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– W STRONĘ PACJENTA

Aby Święta Bożego Narodzenia,
a także cały nadchodzący rok
upływał Wam, drodzy Czytelnicy,
w harmonii i zadumie,
by nigdy nie zabrakło Wam ciepła
drugiej osoby, a każdy dzień był
pełen niezapomnianych chwil.
Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Medyczno-Diagnostycznego
Sp. z o.o. w Siedlcach

Drodzy Czytelnicy,
spotykamy się w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i ten numer naszego kwartalnika też ma świąteczną odsłonę. Znajdziecie w nim Państwo wiele interesujących wywiadów i artykułów autorstwa współpracujących z nami lekarzy, którzy będę Państwa zachęcać
do dbałości o zdrowie swoje i bliskich. Gościmy także na naszych łamach współpracujących
z nami na co dzień wybitnych specjalistów z renomowanych klinik. Tym razem polecam
Państwu lekturę wywiadu z prof. Magdaleną Durlik, lekarzem nefrologiem i transplantologiem, która przybliża problem przewlekłej choroby nerek. Niemniej ciekawe są pozostałe
teksty - nasza „dyżurna” psycholog przybliży temat dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie. Swoją historią podzieli się także Grzegorz Piotr Rękawek - prezes Fundacji Ali Rękawek
„Dajmy sobie szansę”, która od 25 lat pomaga chorym na białaczkę. Od bieżącego numeru
naszego kwartalnika inicjujemy cykl artykułów poświęconych prokreacji - zachęcam do
zgłębiania ich treści. Jak zwykle nie zabraknie świątecznych przepisów, które wprowadzą
nas w nastrój tych jakże rodzinnych świąt oraz rozrywki, dzięki której spojrzycie Państwo
na świat z lekkim przymrużeniem oka. Życzę Państwu w ten piękny czas dużo ciepła i spokoju, radości ze wspólnego biesiadowania i rozmów, a przede wszystkim tego, by nowo narodzony Chrystus zapukał do serca każdego z Was.

lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach
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Farmaceuta radzi

Kiedy włos

nam spada

z głowy

Piękne i zdrowe włosy to atrybut każdego
człowieka, jeśli są gęste i zadbane świadczą
o dobrej kondycji ogólnej organizmu,
ale zniszczone, słabe i przerzedzone
mogą świadczyć o poważnej chorobie lub
w najlepszym przypadku o długotrwałym
osłabieniu organizmu.

Przyczyny wypadania włosów:
Nadmierna utrata włosów to
poważny sygnał ostrzegawczy,
że w naszym organizmie dzieje
się coś niepokojącego, dlatego
nie powinno się go lekceważyć, ale spróbować odnaleźć
przyczynę. Pamiętajmy, że nie
każda wzmożona utrata włosów
jest trwała i nieodwracalna. Na
każdym centymetrze kwadratowym głowy mamy od 200-300
włosów, a każdy z nich ma swój
odrębny cykl życiowy. Najpierw
przez dwa do nawet siedmiu
lat rośnie z szybkością mniej
więcej centymetra na miesiąc,
a następnie wypada. Potem,
przez około trzy miesiące, mieszek włosa odpoczywa, po tym
czasie cykl życiowy kolejnego
włosa zaczyna się na nowo.
Codziennie każdy z nas traci
ok. 100 włosów, jeśli jednak
tracimy ich znacznie więcej niż
100 dziennie, a w ich miejsce
nie pojawiają się nowe, jest to
problem medyczny.
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•

Stres – zwiększa wydzielanie prolaktyny, której nadmiar powoduje
wypadanie włosów. Ich osłabienie może być też skutkiem niekontrolowanego, nerwowego drapania się w głowę, które zazwyczaj ma podłoże psychiczne

•

Niewłaściwa dieta - mieszki włosowe są bardzo podatne na niedobór
białka i kalorii, a także niektórych pierwiastków, m.in. cynku i miedzi.
Zbyt restrykcyjna dieta odchudzająca może doprowadzić do osłabienia mieszków włosowych i zahamowania wzrostu włosów. Zagrożeniem dla włosów są zwłaszcza diety ubogie w białko. Wykazano, że już
po dwóch tygodniach diety bezbiałkowej w mieszkach włosowych dochodzi do zmian zanikowych. Jeśli niedobór białka trwa dłużej, włosy
stopniowo stają się cieńsze i słabsze, aż w końcu wypadają. U kobiet
miesiączkujących zagrożeniem dla włosów jest dieta uboga w żelazo,
do niedoborów tego pierwiastka może dojść np. w efekcie obfitych
miesiączek lub kobiet przestrzegających diety wegetariańskiej.

•

Leki - np. cytostatyki, preparaty obniżające odporność czy niektóre
środki stosowane w narkozie, mogą ingerować w proces podziału komórek w mieszku włosowym, zatrzymując w efekcie wzrost włosów
i powodując ich przejściowe wypadanie.

•

Choroby ogólnoustrojowe - utrata włosów bywa jednym z pierwszych widocznych objawów niektórych chorób, np. problemów z tarczycą czy anemii, a także zaburzeń hormonalnych i chorób skóry głowy.
Może też być następstwem infekcji zakaźnej przebiegającej z wysoką
gorączką. Gorączka zaburza pracę mieszków włosowych, czego efektem jest przejściowe wypadanie włosów. Charakterystyczne jest to,
że ich utrata następuje po 2-3 miesiącach od wyleczenia.

•

Zaburzenia hormonalne - najczęściej wywołują łysienie androgenowe typu męskiego lub żeńskiego, do grupy tej zaliczamy również
łysienie menopauzalne i poporodowe. Nadczynność i niedoczynność
tarczycy, równie często powodują utratę włosów.

•

Zła pielęgnacja

Farmaceuta radzi

Powszechnie uważa się, że łysienie dotyczy głównie mężczyzn, ale to błędne wnioski, ponieważ ok. 20% kobiet boryka
się z tym problemem. Chociaż nadmierne wypadanie włosów
nie ogranicza się tylko do kobiet, to jednak u mężczyzn ten
problem jest bardziej widoczny, a jednocześnie panowie mają
większe opory, by poszukać pomocy w aptece lub u specjalisty. Być może znajomość tematu skłoni ich do podjęcia leczenia. Łysienie androgenowe typu męskiego charakteryzuje się
stopniową utratą włosów, zaczynającą się od skroni. Na
początku na czubku głowy pojawiają się płytkie zakola, które stopniowo pogłębiają się. Z czasem na głowie
zostaje wąski pas włosów z tyłu i po bokach. Za ten typ
łysienia odpowiada pochodna testosteronu, dihydrotestosteron (DHT). Mieszki włosowe są wrażliwe
na ten związek, jeśli jest go zbyt dużo, zanikają.
Charakterystyczne jest to, że włosy tworzące
pas wokół głowy nie wypadają, gdyż ich
mieszki nie mają receptorów dla dihydrotestosteronu. W leczeniu łysienia u mężczyzn można zastosować preparaty doustne i miejscowe. Miejscowo stosuje
się płyny zawierające Minoxidil, które
należy wcierać w skórę głowy. Minoxidil odpowiada za odżywienie i dotlenienie mieszków włosowych oraz odwraca proces ich miniaturyzacji. Pierwsze efekty
leczenia są widoczne po ok. 2 miesiącach kuracji, a największe
nasilenie wzrostu obserwuje się dopiero po 12 miesiącach regularnego stosowania.
Doustne preparaty stosowane w łysieniu androgenowym zawierają Finasteryd i Dutasteryd, nie spowodują one, że włosy odrosną, ponieważ bardzo zniszczonej cebulki włosa nie
można już odbudować, a jedynie skutecznie spowolnią proces wypadania, będący wynikiem zaburzenia funkcji cebulki
włosowej. W związku z tym terapia będzie najskuteczniejsza
u młodych mężczyzn, u których wypadła tylko niewielka część
włosów. Niestety, ze względu na duży koszt miesięcznej kuracji oraz ryzyko działań niepożądanych, niewielu panów decyduje się na ten sposób leczenia.

Jak leczyć?
Metody leczenia łysienia dobierane są na podstawie wywiadu
i wyników badań. Czasem wystarczy zmiana diety i jej wsparcie w postaci suplementacji. W preparatach wspomagających
wzrost włosów znajdują się witaminy z grupy B, żelazo, cynk
i aminokwasy budujące włosy, w tym cystyna. Do grupy witamin B należy bardzo popularna ostatnio biotyna, zwana
też witaminą H lub B7. Biotyna dostarcza związki siarki do tworzenia keratyny, która jest głównym
składnikiem budulcowym skóry, włosów
i paznokci. Jej niedobór może prowadzić do
występowania różnego rodzaju zmian skórnych: łuszczenia się skóry, łojotoku, wypadania włosów lub pogorszenia ich kondycji,
w tym przedwczesnego siwienia, zmniejszenia
grubości oraz sprężystości, jak również rozdwajania
się i wiotkości płytek paznokciowych. Biotyna wpływa również na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy,
co pośrednio przekłada się na kondycję naszej skóry,
włosów i paznokci.
Ponieważ jesteśmy w połowie sezonu jesienno-zimowego, a na słoneczne letnie dni przyjdzie nam jeszcze długo
poczekać, zwrócę jeszcze uwagę na suplementację witaminą
D3. Podstawową funkcją witaminy D3 jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej, czyli warunkowanie odpowiedniej
struktury i mineralizacji kośćca. Lecz na tym nie koniec. Jak się
okazuje witamina D3 ma ogromny wpływ na układ immunologiczny organizmu (uważa się, że działa przeciwnowotworowo)
podnosi odporność, ponadto pomaga w budowie masy mięśniowej, ułatwia regenerację wątroby, jest niezbędnym elementem
terapii łuszczycy, reguluje poziom cukru we krwi i w ogromnym stopniu wpływa na kondycję włosów i skóry. Najnowsze
badania wykazały, że u osób cierpiących na łysienie androgenowe, telogenowe i łysienie plackowate stwierdzono niski poziom
witaminy D3, a im niższy poziom tej witaminy, tym cięższa
postać łysienia.

Włosy a ciąża
Bardzo wiele emocji i obaw wzbudza u kobiet zwiększone wypadanie włosów po
porodzie. Ten problem ma każda świeżo
upieczona mama, ponieważ jest to proces
fizjologiczny związany ze zmianami hormonalnymi, które zachodzą podczas ciąży i po
porodzie. Przez dziewięć miesięcy ciąży pod
wpływem estrogenów włosy dłużej pozostają w fazie wzrostu stają się mocniejsze, gęstsze i błyszczące. Około trzeciego miesiąca
po urodzeniu dziecka włosy zaczynają wypadać. U niektórych kobiet proces wypadania włosów trwa krótko i nie jest specjalnie
dokuczliwy. Innym włosy wypadają bardzo
gwałtownie. Dzieje się tak pod wpływem
spadku poziomu estrogenów. W tym procesie kobiety tracą nawet 30% włosów. Zwykle problem znika sam 6–9 miesięcy po porodzie, bo wtedy cichnie burza hormonalna.
Potrwa to trochę dłużej, jeśli kobieta karmi
piersią, bo wtedy w organizmie jest wyższe
stężenie prolaktyny – hormonu, którego zbyt duża ilość też jest
przyczyną wypadania włosów. Warto zwrócić uwagę, że stres
nasila produkcję prolaktyny nawet u kobiet, które nie karmią
piersią, dlatego okres wypadania włosów trwa dłużej u matek
cierpiących na depresję poporodową.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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POŚWIĘCENIE

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W KRYNCE

Z

OL w Krynce to największa inwestycja Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w rejonie Łukowa.
Uroczystość oficjalnego otwarcia i poświęcenia nowoczesnego obiektu, świadczącego usługi z zakresu opieki długoterminowej, odbyła się w dniu 21.10.2017 r.
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych:
Pan Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków wraz z radnymi Gminy Łuków; Pan
Janusz Kozioł – Starosta Powiatu Łukowskiego wraz z radnymi Powiatu Łukowskiego, Pan Dariusz Szustek – Burmistrz
Miasta Łuków wraz z radnymi Miasta
Łuków, Pan Marek Kopiec – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan
Władysław Kobielski – Dyrektor SPZOZ
w Łukowie, Pani Maria Posiadała – Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Łukowie,
Pani Bernarda Machniak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, Pani Zofia
Żuk – Prezes Łuksja Med w Łukowie, Pan
Krzysztof Makowiecki – Bank Spółdzielczy w Suchożebrach, Pan Ireneusz Bogdan Szczepanik – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Pan Jerzy Kędra – Wójt
Gminy Krzywda, Pani Hanna Galińska
– Kierownik GOPS w Woli Mysłowskiej,
Pan Grzegorz Skwarek – Dyrektor MOK
w Łukowie, Pan Mieczysław Chromiński – Prezes Emchrom Siedlce, Pan
Mieczysław Księżopolski i Pan Krzysztof Borkowski – KBC Inwest Sp. z o. o.,
Państwo Joanna i Grzegorz Żuk – Właściciele KOME POLSKA Sp. z o. o., Pan
Andrzej Soćko, Tomasz Soćko, Sylwia
Przeździak – firma Cyklop Sp. z o. o., Pan
Mariusz Celiński-Jakubowicz – Sołtys
miejscowości Krynka, Pan Wacław Śledź
– Sołtys miejscowości Wólka Świątkowa.
Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów oraz pracownicy Centrum
reprezentujący – ZOL w Krynce i Oleśnicy,
Przychodnie Zdrowia w Krynce, Łukowie
i Aleksandrowie.
Pan Paweł Żuk, Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.
o., witając zgromadzonych gości podkreślił, że ZOL w Krynce, który powstał dzięki
prężnej współpracy samorządu lokalnego,
mieszkańców Krynki, inwestorów i wykonawców, ma ogromne znaczenie społeczne.
Pozwoli na zapewnienie ciągłości usług senioralnych na terenie powiatu łukowskiego
i województwa lubelskiego, a tym samym
umożliwi podjęcie pracy zawodowej dotychczasowym opiekunom chorych.
Poświecenia obiektu dokonał Ksiądz
mgr Szczepan Pawluczuk – Proboszcz
Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krynce, sprawujący opiekę duszpasterską
nad pacjentami przebywającymi w ZOL.
W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi. Był także czas specjal4

nych podziękowań. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Pan Mariusz Osiak – Wójt
Gminy Łuków; Pan Janusz Kozioł – Starosta Powiatu Łukowskiego, Pan Dariusz
Szustek – Burmistrz Miasta Łuków, Pan
Wojciech Szczygieł – Zastępca Wójta
Gminy Łuków oraz Pan Paweł Durka –
Radny Gminy Łuków, Ks. mgr Szczepan
Pawluczuk – Proboszcz Parafii Św. Jana
Chrzciciela w Krynce. Szczególne słowa
wdzięczności popłynęły w kierunku inwestorów - Pana Krzysztofa Borkowskiego
i Mieczysława Borkowskiego z firmy KBS
Inwest Sp. z o. o., wykonawcy generalnego
– firmy KOME POLSKA Sp. z o. o., którą
reprezentowali Pani Joanna Żuk – Prezes
Zarządu, Pan Krzysztof Iwanus – kierownik budowy ZOL oraz dla przedstawicieli
biura projektowego CYKLOP Sp. z o. o.
w osobie Pana Andrzeja Soćko – Prezesa
firmy. Wspomniano również pracowników
Centrum MD, którzy włożyli wiele starań
i wysiłku w budowę ZOL i prace wykończeniowe – Pani Dorota Fajnas – Kierownik ZOL w Krynce, Pani Wiesława Korycińska – Kierownik ZOL w Oleśnicy, Pani
Katarzyna Rubnikowicz-Kopyść – Zastępca Naczelnej Pielęgniarki Centrum MD,
Pan Michał Żuk – Dyrektor ds. Inwestycji
CMD, Pan Daniel Witan – Koordynator
Działu ds. Logistyki CMD.
Zaproszeni goście bardzo przychylnie
wypowiadali się na temat inwestycji ZOL
w Krynce. Podkreślali potrzebę tworzenia
podobnych placówek, które pełnią ważną
rolę w opiece nad pacjentem powyżej 18
r. ż. niesamodzielnym z powodu choroby.
Spotkanie było okazją do wspólnego
zwiedzania obiektu, który wygląda imponująco. Na terenie ZOL są udzielane
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
także dla pacjentów wymagających stałej wentylacji mechanicznej oraz pacjentów z problemami chorób psychogeriatrycznych i otępiennych. ZOL dysponuje
bazą 101 łóżek. Zorganizowano 73 łóżka
o profilu ogólnym, również dla pacjentów
z tetraplegią i żywionych pozajelitowo, 8
łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz 20 łóżek dla pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi. Poza podstawową funkcją opieki stacjonarnej obiekt
jest miejscem, w którym mieści się poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, wydzielony dział rehabilitacji medycznej oraz
centrum edukacyjne i punkt apteczny. Centrum edukacji zdrowotnej będzie pełnić
rolę szkoleniową w zakresie nauki opieki
nad osobami niesamodzielnymi, koordynacji opieki zdrowotnej i socjalnej. Finansowanie świadczeń odbywa się w zakresie
kontraktu z NFZ, jak i w ramach środków
komercyjnych.
Monika Jastrzębska

