu formą
rekreacji polegającą na marszach ze specjalnymi kijami dla osób w każdym wieku.
Nordic Walking to po krótce połączenie tradycyjnego marszu z techniką jazdy na
nartach biegowych. Ta dyscyplina na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosta
i niewymagająca dużego wysiłku, jednak okazuje się, że aby poprawnie uprawiać
ten sport należy poznać techniki chodzenia z kijkami, w sposób, który usprawni
nasze stawy i pobudzi mięśnie do działania.

DLACZEGO WARTO TRENOWAĆ
NORDIC WALKING
Nordic Walking to idealna forma aktywności sportowej dla wszystkich.
Możemy trenować dosłownie wszędzie: w parkach, lasach, na ulicach
miast, czy w pobliżu jezior, zalewów.
Dużą zaletą tej dyscypliny jest to, że możemy ją uprawiać w grupie
– z przyjaciółmi, z rodziną, a do tego poznać wielu nowych ludzi.
Wystarczy, że zaopatrzysz się w specjalne kijki i dobry humor.

Wychodzisz z domu i już zaczynasz swój trening!

LISTA KORZYŚCI

W 3 KROKACH

1

Naukę chodzenia zaczynamy
bez kijków – solidną rozgrzewką. Stawiamy długie
kroki zaczynając od pięty.
Ważna jest wyprostowana
postawa ciała, ramiona rozluźnione, patrzymy przed siebie, nie pod
nogi.

2

Kiedy mamy już wyrobiony krok,
do marszu dołączamy specjalne kijki, ciągnąć je za sobą.
Pamiętając o wyprostowanej
sylwetce zaczynamy delikatne
wymachy ramion. Wprawiamy
w ruch kijki, nie wbijając ich w podłoże.

3

Długim, wyciągniętym krokiem odpychamy kijki do tyłu (nie do dołu).
Pilnujemy, by miejsce wbicia kijka
w podłoże było mniej więcej w połowie kroku. Kroki powinniśmy stawiać zaczynając od pięty, przez śródstopie, wybijając się z palców.

PŁYNĄCYCH Z UPRAWIANIA NORDIC WALKING

JEST NAPRAWDĘ IMPONUJĄCA
Daje te same korzyści co bieganie,
bez większego obciążania stawów i kręgosłupa
Pozwala spalić do 40% kalorii więcej
niż podczas zwykłego chodzenia
Wzmacnia mięśnie brzucha, klatkę piersiową,
plecy i ramiona
Pomaga rozluźnić szyję i ramiona
oraz pozbyć się uczucia odrętwienia i bólu
Polepsza samopoczucie

NORDIC WALKING
ZALECANY JEST DLA OSÓB,
KTÓRE:
chcą schudnąć ze względów zdrowotnych
nie chcą obciążać stawów
mają problemy z sercem
mają problemy ortopedyczne
potrzebują ruchu i świeżego powietrza
lubią długie spacery i obcowanie z naturą

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wraz z trenerem, instruktorem,
mistrzem Polski i Europy w Nordic Walking – Łukaszem Witczukiem
zapraszają na WSPÓLNE, OTWARTE TRENINGI
w każdą środę nad siedleckim zalewem o godz. 18:15.
Treningi są jednocześnie doskonałą formą przygotowania
do zawodów Nordic Walking podczas VIII edycji Biegu Siedleckiego Jacka,
który odbędzie się 28 sierpnia 2017 r.

Trzymaj formę, zrzuć kompleksy i trenuj z nami, bo naprawdę warto!

BEZPŁATNE

PROGRAMY
PROFILAKTYCZNE
REALIZOWANE W TWOJEJ PRZYCHODNI

PROFILAKTYKA

CHORÓB
UKŁADU KRĄŻENIA
Pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat
zadeklarowani do lekarza POZ w CMD
bez wcześniejszego rozpoznania CHUK

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

PROFILAKTYKA

RAKA PIERSI
Panie w wieku 50-69 lat
Jeśli minęły 2 lata od ostatniego
badania mammograficznego w ramach NFZ.

PRACOWNIA
MAMMOGRAFICZNA CENTRUM
Siedlce, ul. Kleeberga 2, tel. 512 303 103
Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52
tel. 25 633 35 55

PROFILAKTYKA

RAKA PŁUC
Tomografia Komputerowa
Niskodawkowa Płuc
Osoby w wieku 50 – 70 lat,
Osoby zamieszkałe na terenie
– miasta Siedlce, powiatów:

sokołowskiego, garwolińskiego, węgrowskiego,
otwockiego, wyszkowskiego
(adres zamieszkania, a nie zameldowania);

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

PROFILAKTYKA

RAKA
SZYJKI MACICY

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

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

PROFILAKTYKA

RAKA
JELITA GRUBEGO

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

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

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

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
tel. 506 007 404

PRACOWNIA
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 52

BILANSE
DLA DOROSŁYCH
DIAGNOSTYKA w kierunku wykrywania
CHORÓB NOWOTWOROWYCH
oraz PRZEWLEKŁYCH
Dla pacjentów w wieku
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 lub 65 lat
zadeklarowanych do poradni
medycyny rodzinnej CENTRUM!

KAŻDA PRZYCHODNIA CENTRUM

Infolinia
medyczna

25 633 35 55

www.centrum.med.pl

Medyczna infolinia
Call Center:

25 6 333 555
www.centrum.med.pl

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

Przychodnia Zdrowia
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B

Przychodnia Zdrowia
w Ceranowie
Ceranów 25

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Seroczynie
ul. Siedlecka 3

Przychodnia Zdrowia
w Garwolinie
ul. Korczaka 35

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Domanicach
Domanice Kolonia 17

Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7

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

Przychodnia Zdrowia
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30

Przychodnia Zdrowia
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

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

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Już od lipca 2017!

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Struga 11

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

Przychodnia Zdrowia
w Wierzbnie
Wierzbno 88