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Opieka
nad osobą
ze stomią

część II

PIELĘGNACJA STOMII
Czynnikiem niezbędnym do uzyskania przez chorego akceptacji życia ze stomią i powrotu do życia rodzinnego,
towarzyskiego oraz zawodowego jest prawidłowo dobrany sprzęt stomijny. Właściwie dobrany zapobiega powstaniu powikłań i zmniejsza ryzyko ponownej hospitalizacji.
Sprzęt stomijny powinien: być szczelny dla stolca, jego zapachu oraz gazów; skutecznie chronić skórę wokół stomii
i zabezpieczać ją przed podrażnieniami i odparzeniami;
łatwy w obsłudze; nie ograniczać aktywności fizycznej;
być elastyczny i niezauważalny dla otoczenia; zapewniać
poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Sprzęt stomijny jest
bezpłatny, refundowany w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia, według określonych przez Ministerstwo
Zdrowia miesięcznych limitów pieniężnych. W przypadku
kolostomii limit miesięczny wynosi 300 zł, a przy ileostomii 400 zł. Dobór odpowiedniego sprzętu stomijnego zależy od: średnicy i umiejscowienia stomii, wrażliwości skóry
pacjenta i od prowadzonego trybu życia.
Wyróżnia się trzy rodzaje sprzętu stomijnego:
jednoczęściowy składający się z worka i przymocowanego
do niego na stałe przylepca, wymiana worka polega na odklejeniu go, umyciu skóry i przyklejeniu nowego worka,
dwuczęściowy składający się z worka i samoprzylepnej
płytki, którą przykleja się do skóry wokół stomii i dopina odpowiedni worek za pomocą specjalnego pierścienia, płytkę
utrzymuje się na skórze przez kilka dni (od 3 do 5), worek
wymienia się w zależności od potrzeby (1-2 razy dziennie),
synergiczny, który łączy w sobie zalety sprzętu jednoi dwuczęściowego, składa się z cienkiej płytki i worka posiadającego pierścień samoprzylepny umożliwiający wielokrotne odklejanie i przyklejanie worka do płytki.

Przed przystąpieniem do wymiany worka należy pamiętać o dokładnym przygotowaniu skóry wokół stomii, która
musi być czysta i sucha. Należy pamiętać, aby zmierzyć
średnicę i kształt stomii używając specjalnej miarki. Wielkość otworu płytki zawsze powinna dokładnie pasować do
rozmiaru stomii. Otwór po wycięciu w płytce powinien
być tak dopasowany, aby nie dotykał i nie ocierał brzegów
jelita, jak również nie odsłaniał zdrowej skóry wokół stomii. Odległość między brzegiem jelita a brzegiem otworu
w płytce nie powinna być większa niż 1-2 milimetry. Płytka przyklejona w sposób prawidłowy chroni skórę wokół
przetoki przed wydostającą się treścią jelitową. Zakładanie
przylepca (płytki) należy rozpocząć od miejsca położonego najbliżej stomii, dociskając przylepiec do skóry, następnie przesuwając się w kierunku krawędzi sprzętu stomijnego. Po kilku dniach stosowania przylepiec ostrożnie
odklejać od skóry, przyciskając otaczającą skórę w trakcie
zdejmowania sprzętu stomijnego. Skóra wokół stomii jest
narażona na kontakt z treścią jelitową i może być podrażniona pod wpływem znajdujących się w niej kwasów i enzymów trawiennych.
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Pielęgnując skórę wokół
stomii należy przestrzegać
następujących zasad:
● przy zmianie sprzętu dokładnie umyć skórę wokół
stomii ciepłą wodą używając
miękkiej gąbki, chusteczek lub
gazików, można zastosować
prysznic,
● dokładnie osuszyć skórę
wokół stomii za pomocą
miękkiego ręcznika lub gazy,
zapobiega to odklejeniu przylepca,
● nie należy używać do nawilżania skóry wokół przetoki
olejków, kremów, maści, gdyż
zmniejszają przyczepność
stosowanego sprzętu stomijnego,
● nie należy używać spirytusu,
benzyny, ponieważ substancje
te odtłuszczają skórę i niszczą
jej naturalne środowisko
powodując jej podrażnienie,
● nie należy stosować mydeł
alkalicznych, żeli do kąpieli,
płynów, ponieważ zmieniają
ph skóry powodując podrażnienia,
● w przypadku występujących
nierówności na skórze wokół
stomii (blizny pooperacyjne,
bruzdy, zagłębienia) należy
zastosować pastę uszczelniającą, która wypełni nierówności na skórze i zapobiegnie
przeciekaniu treści jelitowej
pod przylepiec,
● można stosować do oczyszczania skóry specjalne środki
do pielęgnacji – zmywacze do
skóry, kremy przeciwodparzeniowe.

Osoby ze stomią na jelicie grubym
(kolostomią) powinny codziennie
o stałej porze dnia wykonywać irygację. Jest to zabieg polegający na
mechanicznym oczyszczeniu jelita
ze stolca, za pomocą wlewu wodnego. Celem irygacji jest wytworzenie
odruchu oddawania stolca, zapobieganie niekontrolowanym wypróżnieniom, poprawa apetytu oraz ograniczenie ilości wydalanych gazów.
Zabieg jest bezpieczny, zapewnia
pacjentowi komfort psychiczny, pozwala na pełny powrót do normalnego życia oraz reguluje funkcjonowanie stomii.

Posiadanie stomii nie wymaga stosowania specjalnej diety. Najczęstszymi zaburzeniami, które trapią ludzi ze stomią, są
zaparcia i biegunki, a także głośne oddawanie gazów o nieprzyjemnym zapachu.
Ogólne wskazówki żywieniowe
dla stomików są następujące:
1 Próbuj każdego z nowych pokarmów oddzielnie i w niewielkich
ilościach, aby móc zaobserwować
reakcję organizmu.
2 Jedz powoli, starając się dokładnie
żuć pokarm, bez zbędnego połykania powietrza.
3 Zwracaj uwagę na to, czy jedzenie
jest świeże.
4 Unikaj potraw, które powodują
powstawanie dużej ilości gazów
(cebuli, czosnku, roślin strączkowych, jaj, napojów gazowanych).
5 Unikaj produktów zbyt słodkich
i zbyt tłustych, a także sztucznie
barwionych i tych z konserwantami.
6 Pokarmy spożywaj w regularnych
odstępach czasu - ma to wpływ na
codzienne wypróżnienia.
7 Odżywiaj się mądrze, tzn. jedz to,
co ci smakuje, ale zachowaj umiar.
8 Pacjenci z ileostomią powinni pić
dużo wody, spożywać więcej soli
(6g/dobę), nieco mniej surowych
warzyw i owoców oraz pić mniej
soków.

Osobom ze stomią ruch pomaga w pracy jelit i reguluje ich prawidłowe opróżnienie. Wskazane są piesze wycieczki,
spacery, jazda na rowerze, jak również
prace w domu czy w ogrodzie. Można
również pływać zarówno w basenie,
w morzu czy jeziorze. Nowoczesny
sprzęt stomijny dobrze przylega do skóry, jest niewidoczny pod dobrze dobranym strojem kąpielowym. Należy pamiętać, że stomia nie jest chorobą i nie
usprawiedliwia bezczynności. Osoby
ze stomią, które czują się dobrze, mogą
również podróżować. Trzeba pamiętać,
aby mieć ze sobą zapas sprzętu w bagażu podręcznym. Bardzo duże znaczenie
dla chorego ma wsparcie najbliższej
rodziny i przyjaciół. Grupę wsparcia
dla chorego stanowią także pielęgniarki
stomijne. Istnieją również grupy wsparcia nieprofesjonalnego, jedną z nich jest
Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO. Wsparciem
dla pacjentów są też działające bezpłatne linie informacyjne, jak również telefony zaufania. Dostępne są również strony internetowe dla osób ze stomią, takie
jak: www.stomicy.org, www.stomia.pl,
www.polilko.pl, www.convatec.pl.

Aneta Dmowska-Pycka
mgr pielęgniarstwa
Wicedyrektor
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!!!
• TECHNIK BHP – nowość!!!
• TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – 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...

Więcej

nerek
PRZESZCZEPÓW

nerek,
większe szanse
na lepsze życie

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Magdaleną Durlik,
kierownikiem Kliniki Medycyny Transplantacyjnej,
Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM

Niedawno gościliśmy Panią Profesor
w Siedlcach na spotkaniu z lekarzami rodzinnymi, podczas którego przedstawiła
Pani wykład na temat przewlekłej choroby nerek – jej diagnozowania i leczenia.
W jakim zakresie lekarz rodzinny może
być wsparciem dla nefrologa?
Lekarz rodzinny powinien kontrolować
czynność nerek (badanie ogólne moczu,
eGFR) u pacjentów z grup ryzyka (patrz
pytanie 5), zwłaszcza u osób z cukrzycą
i chorobami układu krążenia, przyjmujących przewlekle leki potencjalnie nefrotoksyczne. Pacjent z przewlekłą chorobą
nerek leczony tylko nefroprotekcyjnie
pod stałą opiekę nefrologa przechodzi
dopiero przy eGFR<30 ml/min. W wyższych stadiach PChN może pozostawać
pod opieką lekarza rodzinnego, jeśli nie
wymaga celowanego leczenia, np. immunosupresyjnego.

wych, nie ma wskazań do wykonywania
badań moczu. Natomiast badanie moczu
i eGFR raz w roku należy wykonywać
u osób z ryzykiem rozwoju przewlekłej
choroby nerek. Należą do nich osoby,
które stosują leki o działaniu nefrotoksycznym, np.: inhibitory kalcyneuryny
(cyklosporyna, takrolimus), sole litu
oraz NLPZ, u osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, przebytym AKI,
chorobami układu krążenia (choroba
niedokrwienna serca, niewydolność
krążenia, choroba naczyń obwodowych
oraz choroby naczyń mózgowych), zaburzeniami strukturalnymi układu moczowego, z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego,
chorobami układowymi, które mogą
wpływać na czynność nerek (np. toczeń
rumieniowy układowy), dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku schyłkowej niewydolności nerek lub chorób nePodczas Pani wykładu usłyszeliśmy nie- rek o podłożu genetycznym, przygodnie
pokojące dane na temat wzrostu liczby stwierdzonym krwinkomoczem.
chorych z przewlekłą chorobą nerek. Jakie są główne przyczyny tego stanu rze- Jak długo rozwija się przewlekła choroczy?
ba nerek i od czego to zależy?
Główną przyczyną jest starzenie się popu- Przewlekła choroba nerek ma swoje 5
lacji i rozwój chorób cywilizacyjnych, ta- stadiów od prawidłowego do schyłkokich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wej niewydolności nerek (stadium 5).
otyłość, choroby układu krążenia.
Jeśli już stwierdzimy chorobę nerek,
to jej progresja zależy od rodzaju tej
Rośnie również liczba osób dializowa- choroby (np. gwałtownie postępujące
nych w Polsce – obecnie jest to ok. 21 kłębuszkowe zapalenia nerek to 3 mietysięcy. O czym to świadczy?
siące), skuteczności leczenia, chorób
Dokładnie na dzień 31 grudnia 2016 le- współistniejących. Jest to bardzo inczonych dializami było 20144 chorych, dywidualne, w każdej chorobie ryzyko
w 2015 roku liczba ta wynosiła 19900 progresji do schyłkowej niewydolnochorych. Ten niewielki, ale stopniowy ści jest różne, może być to i 20 lat, jak
wzrost wynika także ze starzenia się spo- w nefropatii IgA.
łeczeństwa, rozszerzania się wskazań do
dializoterapii, w mniejszym stopniu z nie- W którym momencie niezbędny jest
dostatecznej liczby transplantacji.
przeszczep nerki?
Przeszczepienie nerki jest jedną z mePani Profesor, jak często powinniśmy tod leczenia nerkozastępczego, które
badać mocz? Choć wydaje się to rutyno- wdrażane jest w przypadku schyłkowej
wym badaniem, pacjent niejednokrotnie niewydolności nerek, czyli w stadium
musi się o takie badanie upominać.
5 (ostatnim) przewlekłej choroby neU osób bez dolegliwości, ogólnie zdro- rek (szacowana wartość przesączania
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kłębuszkowego eGFR wynosi wówczas
poniżej 15 ml/min). Druga metoda leczenia niewydolności nerek to dializoterapia
(hemodializa lub dializa otrzewnowa).
Przeszczepienie nerki jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego, ponieważ
w porównaniu z dializoterapią przedłuża
życie i poprawia jego jakość. Jest to metoda leczenia tylko dla 20-25% chorych dializowanych, reszta - ze względu na liczne
współistniejące schorzenia, zaawansowany
wiek biologiczny i znacznie upośledzone
zdolności poznawcze, nie kwalifikuje się
do tej metody leczenia. Przeszczepienie
nerki można wykonać w stadium 5 przewlekłej choroby nerek, przed okresem dializoterapii (jest to tak zwane przeszczepienie wyprzedzające), najlepiej od żywego
dawcy, wówczas zabieg można zaplanować
w optymalnym okresie do stanu zdrowia
biorcy. Jeśli pacjent nie ma żywego dawcy,
wówczas zgłaszany jest na KLO (Krajowa
Lista Oczekujących) i podlega tym samym
zasadom wyboru, jak pacjenci już dializowani, co oczywiście zmniejsza jego szanse,
że otrzyma przeszczep zanim zacznie się
dializować.
Pierwszą udaną transplantację nerki przeprowadzono w Polsce w 1966 roku – dokonali tego profesorowie Warszawskiej
Akademii Medycznej: Tadeusz Orłowski
i Jan Nielubowicz. Co to znaczy: udany
przeszczep? Pierwsi pacjenci z przeszczepioną nerką nie żyli długo…
Udany przeszczep oznacza, że narząd podjął czynność a pacjent nie zmarł na stole
operacyjnym ani we wczesnym okresie
pooperacyjnym. Pierwsze przeszczepienie
nerki odbyło się w 1965 roku we Wrocławiu, ale zakończyło się niepomyślnie, biorczyni z Warszawskiego Ośrodka przeżyła
6 miesięcy z czynną nerką a przyczyną jej
zgonu było ostre zapalenie trzustki a nie
niewydolność nerki przeszczepionej.
Do roku 2016 wykonano łącznie 21 749
przeszczepów nerek. Jaki procent tych organów pochodzi od żywych dawców?

Choroby nerek
Przeszczepienia od żywych dawców łącznie 779 przez 50 lat, w ostatnich dwóch
latach to 110, to 5%-6% wszystkich
transplantacji.
Jak Pani sądzi, dlaczego jest ich tak
mało? Lekarze podkreślają, że organy
pozyskane od krewnych dają większą
szansę na sukces zabiegu…
Przyczyn jest oczywiście wiele. Moje
osobiste zdanie, to krótki czas oczekiwania na przeszczepienie nerki od zmarłego
dawcy, w Polsce po zakończonej pomyślnie kwalifikacji średni czas oczekiwania
na przeszczep nerki od zmarłego dawcy
wynosi 10 miesięcy. To często powstrzymuje biorcę od przyjęcia narządu od
bliskiej osoby. Zawsze jest to narażanie
zdrowej osoby na powikłania zabiegu
operacyjnego, wczesne i odległe powikłania związane z usunięciem jednej nerki.
Często dawcy (30%) są także dyskwalifikowani z przyczyn medycznych. W krajach, gdzie na przeszczep czeka się 5-8
lat, przeszczepy od żywego dawcy są
znacznie częstsze. Z kolei w krajach, jak
Hiszpania, gdzie pozyskuje się bardzo
dużo zmarłych dawców, nie ma dużej
liczby transplantacji od żywego dawcy.
Jaka jest obecnie w Polsce średnia krajowa czynność przeszczepionej nerki?
Wyniki przeszczepiania nerek w Polsce
są bardzo dobre, porównywalne z krajami
europejskimi (w USA są gorsze). Obecnie
5-letnie przeżycie pacjenta wynosi 87%,
przeszczepu – 77%, 10-letnie przeżycie
pacjenta wynosi 74% a przeszczepu 57%
i 15-letnie przeżycie pacjenta wynosi
62% a przeszczepu 47%.
Jak wygląda życie po przeszczepie nerki, wszak przeszczepione organy nie są
wieczne?
Pacjent z dobrze funkcjonującą nerką
przeszczepioną jest pod stałą opieką
poradni transplantacyjnej, monitorowana jest czynność przeszczepu, poziomy
leków immunosupresyjnych, ale także
stan innych układów i narządów, przede
wszystkim układu krążenia. Leczymy
powikłania, prowadzimy profilaktykę,
edukujemy chorych. Najważniejsze to regularne przyjmowanie leków, zwłaszcza
immunosupresyjnych, okazuje się, że ten
brak adherencji do zaleceń lekarskich jest
główną przyczyną późnej utraty przeszczepu z powodu procesu przewlekłego
odrzucania. Po przeszczepieniu pacjent
może prowadzić normalne życie, uczyć
się w szkole, studiować, pracować, podróżować, mieć potomstwo. Przeszczepienie przywraca go do aktywności zawodowej, społecznej, rodzinnej. Jeśli traci
przeszczep, wraca do leczenia dializami
(może otrzymać także kolejny przeszczep
wyprzedzający. Na KLO w 2016 roku
27% oczekujących to pacjenci, którzy już
kiedyś otrzymali przeszczep a teraz czekają na kolejny).
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a jej dawcą zostało pięciotygodniowe
niemowlę, które zmarło w wyniku wady
serca. Pobrana nerka mierzyła zaledwie
4 cm długości… i rosła w organizmie
biorcy. Jak Pani wytłumaczy ten medyczny cud?
Nefrony (kłębuszek i cewki nerkowe)
nie mogą się niestety rozmnażać, więc
„rośnięcie” nerki związane jest z przerostem kłębuszków, ale nie przybywaniem nowych. Rodzimy się z określoną
liczbą nefronów i z wiekiem raczej nam
ich ubywa a nie przybywa. Natomiast
kłębuszki mogą ulegać hipertrofii i pracować „za dwóch”.

Kiedy zaczynała Pani swoją pracę jako
transplantolog, realia były zupełnie inne.
Nastawienie społeczeństwa do przeszczepów również. Co, według Pani profesor, jest dzisiaj największym wyzwaniem
transplantologii?
Wyzwań jest wiele. Jednym z najważniejszych jest zwiększenie liczby narządów
do transplantacji. Ciągle rośnie dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem na
przeszczepy nerek a dostępnością narządów. Metody zwiększenia liczby narządów to lepsza zgłaszalność zmarłych
dawców (w Polsce 14,1 /mln mieszkańców, w Hiszpanii 40 dawców/mln mieszkańców), przeszczepy od żywego dawcy,
Pani profesor, proszę wyjaśnić naszym dawcy o rozszerzonych kryteriach i dawcy
Czytelnikom, na czym polega przeszczep po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia.
krzyżowy, który został niedawno prze- Istotnym jest także jak najlepsze przeżyprowadzony w Polsce i jakie nadzieje się cie pierwszego przeszczepu, bo po jego
z nim wiążą?
utracie pacjenci powracają do leczenia
Przeszczep krzyżowy to wymiana nerek dializami i w tym mechanizmie wydłużają
pomiędzy parami. Załóżmy, że poten- kolejkę oczekujących.
cjalny biorca nerki ma żywego dawcę,
ale nie może od niego otrzymać narządu, Jaką najcenniejszą naukę wyniosła Pani
bo istnieje niezgodność głównych grup ze „szkoły” prof. Orłowskiego?
krwi lub niezgodność immunologiczna Wynieśliśmy przekonanie, że pacjent jest
(dodatnia próba krzyżowa pomiędzy lim- najważniejszy w naszej pracy.
focytami dawcy a surowicą biorcy, czyli
biorca jest „uczulony” na dawcę i odrzu- Dostęp do nefrologa w Polsce jest bardzo
ciłby taki przeszczep), wtedy szuka się ograniczony – w stolicy na wizytę refundrugiej pary, z którą można się wymienić dowaną przez NFZ czeka się około roku…
nerkami zgodnie z grupami krwi lub do- Poza tym dramatycznie brakuje specjaliborem immunologicznym. Żywy dawca stów z tej dziedziny. Czy widzi Pani świanaszego pacjenta oddaje nerkę obcej oso- tełko w tunelu?
bie z tej drugiej pary a z kolei z tej pary
otrzymuje nerkę również od obcej osoby. Jeśli nie zmieni się polityka przydziału
Można także dokonać wymiany miedzy miejsc specjalizacyjnych i nefrologia nie
trzema parami. Na świecie programy będzie bardziej atrakcyjna finansowo dla
wymiany nerek w parach są bardzo do- młodych ludzi, to nie widzę światełka.
brze rozwinięte, zwiększa to możliwość Chcę także podkreślić, że te długie kolejki
transplantacji od żywego dawcy w sytu- to na razie jeszcze nie brak lekarzy nefroacji, kiedy nerka bliskiej osoby nie „pa- logów, ale limity „porad nefrologicznych”,
suje” do biorcy. Tworzy się komputerowe które nakłada na nas NFZ, nadwykonania
bazy danych par chętnych do wymiany oznaczają zadłużanie się a to jest zabronerek, im więcej takich par, tym większa nione. W ramach sieci szpitali zmniejszoszansa, że komputer dokona właściwe- no nam wycenę kosztów porad nefrologo doboru. W Polsce, w Poltransplancie, gicznych, czyli jeszcze trudniej będzie się
utworzona jest taka baza komputerowa.
diagnozować choroby nerek.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Prof. dr hab. n. med.

Magdalena Durlik
spec. chorób wewnętrznych,
nefrolog, transplantolog
kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej,
Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu
Transplantologii WUM,
członek Prezydium Komitetu Nauk Klinicznych PAN,
członek Krajowej Rady Transplantacyjnej,
past-prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Unii Medycyny
Transplantacyjnej.

Brytyjskie media informowały niedawno
o niezwykłym przypadku 22-latki, która
w wyniku choroby straciła dwie nerki,
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Wierzę

Ali

w opiekę

Rozmowa z Grzegorzem Piotrem Rękawkiem,
fundatorem i wiceprezesem Fundacji Ali Rękawek
„Dajmy sobie szansę” w Siedlcach

W tym roku minęło 25 lat od założenia
Fundacji Ali Rękawek „Dajmy sobie
szansę” w Siedlcach. Czym jest dla Ciebie ta data i jakie refleksje jej towarzyszą?
Niezmiennie od lat czuję wzruszenie oraz
zdumienie. Bo jak sobie przypomnę tamten czas (a Fundacja powstała w kwietniu
1992 roku) i to ogromne zaangażowanie
przyjaciół Ali i moich, rodziny oraz tysiąca anonimowych darczyńców, to nie
do końca potrafię pojąć, jak w tak krótkim czasie udało się nam zgromadzić tyle
środków na przeszczep. Z tego miejsca
pragnę wszystkim darczyńcom z serca
podziękować. Stało się tak, że Ala z tych
środków nie skorzystała, ale do dziś dzięki nim możemy pomagać innym. Z innych refleksji – na pewno bardzo brakuje
mi także mojego Ś.P. Taty, który zawsze
był dla mnie szefem i to od Niego jako
pierwszego fundatora nauczyłem się prowadzenia wielu spraw prawnych i organizacyjnych.
Fundacja to niejako duchowy
testament Twojej siostry Ali. Jak
przez te wszystkie lata był on wypełniany?
Po odejściu Ali przez parę lat
towarzyszyłem, i ja i Rodzice, w odchodzeniu do lepszego
świata zaprzyjaźnionym chorym,
których znała Ala. Natomiast
paru osobom się udało i Bogu
dziękować, że żyją, założyli rodziny i wiodą dobre życie. Pragnę podkreślić, że od zawsze
jako zarząd i rada pracujemy
społecznie i bez wynagrodzenia
a Mama jako prezes codziennie
angażuje się w sprawy naszych
podopiecznych.

Pytałem i pytam do
dziś. Czasem się kłócę z Panem Bogiem.
Ale jako katolik jestem z tym pogodzony i nie mam już w sobie takiej pychy, że to
JA muszę zrozumieć
sens planów Bożych.
Kiedyś i tak zrozumienie przyjdzie.
Duszpasterz akademicki, nieżyjący już
ks. Józef Szajda, w swojej książce „Zaufaj życiu” tak wspominał Alę: „Niosła
w sobie ciszę rodzinnego domu i czystego sumienia, prostą życzliwość dla ludzi
i wiarę, co daje przeczucie obecności
Boga”. Czujesz obecność Ali w swoim
życiu? Jak ona się przejawia?
Cudowny ksiądz Józef – to był wyjątkowy kapłan i jeden z głównych inicjatorów powołania Fundacji, dziękuję za ten
cytat. Wierzę w Ali troskę i opiekę nade

rach walki z białaczką nastąpił radykalny
zwrot?
Moim zdaniem radykalny zwrot nie nastąpił, poprawiła się dostępność przeszczepów,
leków, dostęp do baz danych o dawcach
szpiku kostnego. Ale nadal istnieją leki, na
które zwykłego człowieka nie stać i my staramy się je refundować ze środków, które
zebraliśmy dla Ali.
Co pomogło Tobie i Twojej rodzinie wrócić
do życia po śmierci Ali – wówczas 25-latki? I co dzisiaj pozwala Wam
iść dalej i pomagać przez Alę
innym?
Najbardziej pomogło nam to,
że jesteśmy Rodziną zbudowaną na trwałych wartościach.
Po latach przyznaliśmy się
przed sobą, że zależało nam na
spełnianiu naszych ról. Mama
i Tata dbali o mnie jak o dziecko, które im zostało a ja starałem się być tym dobrym
i wspierającym synem.

Jak myślisz, czego mogą się
nauczyć od Ali młodzi ludzie
w obliczu cierpienia i zmagania się z ciężką chorobą?
Docenienia każdej chwili żyAla i Grzegorz Piotr Rękawek
cia, skupienia się na rzeczach
W pamiętniku, który Ala prowadzi- mną i jest to bardzo silne odczuwanie, naprawdę ważnych, kochania ludzi, ale
ła w trakcie choroby, na krótko przed szczególnie że nasze relacje były wyjąt- także pokory.
śmiercią napisała: „Daruj mi Panie jesz- kowo bliskie. Czuję bardzo i mam na to
cze parę chwil” (…) „Tak kocham życie, konkretne przykłady z mojego życia.
Czego Ciebie nauczyła Ala? Jakiego spojale Ty, Panie, wiesz najlepiej, co jest najrzenia na świat i ludzi?
ważniejsze dla mnie...”. Nigdy nie pyta- W przypadku Ali medycyna okazała się Nasze wspólne 25 lat było dla nas jako
bezradna. A dzisiaj, w których obsza- rodzeństwa bardzo intensywne – my dużo
łeś Boga, dlaczego ona?
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Rodzinny dom w Miastkowie Kościelnym, obraz Barbary Rękawek
i poważnie oraz bardzo otwarcie rozmawialiśmy o wszystkim. Ala nauczyła mnie
bardziej słuchać ludzi, uwrażliwiła na
wiele spraw i ludzi, a także bardzo mnie
wspierała w różnych moich działaniach.
Nasza młodość ukształtowała moje spojrzenie na świat, choć z wiekiem kończy
mi się wrodzona cierpliwość i ostrzej oceniam rzeczywistość.
Czy zgadzasz się z Fiodorem Dostojewskim, który powiedział, że „bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia”?
Bardziej lubię taki cytat ze Staffa, który
też i Ala lubiła: „Nie wierzyłem stojąc nad
brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most…”

Wystawa malarstwa Barbary Rękawek
w korczewskim pałacu

Każdego dnia ocieramy się o śmierć, ale to
dopiero odejście najbliższych uświadamia
nam, jak ważna była ich Obecność i jak
kruche jest życie. Na czym opierasz swoją
wiarę w sens istnienia?
Ufam Bogu i wierzę dobrym ludziom a takich wokół mnie jest wielu.
„Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij żyć,
właśnie dziś. Jest o wiele później niż Ci się
wydaje” – mówił nieodżałowany ks. Jan
Kaczkowski. Jakiego życia pragniesz dla
swoich dzieci?
Przekazuję im system wartości, który wyznajemy jako rodzina i bardzo je kocham.
Wierzę, że to im pomoże w wyborze właściwych dróg i pragnę, aby byli tacy jacy
są – dobrzy, pogodni i otwarci na ludzi.
Wzrusza mnie ich relacja jako rodzeństwa,
bo trochę przypomina mi moją z Alą.

Statuetka Przyjaciela Transplantacji Szpiku, otrzymana od Stowarzyszenia Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego

Twoja mama, malarka Barbara Rękawek,
która mimo problemów ze zdrowiem, codziennie sięga po sztalugi, powiedziała mi
kiedyś, „Swoją siłę czerpię z cierpienia
i doświadczenia, którym mnie obdarzył los.
Ala była i będzie do końca dni naszych
najlepszym Darem Niebios. Jej siła, jej
uśmiech i dobroć, które z niej emanowały, pozwalały nam wierzyć, że wszystko, co
przeżywaliśmy razem z Nią, było planem
Bożym, który przyjmujemy z pokorą”. Co Marek Rękawek, założyciel Fundacji
zawdzięczasz swojej Mamie i za co chciałbyś jej podziękować w ten piękny świątecz- motorem wielu działań Fundacji. Many czas Bożego Narodzenia?
mie zawdzięczam to, co najważniejsze
Zarówno moi ukochani nieobecni, czyli Ala – życie oraz wspólne jego przeżywanie
i Tato, jak i Mama są dla mnie szczególnie w tych radosnych i smutnych momenważni pod wieloma względami. A Mama to tach. Dziękuję Ci Mamo za wszystko–
bardzo silna i dobra kobieta – to Ona jest jak bardzo, to Ty wiesz :)
11

Psychologia

Dziecko
niepełnosprawne

w rodzinie
Pamiętam, kiedy 25 lat temu byłam pierwszy raz w Wielkiej z nadwagą, osoba z anoreksją, osoba z depresją, osoba z niepełBrytanii, zszokowała mnie liczba osób z niepełnosprawno- nosprawnością…?
ścią na ulicy. Wydawało mi się, że w tym kraju jest wyjątkowo
dużo takich osób. Potem zrozumiałam, że nie jest ich więcej Kiedy rodzice dowiadują się, że ich dziecko będzie niepełnoniż w Polsce, tylko one nie żyją w zamknięciu jak u nas. Sy- sprawne, przeżywają szok i rozpacz. Ich życie diametralnie się
tuacja powoli zaczyna się w naszym kraju zmieniać, ale wciąż zmienia. Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy rodzice wiedzą,
jesteśmy „uczuleni” na niepełnosprawnych i pełni uprzedzeń. że urodzi się chore dziecko i są na nią w pewnym stopniu przygotowani. Ale czy do takiej zmiany w ogóle można się przygoZ czego to wynika?
Chciałabym wierzyć, że „uczulenie” wobec osób z niepełno- tować?
sprawnością dotyczy pojedynczych osób i nie jest cechą cha- Od strony psychologicznej jest to raczej mało możliwe. Oczyrakterystyczną dla naszego społeczeństwa. Natomiast jeśli jakieś wiste jest, że każdy rodzic oczekuje dziecka zdrowego i dobrze
uprzedzenia są, to z badań wynika, że nie są one związane z wro- rozwijającego się. Nawet jeśli już w czasie ciąży uprzedzony
gością czy nienawiścią, a raczej poczuciem wyższości własnej jest, że dziecko nie rozwija się w pełni zdrowo, działa szereg
grupy (ludzi bez niepełnosprawności) nad grupą dyskryminowa- mechanizmów obronnych, które sprawiają, że nadzieja nie
ną (ludzi z niepełnosprawnością). Oczywiście stosunek i otwar- umiera i często rodzice jeszcze długo po diagnozie (niekiedy latość wobec odmiennych grup społecznych nabywamy poprzez tami) skupiają się na próbach pozbycia się niepełnosprawności.
Nie ma w tym nic dziwnego. To ekstremalnie
obserwację i naśladowanie starszych
trudna sytuacja i to naturalne, że psychicznie
– dzieci przejmują stereotypy swoich robronimy się i zwlekamy z przyjęciem tej bodziców. W innym wariancie, jeśli spotylesnej prawdy do świadomości. Różne osoby
kamy przedstawiciela jakiejś neutralnej
w różnym tempie akceptują fakt posiadania
nam grupy społecznej i doświadczenie
dziecka z jakiegoś rodzaju dysfunkcją. Na
tego kontaktu będzie negatywne, budupewno rodzice dzieci z niepełnosprawnością
je się w nas postawa uprzedzenia. Jest
przeżywają coś na kształt żałoby – żałoby po
to jednak rzadsza droga do dyskrymizdrowym dziecku, którego pragnęli. Pojawianacji. „Nie ma kaleki – jest człowiek”
ją się nowe trudności, ograniczenia i wymazacytowała Pani Marię Grzegorzewską.
gania. To wyzwanie, do którego nie da się
W czasie studiów, na zajęciach z psyprzygotować.
chologii rehabilitacji, zwrócono naszą
uwagę na różnicę między zwrotami:
Maria Grzegorzewska
Po narodzinach upośledzonego dziecka
„niepełnosprawny” a „osoba z niepełrodzicom często towarzyszy poczucie winy,
nosprawnością”. Ta subtelna różnica
szczególnie matce. Nierzadko dochodzi też
bardzo mocno podkreśla podmiotowość
każdego człowieka. Oddziela go tym samym od choroby. Myślę, poczucie wstydu. Jak sobie radzić z tymi emocjami?
że ten niewielki niuans w nazewnictwie mógłby bardzo przeło- To nie są łatwe emocje i czasami rodzicom faktycznie trudno jest
żyć się na nasze postawy. Mniej miejsca zostaje na uprzedzenia się od nich wyzwolić. Bardzo pomocne może okazać się nawiąi dyskryminację, gdy okazuje się, że wszyscy jesteśmy „osobą zanie kontaktu z rodzicami innych dzieci, które mają takie same
z czymś”. Na chwilkę odbiegnę od naszego dzisiejszego tematu, czy podobne diagnozy. Rozmowa z kimś, kto czuje i przeżywa
ale wiele osób, które zgłaszają się do Poradni Zdrowia Psychicz- niepełnosprawność podobnie jak ja, może być ogromnym odciąnego, czują się obciążone swoją diagnozą, która jest jak etykieta. żeniem i wsparciem. Sam fakt zauważenia, że ktoś ma podobną
Czy nie bliżej byłoby nam do siebie gdybyśmy mówili np. osoba sytuację do mojej, jest już pomocny.

Nie ma kaleki
– jest człowiek
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Jakie zatem mechanizmy obronne stosują rodzice, by złagodzić traumę związaną z narodzinami niepełnosprawnego potomka i czemu one służą?
Proces przystosowywania się do nowych wymagań może
przybrać różne formy. Jak już wspomniałam, mechanizmy
obronne chronią nas przed dopuszczeniem do świadomości
faktów, które wydają nam się np. zbyt bolesne czy zbyt przerażające. Odpieramy od siebie te emocje, które wydają nam
się, z jakichś powodów, zagrażające. Różne są „warianty”
bronienia się przed bolesnymi wydarzeniami. Część rodziców wypiera fakt niepełnosprawności dziecka traktując ją
jako chwilową niedyspozycję. Wierzą oni w „cudowny lek”,
którego szukają z wielkim nakładami sił i finansów. Często
rodzice zwracają się tu w kierunku metod paramedycznych.
Innym mechanizmem jest obwinianie otoczenia i szukanie
winnych za niepełnosprawność dziecka, także wzajemne
obwinianie się rodziców. Obserwuje się także postawę „nie
da się już nic zrobić”, kiedy pojawia się apatia i obojętna postawa wobec dziecka z niepełnosprawnością, a pojawia się
idealizacja i skupienie uwagi na pozostałych, zdrowo rozwijających się dzieciach. Każda z tych postaw jest pozornym
poradzeniem sobie z wyzwaniem, jakim jest wychowanie
dziecka z dysfunkcją. Pomóc dziecku mogą natomiast tylko ci rodzice, którzy przejdą do fazy tzw. konstruktywnego
przystosowania się do niepełnosprawności. Autentyczne zaakceptowanie nowej sytuacji rodzinnej sprawia, że skupia
się ona wokół wspólnego celu: niesienia pomocy dziecku
przy dbaniu o potrzeby pozostałych członków rodziny. Na
tym etapie nie ma już żalu, poczucia buntu, krzywdy czy
wiary w niemożliwe. Dominują przyjemne emocje i bezwarunkowa miłość.

i jednym, i drugim. Skąd w rodzicach zdrowych dzieci taki opór
przed relacją z „innymi”?
Być może jest to kwestia przejętych uprzedzeń i stereotypów, które,
jak już wcześniej mówiłyśmy, są bardzo zubożające: nie tylko dla
tych osób, które są dyskryminowane, ale i dla tych, które dyskryminują. W pełni zgadzam się, że na takich postawach tracą wszyscy.
Co zyskujemy w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością? Jak
zmienia się nasz świat, jeśli spojrzymy nań oczami chorej osoby?
Przytoczę tu wypowiedź jednej z mam dziecka z niepełnosprawnością: „Ci, którzy nie mają kontaktu z dziećmi upośledzonymi, myślą,
że nasze życie jest godne litości. Albo chcą w nim widzieć wyłącznie poświęcenie. Nie mogą pojąć, skąd się bierze nasza radość. Moja
córeczka nauczyła mnie nie wybiegać daleko w przyszłość. Zrozumiałam, co w życiu jest najważniejsze, a czym nie warto zaprzątać
sobie głowy. To miłość jest najważniejsza, potrafi przenosić góry,
nadaje sens naszemu istnieniu. Moja cudowna córeczka, siedzi na
moich kolanach, a ja patrzę w jej wielkie, niebieskie oczy i jestem
szczęśliwa, że spośród tylu mam, wybrała właśnie mnie” (z badań
Marzeny Stodolak). To nie wymaga już komentarza…

Jak zmieniają się te relacje między pozostałymi członkami
rodziny? Rodzeństwo często wstydzi się „innego” brata czy
siostry… Bywa, że i rodzice się go wstydzą.
To oczywiście zależy od postawy rodziców. Kiedy rodzina
„zatrzyma się” na etapie pozornego przystosowania się do
niepełnosprawności, może to być destrukcyjne dla relacji
między jej członkami i zdecydowanie mogą pojawić się
te problemy, o których Pani mówi. Natomiast jeśli każdy
z członków rodziny będzie mógł przeżyć w sobie właściwy
sposób (łącznie ze złością, buntem, wstydem itp.) okres adaptacji do nowej sytuacji (potrzeby osoby z niepełnosprawnością zmieniają priorytety) wówczas może być to bardzo
jednoczące i budujące dla więzi rodzinnych.
Czym grozi zbytnia nadopiekuńczość i chowanie pod kloszem dziecka z niepełnosprawnością?
Działają tu identyczne mechanizmy jak w przypadku nadopiekuńczości wobec dzieci bez niepełnosprawności. Gdy
dziecko jest wyręczane i otaczane nadmierną ochroną,
utrudnia to mu uwierzenie we własne możliwości, a w dłuższej perspektywie bardzo zmniejsza szanse na usamodzielnienie się.
Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem wymaga ogromu pracy ze strony obojga rodziców. Poczucie obowiązku
nie pozwala im na żadne przyjemności ani rozrywki, do
których – jak twierdzą – nie mają prawa. Dlaczego tak
ważne jest, by jednak znaleźli czas tylko dla siebie, bez poczucia winy?
To naturalne, że nawet najbardziej kochający rodzice tracą
cierpliwość i zapał, że męczą się i irytują. Czasami pojawia
się błędne koło: długotrwała opieka powoduje zmęczenie,
które wywołuje poirytowanie i złość, a po nich pojawia się
poczucie winy, ponieważ rodzice nie chcą np. krzyczeć na
swoje dziecko. Dlatego też jest to bardzo ważne, by mieć
możliwość odetchnięcia, zresetowania się i chociaż chwilowego odpoczynku. Jest to inwestycja w lepszą jakoś sprawowania opieki nad dzieckiem.
Spotkałam osoby, które nie życzyły sobie, by ich dzieci
uczyły się wspólnie z niepełnosprawnymi rówieśnikami.
A nie od dziś wiadomo, że taka integracja bardzo pomaga

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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Prawo

Odpowiedzialność

KARNA

za wykonanie zabiegu leczniczego

BEZ ZGODY PACJENTA

Lekarz może wykonać
badanie, przeprowadzić
zabieg lub udzielić innych
świadczeń zdrowotnych
wyłącznie za zgodą pacjenta. Prawo polskie chroni
bowiem przede wszystkim
autonomię woli pacjenta co
do decydowania o własnym zdrowiu, stawiając
ją ponad wiedzę medyczną
i zalecenia lekarza. Takie
stanowisko znalazło odzwierciedlenie w kodeksie
karnym, gdzie w art. 192
przewidziano odpowiedzialność karną za wykonanie zabiegu leczniczego bez
zgody pacjenta. Za wykonanie zabiegu bez uzyskania
takiej zgody grozi odpowiedzialność karna – grzywna,
kara ograniczenia wolności
albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

O

bowiązek uzyskania przez lekarza
zgody pacjenta na leczenie wynika z przepisów ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także z ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Jak stanowi art. 32 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, lekarz może
przeprowadzić badanie lub udzielić
innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Oznacza
to po pierwsze, że zgoda uprawnionego podmiotu na udzielenie świadczeń
zdrowotnych legitymizuje działanie
lekarza podejmującego czynności
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medyczne. Po drugie natomiast oznacza, iż pacjentowi przysługuje prawo
do samostanowienia, które wyraża się
w możliwości podjęcia przez niego wyboru w zakresie poddania się czynnościom medycznym lub nie. Każdy zabieg
leczniczy jest ingerencją w sferę osobistą
pacjenta, stąd powstaje konflikt pomiędzy zachowaniem lekarza, który udziela
pomocy, a dobrem osobistym pacjenta.
Przepis jest próbą uregulowania rozmaitych sytuacji, które na tym gruncie mogą
się pojawić.
Nie będą rodziły komplikacji sytuacje,
w których zabieg udzielany jest osobie
pełnoletniej, zdolnej do pełnego rozpoznawania i postrzegania rzeczywistości.
W tym wypadku zgoda tej osoby czyni
działanie lekarza legalnym. Problemy
pojawią się w sytuacji, gdy pacjentem będzie osoba małoletnia lub w stanie uniemożliwiającym świadome podejmowanie
decyzji. W przypadku pacjenta małoletniego lub niezdolnego do świadomego
wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda
jego przedstawiciela ustawowego. Gdy
natomiast pacjent nie ma przedstawiciela
ustawowego lub porozumienie się z nim
jest niemożliwe, konieczne jest uzyskanie
zezwolenia sądu opiekuńczego. Zgodę na
przeprowadzenie badania pacjenta małoletniego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody może wyrazić także
opiekun faktyczny. W przypadku osoby
całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę
wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Przy czym, gdy osoba taka jest w stanie świadomie wyrazić opinię czy wolę
w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. Jeżeli
pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest
także jego zgoda. Jeżeli jednak małoletni,
który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie
lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom medycznym, poza
zgodą jego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody,
wymagane jest zezwolenie sądu opiekuń-

czego. Jeżeli pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody
nie ma przedstawiciela ustawowego ani
opiekuna faktycznego albo porozumienie
się z tymi osobami jest niemożliwe, lekarz po przeprowadzeniu badania może
przystąpić do udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych dopiero po uzyskaniu
zgody sądu opiekuńczego.
Przedstawicielem ustawowym pacjenta
będzie rodzic dziecka pozostającego pod
jego władzą rodzicielską, przysposabiający, opiekun, kurator. Trzeba zwrócić
uwagę, że w przypadku gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom,
to wspólnie decydują oni o istotnych sprawach dziecka. Do istotnych spraw dziecka będzie zaś należała decyzja dotycząca
przeprowadzenia zabiegu operacyjnego
lub podjęcia czynności medycznych niosących za sobą podwyższone ryzyko dla
pacjenta, tym samym dla tego rodzaju zabiegów należałoby uzyskać zgodę obojga
rodziców, a w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, rozstrzygająca będzie decyzja sądu opiekuńczego.
Opiekun faktyczny to osoba sprawująca,
bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę
nad pacjentem, który ze względu na wiek,
stan zdrowia albo stan psychiczny opieki
takiej wymaga.
Co do właściwości sądu w tego typu
sprawach, to wskazać należy, że sądem
opiekuńczym właściwym miejscowo dla
udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego
okręgu czynności te mają być wykonane.
Należy podkreślić, że w sytuacji, kiedy
pacjent wymaga niezwłocznej pomocy
lekarza, lecz z uwagi na stan zdrowia
lub wiek nie może wyrazić zgody i nie
ma możliwości porozumienia się z jego
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym, badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia
zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne. Zgodnie z art. 33 ustawy, decyzję o podjęciu czynności medycznych
w takich okolicznościach lekarz powinien

Prawo
w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem, a okoliczności te powinny
zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.

niezdolnego do świadomego wyrażenia
pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego
przedstawiciela ustawowego. W sytuacji
braku przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe, jest to
Kolejnym aktem prawnym dotykającym możliwe po uzyskaniu zezwolenia sądu
problematyki, której dotyczy niniejszy opiekuńczego. Gdy pacjent ukończył 16
artykuł, jest ustawa o prawach pacjenta. lat, wymagana jest także jego pisemna
Artykuł 9 tejże ustawy dotyczący zakre- zgoda.
su prawa do informacji wskazuje, że pacjentowi przysługuje prawo do wyra- Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku
żenia zgody na udzielenie określonych Praw Pacjenta również wprowadziła w art.
świadczeń zdrowotnych lub odmowy 18 wymóg, aby w przypadku zabiegu
takiej zgody, po uzyskaniu informacji operacyjnego albo zastosowania metoo swoim stanie zdrowia. Stanowi, iż pa- dy leczenia lub diagnostyki stwarzającjent, w tym małoletni, który ukończył cych podwyższone ryzyko dla pacjenta,
16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody zgoda na przeprowadzenie badania lub
na przeprowadzenie badania lub udzie- udzielenie innych świadczeń zdrowotlenie innych świadczeń zdrowotnych nych przez lekarza przyjmowała formę
przez lekarza. Przedstawiciel ustawowy pisemną. Tutaj także ustawodawca popacjenta małoletniego, całkowicie ubez- stanowił, że przed wyrażeniem zgody pawłasnowolnionego lub niezdolnego do cjent ma prawo do uzyskania przystępnej
świadomego wyrażenia zgody, ma prawo informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu,
do wyrażenia zgody. W przypadku braku proponowanych oraz możliwych metoprzedstawiciela ustawowego prawo to, dach diagnostycznych i leczniczych, daw odniesieniu do badania, może wykonać jących się przewidzieć następstwach ich
opiekun faktyczny.
zastosowania albo zaniechania, wynikach
leczenia oraz rokowaniu.
Zakres podmiotowy zgody sprowadza się
do odpowiedzi na pytanie, kto jest upraw- Oczywiście mogą mieć
niony do wyrażenia zgody na świadczenia miejsce sytuacje, gdy przemedyczne po przekazaniu mu odpowied- pisy, o których mowa poniej informacji. Zgodnie z ogólną zasadą wyżej, nie zostaną zastowyrażoną w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 sowane przez lekarza. Stąd
ustawy o prawach pacjenta, podmiotem należy jeszcze wspomnieć
uprawnionym (kompetentnym) do wy- o problematyce odpowierażenia zgody na interwencję medycz- dzialności karnej za wykoną jest oczywiście sam pacjent. Jedynie nanie zabiegu leczniczego
on może w ten sposób zrealizować ochro- bez zgody pacjenta. Przyjnę swojej autonomii w odniesieniu do tak muje się, iż zabiegiem
zasadniczych dóbr, jak wolność, godność leczniczym jest w zasadzie
i prywatność. Regułą jest nieskrępowana każde świadczenie zdromożliwość oceny przez każdą osobę sa- wotne. Można uznać, że
modzielnie zarówno potrzeb, jak i metod jest to działanie polegające
postępowania medycznego.
na badaniu stanu zdrowia
tzn. najszerzej rozumiana
Przechodząc następnie do formy wyraże- diagnostyka, całokształt działalności pronia zgody przez pacjenta, wskazać trzeba, filaktycznej, wszelkie postępowanie teraże w art. 32 ust. 7 ustawy o zawodach le- peutyczne, rehabilitacyjne, jak też postękarza i lekarza dentysty przyjęto, iż zgoda powanie związane z pracami badawczymi
pacjenta lub jego przedstawiciela usta- w dziedzinie medycyny, farmakologii, fiwowego może być wyrażona ustnie albo zjologii i biologii, także badania połączonawet poprzez takie ich zachowanie, ne z eksperymentem, również np. zabieg
które w sposób niebudzący wątpliwości z zakresu chirurgii kosmetycznej, który
wskazuje na wolę poddania się propo- uznawany jest w obowiązującym systenowanym przez lekarza czynnościom mie prawnym za czynność o charakterze
medycznym.
medycznym. Definicja jest zatem bardzo
szeroka, ale ma znaczenie na gruncie
Wyjątek stanowi przypadek, gdy lekarz ewentualnej odpowiedzialności karnej,
wykonuje zabieg operacyjny albo stosu- w przypadku wykonania zabiegu bez zgoje metodę leczenia lub diagnostyki stwa- dy pacjenta.
rzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta – wówczas obowiązany jest uzyskać Artykuł 192 kodeksu karnego statuuje
jego pisemną zgodę. Wcześniej jednak przestępstwo wykonania zabiegu lecznilekarz ma obowiązek udzielenia pacjen- czego bez zgody pacjenta. Za jego dokotowi informacji o jego stanie zdrowia,
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowaniu. Taki
zabieg operacyjny albo metoda leczenia
mogą być stosowane wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź

nanie sprawca może ponieść karę grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Ściganie następuje na
wniosek pokrzywdzonego. Przedmiotem
ochrony na gruncie tego przepisu jest
prawo do samostanowienia w sferze zabiegów leczniczych. Jest to jedna ze sfer
wolności człowieka, który ma prawo samodzielnie decydować o tym, czy i kiedy
podda się określonym zabiegom leczniczym. Naruszenie tej wolności skutkować
może, w przypadku złożenia stosownego
wniosku przez pokrzywdzonego i zaistnienia winy po stronie sprawcy, jego odpowiedzialnością karną.
Podsumowując, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., III
KK 14/15, podniósł, iż miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to
taka zgoda, która stanowi wyraz jego
własnej, świadomej oraz swobodnej
i dobrowolnej decyzji. Z kolei respektowanie przez lekarza zgody możliwe jest
tylko wówczas, gdy wola poddania się
proponowanym czynnościom medycznym zostanie mu przez pacjenta w sposób niebudzący wątpliwości ujawniona.

Trzeba więc zaznaczyć, że owo wyrażenie zgody może nastąpić ustnie, a nawet
– byle jednoznacznie – w sposób dorozumiany, natomiast w wypadku zgody na zabieg operacyjny albo zastosowanie innej
metody o podwyższonym ryzyku dla pacjenta ustawa przewiduje pisemną formę
jej udzielenia. Jednakże, brak przy wykonywaniu zabiegu leczniczego któregokolwiek z elementów wypełniających
istotę omawianej zgody oraz świadczących o samym fakcie jej udzielenia
należy traktować jako równoznaczny
z wykonaniem tego zabiegu bez zgody,
wypełniającym znamię przestępstwa
z art. 192 § 1 k.k.

Kinga Sulej
aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łukasiuk
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Siedlce • Mińsk Mazowiecki • Łuków • Hołubla • Wielgolas • Latowicz • Seroczyn • Oleśnica •

Co nowego
w Centrum

REHABILITACJA W OLEŚNICY
zaprasza na zabiegi z zakresu fizjoterapii

Od XII 2017 r. w Przychodni Zdrowia w Oleśnicy
(Oleśnica 132, gm. Wodynie) pacjenci mogą skorzystać
z zabiegów fizjoterapii w ramach NFZ w zakresie:
» masaż
» masaż limfatyczny
» indywidualna praca z pacjentem
» kinezyterapia, m.in. ćwiczenia czynne wolne, izometryczne,
ogólnousprawniające, w odciążeniu, bierne, nauka poruszania się,
wspomagane, mobilizacje
» fizykoterapia, m.in. prądy, laser, pole magnetyczne, ultradźwięki,
naświetlanie promieniowaniem podczerwonym (sollux)
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z rejestracją.
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 25 633 35 55

Podsumowanie pierwszego etapu prac

przy projekcie międzynarodowym SCIROCCO
21.11.2017 r., Konferencja w Glasgow
W dniu 21 listopada 2017 r. w Glasgow zorganizowano konferencję
pn. „Meeting the Challenge of
Aging” będącą podsumowaniem
pierwszego etapu prac przy projekcie SCIROCCO. W wydarzeniu
udział wzięli przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego
Sp. z o. o. z Siedlec prezentując wyniki przeprowadzonego badania.
Konferencję zorganizowano w ramach szkockiego tygodnia Digital
Health and Care Week, w kontekście Europejskiego Tygodnia
Regionów i Tygodnia Cyfrowego Zdrowia i Opieki Zdrowotnej
w Szkocji we współpracy z Europejskim partnerstwem na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu
starzeniu się w dobrym zdrowiu
(EIP w AHA), Europejskim Stowarzyszeniem Regionalnych i Lokalnych Organów Zdrowia. (EUREGHA) i finansowane przez UE
projekty SCIROCCO, ACT @ Scale
i ICT4Life.

i zdrowego starzenia się (EIP w AHA)
oraz sieć współpracy w zakresie referencji (RSCN) opracowano narzędzia oceny postępów i dojrzałości
regionów w zakresie świadczenia
zintegrowanych usług. Internetowe
narzędzie samooceny ma na celu
zaaranżowanie dyskusji, zachęcanie zainteresowanych stron do
wymiany doświadczeń oraz docieranie do tych interesariuszy, którzy
mogą pomóc Europie przyspieszyć
zmiany w kierunku innowacyjnych
zintegrowanych systemów opieki,
aby sprostać przyszłym potrzebom.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. zostało zaproszone
do zbadania potencjału tego narzędzia w celu ułatwienia partnerstwa i transferu wiedzy w dążeniu
regionów europejskich w kierunku zintegrowanej opieki.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach otrzymało możliwość zaprezentowania
doświadczenia w zakresie zinteW ramach zaangażowania Szko- growanej opieki medycznej. Spółcji w europejskie partnerstwo in- kę reprezentował Pan Paweł Żuk –
nowacyjne w zakresie aktywnego prezes zarządu CMD.
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Poniżej plan wystąpień:
• Solvejg Wallyn, Region Flandria, Belgia
• Zdenek Gutter, Szpital Uniwersytecki Ołomuniec, Czechy
• Isabella Notarangelo, Węgry
• Dr Francesca Avolio, ARES, Region Puglia, Włochy
• Isabella Notarangelo – Ile-de-France, region paryski
• Artur Prusaczyk & Paweł Żuk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne, Siedlce, Polska
• Claus Duedal Pedersen, Odense University Hospital, South Denmark
• Igor Zabala, Healthcare Integration & Chronity Service,
Osakidetza Basque Country, Hiszpania
• Lisa Lundgren, Norrbotten, Region Szwecja
• Carl Johan Robertz, Region Skania, Szwecja
Cieszymy się, że działania, jakie zostały podjęte w Przychodniach Centrum w zakresie wdrażania opieki koordynowanej,
znalazły uznanie wśród organizacji takich jak: EIP w AHA,
EUREGHA.
Więcej informacji znajduje się na stronie
http://www.scirocco-project.eu/

• Garwolin • Domanice • Aleksandrów • Bielany • Rozbity Kamień • Dębe Wielkie • Ceranów • Nur • Strachówka

SPOTKANIE

Z SENATORAMI
W dniu 17.10.2017 odbyło się spotkanie
z Senacką Komisją Zdrowia z udziałem
przedstawicieli Centrum. Pan dr Paweł
Żuk – prezes Centrum MD, Pani mgr Marika Guzek – koordynator projektu opieki
koordynowanej w CMD, lek. med. specj. med. rodzinnej Przemysław Dybciak
– lider projektu opieki koordynowanej
w CMD przedstawili aktualne zagadnienia
związane z opieką koordynowaną w POZ,
nową formułą organizacji świadczeń skierowanych na potrzeby pacjenta z chorobami przewlekłymi i na działania profilaktyczne.

W MOSKWIE

O CENTRUM
Pan dr Paweł Żuk i Pan dr Artur Prusaczyk
na zaproszenie Banku Światowego uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji
w Moskwie w dniach 11-13.10.2017.
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli krajów europejskich i umożliwiło wymianę doświadczeń w zakresie stosowania opieki koordynowanej w celu podniesienia jakości opieki
nad pacjentem. Zarząd Centrum zaprezentował zmiany organizacyjne zastosowane w placówkach Centrum w celu poprawy jakości
i efektywności opieki.

Centrum MD rozszerza usługi skierowane do pacjentów niesamodzielnych poprzez tworzenie miejsc dziennej opieki nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt pn. „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami
niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Siedlcach został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu
zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17, Osi priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 ,,Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług
zdrowotnych” RPO WM 2014-2020. Wartość projektu 1 257 011,7
zł. Działania w ramach w/w projektu będą realizowane w okresie
01.01.2018 - 31.03.2020 (przyjęcia pacjentów od 01.04.2018 - 24 mc).
W Siedlcach, Mińsku Mazowiecki, Sterdyni, Żelechowie
i Oleśnicy zostanie utworzonych 15 zdeinstytucjonalizowanych
miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami
psychicznymi. W ciągu 24 miesięcy w jednej lokalizacji przyjętych
zostanie łącznie 80 osób, w tym 50% >65 r. ż. Założono, że średni
czas pobytu uczestnika w projekcie będzie wynosił ok. 95 dni roboczych, jednakże w przypadku potrzeby czas ten będzie wynosił wg
wytycznych projektowych odpowiednio od 30 do 260 dni roboczych. Działania realizowane w ramach projektu będą kierowane do uczestników, jak również do ich opiekunów i osób z ich
otoczenia w zakresie porad, edukacji, wsparcia i motywacji.
W działaniach można wyróżnić trzy obszary:
• Obszar I – wsparcie działalności dziennych form opieki dla
uczestników projektu.
• Obszar II – wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne
dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia oraz
opiekunów.
• Obszar III – działania informacyjno-edukacyjne dla osób
świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.
Ważne – uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje
jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba
psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).
U osób spełniających wymagania i aplikujących do korzystania ze
świadczeń w ramach projektu będzie przeprowadzony wywiad
wstępny, ocena skali Barthel przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w celu zakwalifikowania do projektu.
Szczegółowe informacje wraz z warunkami przyjęcia znajdą się na
naszej stronie internetowej www.centrum.med.pl
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Zapalenie

zatok

SKUTECZNE KURACJE

Ponieważ sezon jesienno-zimowo-wiosenny
jest związany ze zwiększoną ilością infekcji,
będziemy kontynuować rozważania na
temat zakażeń górnych dróg oddechowych,
a konkretnie zapalenia zatok przynosowych.

W

iele razy zdarza się, że pacjent na pytanie
„co Panu/Pani dokucza?” odpowiada: „zatoki”. Na pytanie, w jaki sposób dokuczają
owe zatoki, odpowiadają, że boli ich głowa w okolicy czołowej, głównie u nasady nosa. Jak to w medycynie bywa, od strony pacjenta sprawa jest prosta
i oczywista, od strony lekarza bardziej złożona.

Stan zapalny błony śluzowej zatok przynosowych,
tak jak nieżyt nosa (aktualnie traktuje się je łącznie)
dzieli się na ostre i przewlekłe:

OSTRE (czas trwania <12 tyg. – całkowite
ustąpienie objawów) wirusowe (przeziębienie
– zwykle trwa <5 dni) i niewirusowe (objawy
nasilają się po upływie 5 dni albo trwają ≥10 dni,
ale <12 tyg.)
PRZEWLEKŁE (czas trwania ≥12 tyg.) z polipami nosa i bez polipów.

Najczęstszą przyczyną zalegania wydzieliny w zatokach przynosowych jest niedrożność ujścia zatoki,
zmniejszenie liczby lub upośledzenie funkcji rzęsek (migawek) oraz nadprodukcja lub zmiana gęstości/lepkości wydzieliny.
Czynniki sprzyjające zwężeniu ujścia zatok:
1) obrzęk błony śluzowej
2) zaburzenia ogólnoustrojowe
• wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
• stan zapalny o podłożu alergicznym
• mukowiscydoza
• niedobory odporności
• zespół nieruchomych rzęsek
3) czynniki miejscowe
• uraz okolicy twarzy
• pływanie, nurkowanie
• polekowy nieżyt nosa
• refluks żołądkowo-przełykowy
4) przyczyny mechanicznej niedrożności
• zarośnięcie nozdrzy tylnych
• skrzywienie przegrody nosowej
• polipy nosa
• ciało obce
• guz
• puszka sitowa
• zgłębnik nosowo-żołądkowy/intubacja
dotchawicza przez nos
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WIRUSOWE

BAKTERYJNE

Charakterystyczne są objawy
ze strony jamy nosowej (wyciek wydzieliny z nosa oraz
zatkanie/blokada nosa) i/
lub kaszel. Pacjenci mogą się
również skarżyć na uczucie
drapania w gardle. Wydzielina z nosa początkowo jest
przejrzysta i wodnista. Często
jednak jej właściwości zmieniają się w czasie trwania
choroby – zwykle staje się
gęstsza, zawiera więcej śluzu,
a przez kilka dni może również zawierać ropę (gęsta, zabarwiona i matowa). Po tym
okresie ponownie zmienia się
na śluzową i przejrzystą lub
w ogóle zanika. W przebiegu
niepowikłanego wirusowego
zapalenia zatok wydzielina
zmienia charakter z surowiczego na ropny i ponownie
na surowiczy bez leczenia
przeciwbakteryjnego (antybiotyk). Pojawić się może ból
w obrębie twarzy, ból głowy,
utrata powonienia, osłabienie.

Charakterystyczne są:
• długo utrzymujące się objawy
wyciek wydzieliny z nosa i/lub kaszel
utrzymujące się przez >10 dni bez
poprawy
• ciężkie objawy – wysoka gorączka
(>39°C) i/lub wyciek ropnej wydzieliny z nosa utrzymujące się przez >3
dni
• objawy pogorszenia stanu klinicznego – początkowo ustępowanie
objawów ze strony układu oddechowego, pogorszenie stanu w 6.–7.
dniu choroby z pojawieniem się lub
nawrotem gorączki oraz zaostrzeniem
objawów ze strony jamy nosowej i/
lub wystąpieniem kaszlu
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
często informują o nieprzyjemnym
zapachu z ust dziecka. Dzieci rzadko
skarżą się na ból w okolicy twarzy lub
ból głowy, choć rano niekiedy występuje niebolesny obrzęk okolicy oczodołów. Dziecko nie zawsze wygląda na
ciężko chore, a gorączka, jeżeli w ogóle
wystąpi, nie jest wysoka. Uwagę
powinno zwrócić nie tyle nasilenie
objawów, ile ich utrzymywanie się.

ZAPALENIE ZATOK

ZAPALENIE ZATOK

ROZPOZNANIE
Zapalenie zatok przynosowych można rozpoznać na podstawie wywiadu
i charakterystycznych objawów.
Jakie jeszcze stosujemy metody diagnostyczne?
• badania obrazowe (niewskazane w przypadkach niepowikłanych) – niestety, często pokutuje pogląd, że w przypadków bólów głowy i podejrzenia zapalenia zatok koniecznie trzeba zrobić „prześwietlenie”. Otóż nie ma
takiej konieczności w przypadku niepowikłanego przebiegu schorzenia.
Wskazania do wykonania tomografii komputerowej:

• nawrotowość
• długo utrzymujące się zakażenie
• zakażenie powikłane (obejmujące oczodół lub ośrodkowy układ nerwowy)
Wskazania do nakłucia zatoki z aspiracją (pobraniem) treści:

• nieskuteczność leczenia
• zakażenie powikłane
• niedobór odporności

Zdrowie NA CO DZIEŃ
LECZENIE
Leczenie zatok przynosowych może przebiegać na
dwa sposoby: zachowawczo lub operacyjnie. Zachowawcze leczenie zatok ma na celu zwalczenie zakażenia, redukcję obrzęku tkanek oraz przywrócenie
drożności ujść jam nosa. Najlepszym domowym
sposobem na zapalenie zatok jest płukanie zatok,
czyli tzw. irygacja. W aptekach bez problemu można kupić zestawy do płukania zatok. Dzięki płukaniu
zatok oczyścimy nos i zatoki z zalegającej wydzieliny
i innych zanieczyszczeń. Do płukania zatok można
wykorzystać sól fizjologiczną lub wodę morską. Uzupełniające leczenie zatok polega na podawaniu leków
obkurczających ujścia zatok przynosowych i błonę śluzową nosa. Są one aplikowane miejscowo lub
przyjmowane ogólnie. Stosuje się najczęściej efedrynę lub pseudoefedrynę w połączeniu z lekami przeciwhistaminowymi.

Domowe sposoby na zapalenie zatok:
Sól lub gorczyca w woreczkach

Do woreczków uszytych z gęsto utkanego płótna sypiemy sól kuchenną. Podgrzewamy (np. na patelni lub
w piekarniku) i przykładamy do policzków i czoła.
Sól nie może być za gorąca, by nie poparzyła skóry.
Woreczki można też napełnić gorczycą. Jej przyjemny
zapach przyspiesza udrożnienie dróg oddechowych.
W zależności od potrzeb okłady powtarzamy nawet
kilka razy dziennie. Gdy śluz zacznie spływać, delikatnie oczyszczamy nos – dmuchamy, zatykając jedną
dziurkę.

Inhalacje

Świetne efekty przynoszą inhalacje pary wodnej
z dodatkiem odrobiny soli oraz ewentualnie ziół, np.
rumianku. Można też dodać kilka kropli olejku kamforowego. Pochylamy się nad miseczką (nakrywamy
głowę cienkim ręcznikiem lub płótnem) i wdychamy
opary. Po 5 minutach inhalacji zdejmujemy ręcznik
z głowy i staramy się delikatnie wydmuchać nos. Gdy
idzie to opornie, znów chowamy głowę pod ręcznik.
Inhalacje powinno się stosować 3 razy dziennie po
około 10 minut. Wskazane są także ciepłe kąpiele lub
przebywanie w saunie.
Bakteryjne zakażenie zatok przynosowych leczy
się antybiotykami. Jeśli leki te nie przynoszą pożądanych rezultatów, przyczyny tego stanu można upatrywać w zbyt krótkim czasie leczenia, niewystarczającej dawce antybiotyku, złym doborze leku lub braku
leczenia uzupełniającego. Niekiedy brak skuteczności
antybiotykoterapii może być oznaką innej niż bakterie
przyczyny niepokojących objawów, np. toczącej się
infekcji wirusowej. Antybiotyki są niestety nieskuteczne w przypadku zakażenia wirusami.

Operacyjne leczenie zatok

ma na celu przywrócenie drożności nosa, drenażu
i uzyskanie odpowiedniej wentylacji chorych zatok.
Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest przewlekłe zapalenie zatok, niektóre guzy łagodne oraz ciała
obce zatoki.
Gdy chore zatoki przechodzą w stan przewlekłego
zapalenia zatok, często wykonywanym zabiegiem jest
punkcja zatok. Punkcja zatok jest wykorzystywana
w sytuacji, gdy inne metody poradzenia sobie z przewlekłym zapaleniem zatok nie przyniosły rezultatu.
Założenie jest proste. Punkcja zatok ma na celu przekłucie i ściągnięcie z zatok zalegającego płynu. W ten
sposób nie tylko oczyszczamy chore zatoki z zalegającej wydzieliny, ale też uzyskujemy próbkę, która pozwoli nam określić, czy zapalenie zatok ma podłoże
bakteryjne, wirusowe czy grzybicze.

POWIKŁANIA

Niestety, w sporadycznych przypadkach zapalenie zatok może dać
powikłania. Mogą być wynikiem braku leczenia lub nieprawidłowego leczenia. Sprzyjają im nieodpowiednia antybiotykoterapia, obniżenie odporności pacjenta oraz narastająca oporność bakterii.
Do potencjalnych powikłań można zaliczyć:
Powikłania wewnątrzczaszkowe: – zakrzep zatoki strzałkowej
górnej, zakrzep zatoki jamistej, zapalenie opon miękkich, ropień
wewnątrzoponowy oraz ropień zewnątrzoponowy.
Powikłania oczodołowe i oczne: pozagałkowe zapalenie nerwu
wzrokowego, ropowica oczodołu, ropień podokostnowy oczodołu, zapalenie tkanek miękkich oczodołu i zapalny obrzęk powiek.
Powikłania zapalenia zatok przynosowych leczy się za pomocą radykalnego zabiegu oczyszczenia chorej zatoki. Po usunięciu powikłań pacjent otrzymuje dożylnie chemioterapeutyki o szerokim
zakresie działania. Bardzo ważna jest czujność lekarza, by szybko
rozpoznać możliwe powikłania zapalenia zatok i skierować pacjenta
do specjalistycznej terapii.

POLIPY NOSA

Na koniec kilka słów na temat polipów nosa, które mogą przyczynić się
do zapalenia zatok. Polipy nosa to miękkie i bezbolesne rozrosty tkanki o charakterze nienowotworowym i kształcie kropel wody lub uszypułowanych winogron. Wywodzą się z błony śluzowej wyściełającej
przewody nosowe oraz zatoki. Częstym miejscem występowania jest
ujście zatok do jam nosa. Problem polipów dotyczy około 4% populacji,
ale istnieją grupy pacjentów, wśród których ryzyko jest większe, są to
chorzy na astmę oskrzelową, astmę aspirynową (reakcją alergiczną na
aspirynę lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
np. ibuprofen), alergiczne grzybicze zapalenie zatok, mukowiscydozę,
a także pacjenci z rodzinnym występowaniem polipów. Choroba dotyczy głównie młodych dorosłych lub osób w średnim wieku. Powstawanie polipów bardzo często ma związek z przewlekłym stanem zapalnym
błony śluzowej nosa i zatok. Niewielkie polipy zazwyczaj nie są odczuwalne przez pacjenta, często nawet pacjent nie wie o ich istnieniu. Polipy
znacznych rozmiarów mogą dawać różnorodne objawy, między innymi:
wyciek surowiczej lub ropnej treści z jam nosa, uczucie zatkania nosa,
łzawienie, spływanie treści surowiczej po tylnej ścianie gardła, upośledzenie lub zniesienie węchu ograniczające znacznie poczucie smaku.
Może również pojawić się uczucie ucisku u nasady nosa czy bóle głowy związane z zablokowaniem przez polipy naturalnych ujść zatok, czy
bóle zębów i chrapanie. Polipy nosa mogą być także przyczyną nawracających zapaleń górnych dróg oddechowych spowodowanych brakiem
odpowiedniego przepływu powietrza przez nos oraz opróżniania zatok.
Rozpoznanie stawia się na podstawie przeprowadzonego badania laryngologicznego oraz badań dodatkowych (TK, MRI).
W leczeniu polipów nosa można początkowo stosować glikokortykosteroidy donosowe, które działają przeciwzapalnie. Takie rozwiązanie stosuje się, jeśli pacjent ma drożny nos. Kolejną możliwą terapią, stosowaną
w przypadku zatkanego nosa lub współistnienia astmy oskrzelowej, są
leki z tej samej grupy podawane doustnie przez niedługi czas, a następnie preparaty podawane miejscowo. Ważne jest również leczenie choroby podstawowej powodującej wystąpienie polipów (przewlekły stan
zapalny, alergia, mukowiscydoza i inne). Jeśli powyższe leczenie nie
przyniesie efektu, zalecane jest postępowanie zabiegowe. Podczas takiej
operacji oprócz usunięcia polipów można również powiększyć naturalne
ujścia zatok lub skorygować inne nieprawidłowości w ich obrębie.

K

ończąc cykl dotyczący zakażeń górnych dróg oddechowych, życzę Państwu, by wirusy Was omijały, a jeżeli już dopadną, by
układ odpornościowy zwalczył je jak najszybciej.

lek. med. Marcin Mazur
specjalista chorób
wewnętrznych
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Zmiany w jamie ustnej w okresie ciąży
W okresie ciąży u kobiety zachodzą w organizmie zmiany, które
obejmują również jamę ustną. U przyszłych mam obserwuje się :
• wzrost liczby bakterii próchnicotwórczych
• zmniejszoną zdolność hamowania próchnicy przez ślinę (w 1.
i 2. trymestrze zmniejsza się wydzielanie śliny. Ma ona również
mniejszą zdolność zobojętniania kwasów wytwarzanych przez
bakterie próchnicotwórcze)
• dochodzi do wzrostu estrogenów i prostaglandyn we krwi, co
przyczynia się do rozrostu komórek dziąsła, wpływa na przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz osłabia funkcje obronne
bariery nabłonkowej (przy zaniedbaniach higienicznych łatwiej
dochodzi do zapalenia dziąseł i choroby przyzębia)
• ze względu na wymioty i refluks żołądkowo-przełykowy wzrasta
ryzyko erozji szkliwa.

Zalecenia dotyczące higieny
jamy ustnej w domu

Kobieta
ciężarna
u dentysty
K
obieta oczekująca dziecka jest
szczególnym rodzajem pacjenta
dla lekarza stomatologa. Niestety,
często bywa tak, że przychodzi do jego
gabinetu pełna obaw. Nierzadko słyszy
od rodziny opinie na temat leczenia
stomatologicznego, które – delikatnie
rzecz ujmując – mijają się z prawdą.

W polskim społeczeństwie nadal pokutuje stereotyp, że w ciąży nie odwiedzamy
gabinetu stomatologicznego i że utrata
zębów jest w tym okresie nieunikniona.
My, jako lekarze, jesteśmy zobowiązani
wytłumaczyć pacjentce, że dbając o siebie
w gabinecie stomatologicznym, dba również o prawidłowy przebieg ciąży i nienarodzonego jeszcze dziecka. Jeśli kobieta
oczekująca dziecka otrzyma od stomatologa niezbędną wiedzę, jak zmieniają
się warunki jamy ustnej pod wpływem
hormonów, będzie spokojniejsza i lepiej
zrozumie konieczność większej dbałości
o higienę jamy ustnej.
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• szczotkowanie zębów pastą z fluorem 2 razy dziennie. W przypadku wymiotów jamę ustną płuczemy wodą, aby zobojętnić
zakwaszone środowisko jamy ustnej i odraczamy mycie zębów
o 30 min. Zęby szczotkujemy techniką obrotowo-wibrującą. Włosie szczoteczki ustawiamy pod kątem 45 stopni w okolicy szyjek
zębowych skierowane w stronę korzeni zębów, a następnie wykonujemy ruch wymiatający w kierunku powierzchni żujących
z jednoczesnym ruchem poprzecznie-wibrującym o niewielkich
drganiach. Każdy taki ruch powtarzamy 3-krotnie na każdy odcinek uzębienia. Tak oczyszczamy powierzchnie policzkowe/wargowe, podniebienne/językowe. Powierzchnie żujące czyścimy
wykonując ruchy szorowania. Szczoteczka powinna być miękka,
wymieniana co 6-8 tyg.
• codzienne oczyszczanie powierzchni stycznych nitką dentystyczną z fluorem (o instruktaż użycia możemy poprosić stomatologa lub higienistkę stomatologiczną)
• płukanie jamy ustnej bezalkoholowymi preparatami z fluorem w stężeniu 200 ppmF – 2 razy dziennie lub w stężeniu
900 ppmF – 1 raz dziennie
• codzienne płukanie jamy ustnej bezalkoholowym roztworem
chlorheksydyny (0,12%) i ksylitolu
• wizyty kontrolne (nawet jeśli nic nie budzi obaw pacjentki) powinny odbyć się: pierwsza w 3-4 miesiącu, druga w 8 miesiącu
ciąży
• istotnym elementem higieny jamy ustnej jest również oczyszczanie powierzchni języka, ponieważ gromadzący się na nim nalot zawiera bakterie próchnicotwórcze, jest przyczyną przykrego
zapachu z ust (zwłaszcza przy istniejącym refluksie żołądkowo-przełykowym)
• dodatkowo można sobie pomóc przy oczyszczaniu trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej stosując irygatory wodne. Są to urządzenia, które przy pomocy wody pod ciśnieniem usuwają płytkę
nazębną i stanowią uzupełnienie stosowania nitek dentystycznych
oraz szczoteczek jednopęczkowych
• przydatne w kontroli skuteczności zabiegów higienicznych są
tabletki wybarwiające płytkę nazębną. Dzięki tym tabletkom
można zlokalizować miejsca gorzej oczyszczane lub całkowicie
pomijane przy szczotkowaniu

Zalecenia dietetyczne
dla kobiet w ciąży

• dieta bogata w białko, wapń, fosfor, fluor, witaminy A, D, C,
które to pełnią rolę w mineralizacji i rozwoju zawiązków zębów
• unikamy podjadania między posiłkami oraz w nocy
• ograniczamy spożywanie węglowodanów

Stomatologia
Dlaczego należy leczyć zęby w okresie ciąży?
Leczenie próchnicy u kobiety w ciąży zmniejsza ryzyko
przeniesienia bakterii próchnicotwórczych do jamy ustnej dziecka, a eliminacja stanów zapalnych w przyzębiu
zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego i niskiej wagi
urodzeniowej. (Toksyny egzo- i endogenne wydzielane
przez odpowiedzialne za choroby przyzębia bakterie, powodują wzrost stężenia mediatorów stymulujących czynność skurczową macicy).
Który trymestr jest najbezpieczniejszy, by leczyć
zęby?
Najlepszym okresem do
leczenia jest drugi trymestr ciąży. Wtedy ciało
matki jest już przystosowane do nowej sytuacji
hormonalnej a oraganogeneza u płodu zakończona.
Zakres stomatologicznych
zabiegów
profilaktyczno-leczniczych obejmuje
profesjonalne usunięcie
złogów nazębnych, przeprowadzenia
niezbędnych ekstrakcji, leczenie
ubytków próchnicowych wraz z ewentualnym leczeniem
endodontycznym, a także wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania próchnicy i chorobom
dziąseł i przyzębia.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA
W CENTRUM
» Mińsk Mazowiecki «
ul. Piłsudskiego 42a, tel. 25 633 35 55
» Latowicz «
ul. Św. Ducha 30, tel. 25 633 35 55
» Bielany «
ul. Podlaska 10, tel. 25 787 80 80
» Hołubla «
ul. Siedlecka 68, tel. 25 633 35 55
» Siedlce «
ul. Terespolska 12, tel. 25 643 92 26
» Strachówka «
ul. Norwida 7, tel. 25785 69 01
Szczegółowe informacje w rejestracji przychodni
oraz w gabinecie stomatologicznym.

Zapraszamy!

Leki a ciąża
Stosowanie środków znieczulenia miejscowego jest
w ciąży bezpieczne. Należy poinformować stomatologa
o ciąży, aby dobrał odpowiedni preparat. Większym ryzykiem dla przebiegu ciąży jest przeprowadzanie bolesnych
i stresujących zabiegów bez znieczulenia miejscowego.
Jeśli chodzi o stosowanie leków przeciwbólowych, najbezpieczniejszym lekiem w dawkach terapeutycznych
jest paracetamol. Zalecane jest jednak krótkotrwałe stosowanie, gdyż preparat przenika przez barierę łożyskową,
a u matek karmiących przechodzi do pokarmu.
W przypadku ostrych stanów zapalnych w jamie ustnej
lekarz może zastosować antybiotyki. Jest to grupa leków
najszerzej przebadanych na kobietach ciężarnych – antybiotykami bezpiecznymi i szeroko stosowanymi są penicyliny. Mogą być one stosowane nawet w pierwszym
trymestrze ciąży, gdyż nie wykazano do tej pory żadnego
działania teratogennego na rozwijające się dziecko.

Po zakończonym leczeniu
Podczas ostatniej wizyty w okresie ciąży pacjentka zostanie powiadomiona przez stomatologa, kiedy powinna zgłosić się po porodzie ze swoim nowo narodzonym
dzieckiem. Kontrola taka powinna odbyć się około 6
miesiąca życia dziecka, ale nie później niż po ukończeniu przez maluszka roku. Informacja powinna również
zawierać wiedzę na temat higieny jamy ustnej noworodka
i niemowlęcia.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
» kosmetyczne wypełnienia
(kompozyty światłoutwardzalne)
PROFILAKTYKA PRÓCHNICY
» lakierowanie zębów
lakierem fluorowym
» lakowanie
» lapisowanie
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Joanna Murawska
lekarz stomatolog
Przychodnia Centrum
w Strachówce

PERIODONTOLOGIA
» usuwanie osadu
i kamienia nazębnego
» leczenie chorób dziąseł
ENDODONCJA
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
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ZDROWIE PROKREACYJNE

Konferencja
Konferencja pn. „Zadbaj o swoje dzieci dbając
o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne” zorganizowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020 cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i powiatu siedleckiego. Sala Biała MOK w Siedlcach (17.11.2017)
zgromadziła liczne grono słuchaczy. Tematy w zakresie zdrowia prokreacyjnego przybliżyli gościom
znakomici eksperci. Wykłady poprowadzili: dr Bożena Bassa, dr Ewa Frodis, mgr Ewa Prokurat,
dr Robert Wyszyński. Odbyły się dwa niezwykle
interesujące panele dyskusyjne. W pierwszym panelu pn. „Promocja zdrowia a zdrowie prokreacyjne” udział wzięli: dr Ewa Frodis, Breast Cancer Unit w Vasteras, Szwecja; mgr Ewa Prokurat,
Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach; Ks. dr Jacek
Sereda, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej; dr Ewa Jówko, adiunkt w Instytucie Edukacji, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach. Druga część dyskusji dotyczyła tematu
– „Polska wizja zdrowia prokreacyjnego i seksualnego. Prewencja, problemy z płodnością,
wyzwania medyczne i cywilizacyjne”. W panelu
swoje stanowiska zaprezentowali: dr hab. Elżbieta
Krzęcio-Nieczyporuk, prof. UPH, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr Robert Wyszyński, Zakład Socjologii Kultury,
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, dr
Bożena Bassa, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Katarzyna Antosik, prof. UPH,
Kierownik Zakładu Dietetyki i Oceny Żywności,
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Kierownik Poradni Dietetyczno-Żywieniowej, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Wydarzenie pozwoliło zaprezentować stanowiska
autorytetów z punktu widzenia medycznego, socjologicznego czy kulturoznawczego w temacie zdrowia prokreacyjnego. Była to okazja do wysłuchania
treści związanych z planowaniem rodziny, zaproszeniem do wykonywania badań profilaktycznych
(szczególnie w kierunku wykrywania raka piersi),
przełamywaniem stereotypów związanych z ciążą
i porodem.
Kolejne konferencje realizowane przez Fundację
Świętych Joachima i Anny we współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia odbędą się w Ostrołęce,
Łomży i Białej Podlaskiej. Szczegółowe informacje
zawiera strona internetowa www.joachimianna.pl
Monika Jastrzębska

ZDROWIE PROKREACYJNE

Spotkania i warsztaty
Fundacja Świętych Joachima i Anny realizuje zadanie z zakresu
zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia
pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych
popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego –
wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017)
w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endoi egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet
i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw
sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.
Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia prokreacyjnego w populacji kobiet
i mężczyzn w wieku 18-45 lat poprzez organizację konferencji
i spotkań edukacyjnych w formie wykładów i warsztatów.
Zakładamy, że dzięki udziałowi w projekcie u naszych odbiorców wzrośnie poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie
i zdrowie, zmniejszy się poczucie wstydu w poszukiwaniu pomocy oraz podniesienie się świadomość gdzie i kiedy należy szukać
wsparcia.
Wzrost wiedzy z zakresu zdrowia prokreacyjnego wpłynie na stan
zdrowia Polaków i dobre zdrowie następnych pokoleń, a także przyczyni się do poprawy wskaźników demograficznych.
Zasadniczym będzie także zwrócenie uwagi na problemy związane
ze wzrastającą niepłodnością społeczeństwa, przyczynami oraz
czynnikami ryzyka niepłodności, ich diagnozowaniem i leczeniem dostępnymi sposobami. Poprzez edukację planujemy wskazać na czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, alkohol,
używki, dieta, otyłość, zła kondycja psychiczna, choroby lub nieprawidłowości układu rozrodczego).
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 66 spotkań edukacyjnych w formie wykładów i warsztatów w województwie
mazowieckim, podlaskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.
Aktualnie odbyło się 28 spotkań ze średnią frekwencją 25-30 osób.
W planach jest zorganizowanie łącznie 4 konferencji, w których
udział weźmie blisko 2 000 osób. Projekt będzie realizowany do
końca 2018 r.

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

Mam piękny

zawód

Rozmowa z lek. Olgą Wysokińską,
kierownikiem przychodni CMD
w Dębem Wielkim

P

ani doktor, z jakimi nadziejami
opuszczała Pani mury Akademii
Medycznej i jak życie zweryfikowało Pani marzenia?
Opuszczałam je z nadzieją, że studia dały
mi wystarczająco dużo „wiedzy”, nie tylko tej medycznej, aby skutecznie pomagać
ludziom w powrocie do zdrowia. Byłam
przeświadczona o tym, że jest to piękny
zawód, wymagający wiele pokory, cierpliwości i wytrwałości. Moja dotychczasowa
praca zawodowa potwierdziła tę teorię
i stale utwierdza mnie w przekonaniu, że
„lekarz musi się uczyć całe życie”, ponieważ każdy pacjent jest odrębnym, zdarza
się, że niezwykle skomplikowanym i zagadkowym przypadkiem klinicznym.
Dlaczego zdecydowała się Pani na specjalizację Lekarza Rodzinnego?
Prawda jest taka, że to nie była tak do końca moja decyzja, a raczej przypadek, jak
dziś mi się wydaje niezwykle dla mnie
szczęśliwy. Ilość miejsc do kształcenia
specjalizacyjnego lekarza ustala Ministerstwo Zdrowia, a kryterium decydującym o możliwości rozpoczęcia danej
specjalizacji jest ilość punktów uzyskanych na Lekarskim Egzaminie Państwowym. W moim roczniku było bardzo mało
miejsc na niemal wszystkie specjalizacje
(1-5 osób), przy czym na Medycynę Rodziną było zapewnionych aż 50 etatów
rezydenckich. Z czystej pewności posiadania pracy i zapewnionej możliwości
odbywania specjalizacji postanowiłam
złożyć dokumenty właśnie na Medycynę
Rodzinną z założeniem, że w kolejnym
roku na pewno zmienię tę specjalizację na
tę, o której marzyłam. Oczywiście nie zrobiłam tego, a jako Lekarz Rodzinny pracuję już ponad dziesięć lat i jestem z wyboru
specjalizacji bardzo zadowolona.

pacjentów leczeniem dzieci zajmuje się
Pediatra. Nadmienić należy, że w procesie
kształcenia Lekarza Rodzinnego praca na
Oddziałach Dziecięcych trwa minimum 6
miesięcy, a gdy lekarz jest zainteresowany
pogłębieniem swojej wiedzy, może wydłużyć ten okres o kolejnych kilka miesięcy
(np. w ramach zajęć fakultatywnych). Jest
to czas, w trakcie którego można przygotować się do pełnienia opieki nad małymi
pacjentami. Kolejnym problemem są pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi,
którzy oczekują na wizytę do kardiologa
po kilka lub kilkanaście miesięcy. Z punktu widzenia lekarza nie jest problemem
pacjent już przebadany w gabinecie kardiologicznym i oczekujący na kontrolną
wizytę, tzw. stabilny, czyli z niepogarszającymi się parametrami kardiologicznymi.
Rzeczywisty problem stanowi brak miejsc
w poradniach dla pacjentów pierwszorazowych, których stan się pogarsza, a choroba pogłębia w naszej ocenie. W gabinecie POZ nie jesteśmy w stanie wykonać
niezbędnej diagnostyki, a szpital nie chce
przyjąć pacjenta, ponieważ „to nie zawał”
i odsyła z SOR do poradni specjalistycznej.
Na szczęście, jak Pani zauważyła, pracuję
w niewielkim środowisku, gdzie specjaliści służą nam pomocą i często przyjmują
dodatkowych pacjentów, tak żeby osoba
potrzebująca pomocy nie została odesłana
do długiej kolejki oczekujących.

Pani doktor, do czego najtrudniej przekonać pacjentów?
Moim zdaniem najtrudniej jest zdobyć zaufanie pacjenta. Gdy to się uda, lekarz dla
dobra pacjenta w większości przypadków
jest w stanie nakłonić do niemal każdego
badania, w tym również inwazyjnego. Nie
zawsze uda się to za pierwszym razem, ale
wytrwała edukacja, przedstawianie argumentów za i przeciw, najczęściej skutkują
W niewielkim środowisku, w jakim Pani sukcesem. Generalizując problem najtrudpracuje, z pewnością Lekarz Rodzinny niej jest namówić starsze panie (około 30musi po trosze być specjalistą z różnych 50 lat po porodzie ostatniego dziecka) do
dziedzin. Z jakimi problemami zdrowot- wizyty u ginekologa. Ja osobiście wiem,
nymi ma Pani najczęściej do czynienia że warto i jeśli mam jakieś podejrzenia,
i które z nich wynikają z ograniczonej gorąco namawiam moje pacjentki – najdostępności do specjalistów?
częściej z dobrym skutkiem.
To prawda, moim zdaniem jednym
z największych problemów, jeśli chodzi Jakich zmian w obszarze swojej specjao opiekę Lekarza Rodzinnego jest, a na lizacji spodziewa się Pani w przyszłości?
pewno w placówkach, w których pracu- Myślę, że z tym pytaniem trzeba poczekać
ję, był do niedawna problem opieki nad do stycznia 2018, czyli do momentu, gdy
dziećmi. W przeświadczeniu większości zostanie wprowadzony przez Minister26

stwo Zdrowia zapowiadany projekt POZ
PLUS, który zmienia w dość znaczny sposób opiekę nad pacjentem i zakłada planowanie procesu diagnostyczno-leczniczego
w gabinecie POZ z uwzględnieniem opieki specjalistycznej. Dla samego pacjenta
zmiany być może nie będą mocno zauważalne, ponieważ będzie przychodził do
tego samego gabinetu, do swojego lekarza,
tylko rola lekarza zgodnie z założeniem
projektu ma być bardziej holistyczna i koordynująca cały proces leczenia.
Jakie są plusy i minusy pracy na wsi?
Jeśli chodzi o przychodnie w gminie Dębe
Wielkie, to rzeczywiście jest to gmina
wiejska, ale położona blisko Warszawy
i chyba z tego powodu obraz tutejszej placówki odbiega od stereotypu „wiejskiej
przychodni”. Pacjenci są wyedukowani
odnośnie swojego stanu zdrowia, są konsultowani specjalistycznie, mają dostęp
do wielu specjalistów w obrębie naszej
placówki, korzystają z programów profilaktycznych.
Obraz pracy lekarza na wsi, to jest to niezwykle ciekawe doświadczenie. Częściej
można zobaczyć jednostki chorobowe
występujące rzadko, o których głównie
czyta się w podręcznikach lub bardzo
mocno nasilone stany chorób występujących bardziej powszechnie, ale bardzo
zaniedbane z powodu zbyt małej świadomości medycznej pacjentów.
Kiedy czuje Pani największą satysfakcję
z wykonywanego zawodu?
Największą satysfakcją w naszym zawodzie jest wdzięczny, wyleczony pacjent.
Z racji zachowawczego charakteru wykonywanej przeze mnie specjalizacji, nie
ratujemy ludziom życia bezpośrednio,
lecz pośrednio – poprzez zachęcanie do
wykonywania np. badań diagnostycznych.
Wielokrotnie zarówno ja, jak i moje koleżanki z innych przychodni słyszymy słowa „dobrze, że namówiła mnie Pani na to
badanie”, ponieważ np. przy okazji udało
się znaleźć i w porę usunąć nowotwór.
Zawód lekarza jest piękny, odpowiedzialny, czasami kosztuje nas dużo wyrzeczeń,
szczególnie jeśli chodzi o życie prywatne,
ale daje dużo satysfakcji.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Przychodnia CMD w Dębem Wielkim

Prezentacja
Wasze
placówek
HISTORIE
CMD

Z pokorą

do pacjenta

J

Rozmowa z Martą Miros,
Koordynator ds. Administracji i Edukacji
w przychodni CMD w Dębem Wielkim

ak liczną grupę pacjentów przyjmujecie Państwo w przychodni w Dębem Wielkim?
W naszej przychodni mamy pod
opieką w poradni POZ ok 4500 pacjentów. Dodatkowo prowadzimy opiekę
w ramach medycyny szkolnej nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkołach
na terenie gminy.

Do jakich specjalistów mają dostęp?
Jak na taką „wiejską” przychodnię nasi
pacjenci mają dostęp do naprawdę szerokiego grona specjalistów, a co za tym idzie,
także dużo łatwiejszy dostęp do tych lekarzy. W naszej przychodni pacjenci mogą
korzystać z porad ginekologa, endokrynologa, kardiologa, diabetologa, urologa,
onkologa oraz ortopedy.
Jakie programy profilaktyczne realizujecie Państwo w swojej przychodni i do
kogo są adresowane?
Programy profilaktyczne do jakich zachęcamy naszych pacjentów to:
cytologia - badanie dla Pacjentek w wieku 25-59 lat, które nie miały pobieranej
cytologii w ciągu ostatnich 3 lat, obecnie
oprócz tradycyjnej cytologii pobieramy
także cytologię fazy płynnej LBC
bilanse dla dorosłych – projekt CMD
polegający na badaniu określonych grup
wiekowych pacjentów (18, 25, 30, 35, 40,

45, 50, 55, 60, 65 lat), a co za tym idzie
także kierowaniu ich na określone badania laboratoryjne, obrazowe.
badanie w kierunku Chorób Układu
Krążenia dla pacjentów w wieku 35, 40,
45, 50, 55 określające ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego
mammografia dla Pań w wieku 50-69
lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały
wykonywanego takiego badania
profilaktyczna kolonoskopia dla pacjentów w wieku 50-65 lat, którzy w ciągu
ostatnich 10 lat nie mieli wykonywanego
takiego badania i nie mają dolegliwości,
ewentualnie dla pacjentów między 40-49
rokiem życia, których bliscy w pierwszej
linii chorowali na raka jelita grubego.
Mammografię i kolonoskopię pacjenci
wykonują w Mińsku Maz., w Przychodni
Centrum przy ul. Dąbrówki 52.
Jak na przestrzeni lat zmienił się zawód
pielęgniarki?
Zawód pielęgniarki w ciągu ostatnich kilku lat, a szczególnie w naszej firmie, ulega dużym zmianom, powstaje dużo nowych możliwości rozwoju i współpracy
z lekarzem oraz pacjentem. Współczesna
pielęgniarka nie czeka biernie na zlecenia
lekarskie, a jej podejście z pozycji oczekującej zmienia się w podejście aktywne.
To pielęgniarki edukują swoich pacjentów, także na temat badań profilaktycznych, przeprowadzają ankiety bilansowe,
pomagają w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi, kierują na badania laboratoryjne, a dzięki nowym uprawnieniom
także przedłużają i ordynują recepty dla
pacjentów.

Zespół przychodni
świadomość, że komuś pomogłam, że są
zadowoleni z naszej opieki jest tym, co
sprawia, że widzę głęboki sens tej pracy.
Z pewnością nie raz sama musi Pani korzystać z porad lekarzy – co w tym kontakcie pacjent-lekarz jest najważniejsze?
Dla mnie przede wszystkim jest to zaufanie do lekarza, który jest profesjonalistą
i zna swojego pacjenta, jest jego opiekunem w procesie leczenia.
Jakich zmian by Pani oczekiwała, które
poprawiłyby jakość pracy pielęgniarek?
Jednym z głównych zadań pielęgniarek
jest szeroko pojęta edukacja pacjenta, dotycząca zarówno choroby, ale także profilaktyki. Niestety, NFZ nie płaci podmiotom leczniczym za edukację pielęgniarską,
a uważam, że wycena takich świadczeń
na pewno pomogłaby zwiększyć wiedzę
pacjentów, a tym samym wzrosłaby liczba wykonanych badań profilaktycznych.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Co chciałaby Pani jeszcze osiągnąć
w tym zawodzie?
Ja jestem dopiero w trakcie studiów pielęgniarskich, ale na pewno jako osoba
aktywna chciałabym wdrażać wszystkie
innowacyjne rozwiązania, które pomagają w tej pracy, aby była ciekawsza i pozwalała na dalszy rozwój.
Kiedy Pani czuje, że Pani praca ma głęboki sens?
Praca z pacjentami to zadanie bardzo trudne, wymagające od nas dużo umiejętności,
wiedzy, ale także pokory. Zdrowie nasze
i naszych bliskich to temat dla większości z nas najważniejszy, i w relacjach
z pacjentem nie możemy o tym zapominać. Spotykam różne reakcje pacjentów,
ale ich uśmiech i zadowolenie, gdy mam
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

KOORDYNOWANA

OPIEKA
ZDROWOTNA

wych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia
ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości koordynowanych usług zdrowotnych. Efektem (na pewno długoterminowym) będzie poprawa jakości i efektywności
opieki zdrowotnej w Polsce przez wprowadzenie zmian organizacyjnych, a także modelu finansowania usług, które promować
łówne zarzuty do polskiego systemu opieki zdrowot- będą koordynację poszczególnych etapów diagnostyki, terapii
nej jako całości dotyczą jego dzielonego charakteru i rehabilitacji.
i powielanych kosztów. To system, w którym ofero- W projekcie planowane jest wypracowanie co najmniej trzech
wany jest szeroki zakres usług przy znikomej dostęp- modeli opieki koordynowanej, w których zasadniczą rolę bęności, system z założenia niesprawdzający się w opiece nad pa- dzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna
cjentami z chorobami przewlekłymi, który mówi „masz prawo z podkreślanym znaczeniem profilaktyki.
do każdej usługi, ale musisz na nią poczekać, a jeśli nie możesz Dotychczasowe kompetencje zespołów POZ mają być poszeczekać – skorzystaj z niej prywatnie”, czyli system niesprawie- rzone i umożliwić szybsze konsultacje z innymi specjalistami
dliwy społecznie.
opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane konZałożeniem opieki koordynowanej jest zniesienie dublowania kretnie na ten cel, przy jednoczesnym utrzymaniu roli zespołów
kosztów, poprawa dostępności, komplementarność kompetencji POZ w zakresie dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg
profesjonalistów opieki zdrowotnej i efektywna praca zespoło- procesu diagnostyki i leczenia.
wa, zarówno w ramach poszczególnych poziomów opieki zdro- Aktualnie zamykany jest pierwszy etap Projektu opracowanie,
wotnej, jak i między tymi poziomami.
także w oparciu o doświadczenia międzynarodowe (m.in. USA,
W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała de- Niemcy, Holandia), modeli opieki koordynowanej, w której zafinicję opieki skoncentrowanej na osobie, którą zaadaptowano sadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna
w celu określania elementów koordynacji w opiece zdrowotnej: opieka zdrowotna z kluczową rolą profilaktyki. Kolejny etap to
koordynowana opieka zdrowotna (KOZ) to usługi medyczne pilotaż realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizazarządzane i dostarczane osobom w sposób zapewniający uzy- cjach oraz ostatni etap – wdrożeniowy w całym kraju w latach
skanie kontinuum promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, 2019–2023.
diagnozy, leczenia, zarządzania chorobami, rehabilitacji oraz Łatwo domyślić się, że najważniejsze korzyści dla pacjentów
paliatywnych usług medycznych, na różnych poziomach oraz to przejście z modelu opieki reaktywnego (uaktywniającego się
w różnych miejscach systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z za- w chwili pojawienia się dolegliwości) do modelu proaktywnego
potrzebowaniem, w okresie całego życia, i w formie stałej dys- (nastawionego na profilaktykę i monitorowanie stanu zdrowia
kusji z pacjentami.
zwłaszcza u pacjentów z chorobami przewlekłymi).
Kluczowa w tej definicji jest rola pacjenta, który zgodnie z no- Dla zespołów POZ zmiany będą wyzwaniem, ale w perspektywoczesnym podejściem – przestaje być tylko diagnozowanym wie długoterminowej przyniosą efekty kliniczne w opiece nad
i leczonym „usługobiorcą”, ale staje się członkiem zespołu dia- pacjentami, zmniejszą bariery organizacyjne w realizacji planów
gnostyczno-terapeutycznego, partnerem profesjonalistów opieki opieki, zwłaszcza w przypadku pacjentów chorych przewlezdrowotnej, niejednokrotnie liderem „szytego na miarę” planu kle, doprowadzą do niwelowania zbędnych kosztów, a przede
wszystkim pozwolą na wcześniejsze rozpoznawanie chorób
postępowania.
przewlekłych, efektywniejsze ich monitorowanie, czyli przynioOczywiście KOZ ma wiele wymiarów – to koordynacja po- są bezpośrednie korzyści finansowe nie tylko w ramach opieki
zioma (na danym poziomie opieki zdrowotnej), pionowa (ko- ambulatoryjnej i szpitalnej, ale przede wszystkim – pacjentom
ordynacja między poziomami opieki zdrowotnej), koordynacja i ich rodzinom.
leczenia, opieka farmaceutyczna i koordynacja usług zdrowotOczywiście zespół POZ to nie tylko lekarz czy pielęgniarka,
nych i społecznych.
ogromną rolę w proponowanym modelu KOZ odgrywa koorW oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia dynator i zależnie od indywidualnego planu postępowania: diea Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 23 października 2015 tetyk, psycholog, fizjoterapeuta. Jak w każdej pracy zespołowej
roku, NFZ realizuje projekt „Przygotowanie, przetestowanie – kompetencje członków zespołu (lekarza, pielęgniarki, koordyi wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki ko- natora, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty) będą komplemenordynowanej (OOK)”. Projekt ten jest współfinansowany przez tarne i zależne od potrzeb pacjenta. Warto ponownie podkreślić
Unię Europejską, a jego celem jest wdrożenie działań jakościo- rolę pacjenta jako niezależnego partnera w ramach tego zespołu.
Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
EURIPA – European Rural
and Isolated Practitioners Association
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Program pilotażowy

POZ PLUS
W

związku z planowanym rozpoczęciem programu pilotażowego POZ
PLUS we wrześniu br. w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty dla świadczeniodawców. Spotkania były okazją do przedstawienia zasada wyboru grantobiorców, zasad zawierania umów, zasad przeprowadzania
badań bilansowych, wykorzystywania ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych oraz kwestii związanych z dostosowaniem systemów informatycznych
świadczeniodawców. Praktyczne podejście do koordynacji zaprezentowali
eksperci z Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach – mgr Marika
Guzek i lek. Przemysław Dybciak.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu, współfinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój pn.: „Przygotowanie, przetestowanie
i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie
modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”.
Więcej na http://akademia.nfz.gov.pl/spotkania-popreselekcyjne-poz-plus/

Spotkanie z PROF. GUUSEM SCHRIJVERSEM

N

FZ we współpracy z Centrum MD zorganizowało 2 października br.
w Warszawie spotkanie z prof. Guusem Schrijversem, autorem książki pn. „Integrated Care Better and Cheaper” („Opieka koordynowana
lepiej i taniej”). Wydarzenie promujące książkę zostało przygotowane
w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – etap I”.
W trakcie spotkania pan dr Artur Prusaczyk zaprezentował zgromadzonym
gościom rozwiązania praktyczne w zakresie opieki koordynowanej wdrożone w przychodniach Centrum.
Prof. Guus Schrijvers
ekonomista specjalizujący się
w systemach opieki zdrowotnej
oraz emerytowany wykładowca
zdrowia publicznego w Uniwersyteckim Ośrodku Medycznym
w Utrechcie (Holandia).

29

Zdrowe żywienie

KONIEC ROKU
czasem bankietów
Pan Bóg stworzył jedzenie,

a diabeł przyjęcia...

KILKA SŁÓW O TYM, JAK NIE PRZEJADAĆ SIĘ
PODCZAS SPECJALNYCH OKAZJI

D

ługie, coraz chłodniejsze jesienne i zimowe wieczory sprzyjają spotkaniom towarzyskim. Łaskawy w tym
względzie jest też kalendarz, bowiem w końcu roku
nie brakuje długich weekendów oraz dni świątecznych.
Wszystko zaczyna się wydłużonym pierwszolistopadowym weekendem. Dalsza okazja do świętowania nadarza się niebawem, z okazji
Święta Niepodległości. Zwykle pracownicy tak starają się rozplanować swój urlop, aby zyskać kilka dni wolnego. Nieprzyjemna jesienna aura zniechęca do wychodzenia z domu, więc zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu, pozostajemy w domowym zaciszu,
urozmaicając sobie czas towarzyskimi spotkaniami. Siłą rzeczy
odbywają się one przy suto zastawionym stole. Następne w kolejce
są Andrzejki i ostatki. A na koniec wisienka na torcie – Wigilia,
Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i karnawał. O ile spotkania
w rodzinnym i przyjacielskim gronie na pewno wpłyną pozytywnie
na nasze samopoczucie psychiczne, o tyle dla wielu z nas okażą się
zabójcze dla żołądka oraz dla rozmiaru odzieży. Garść prostych
przykładów. Na pytanie zadane w poniedziałek rano koledze z pracy, jak idzie mu dieta, często pada odpowiedź: „A, daj spokój - w tygodniu schudłem pół kilo, a w weekend przytyłem dwa”. Przed
Wigilią wzmożony ruch jest nie tylko w sklepach spożywczych i na
świątecznych targach z choinkami, ale także w aptekach, gdzie ludzie proszą o „coś na trawienie, co pomoże im przeżyć Święta”,
a za to po Świętach siłownie zapełniają się osobami, które „muszą
schudnąć trzy kilo w pięć dni, bo inaczej nie zmieszczą się w sylwestrową kreację”. Warto podkreślić, że powyższych ciemnych stron
spotkań towarzyskich z okazji Świąt i karnawału można uniknąć,
jeżeli tylko będziemy stosować się do kilku prostych zasad.
30

Sekrety smukłego biesiadnika
Jedynym sposobem, aby móc uczestniczyć we wszelkiego rodzaju przyjęciach bez szkody dla sylwetki, jest
stała zmiana nawyków dietetycznych. Tylko wyeliminowanie zgubnych przyzwyczajeń żywieniowych,
także podczas spotkań towarzyskich, pozwoli nam cieszyć się szczupłą figurą stale, a nie jedynie w okresie
trzymania diety. Należy więc zadbać o to, aby posiłki spożywane przez nas na przyjęciu spełniały swoje
podstawowe zadanie, a więc dostarczały nam substancji odżywczych.
Po pierwsze, należy pamiętać o piciu odpowiedniej
ilości płynów, a w tym najlepiej wody. Przede wszystkim, woda wypełni nasz żołądek, co z kolei spowoduje,
że zjemy mniej. Poza tym, woda usprawni też proces
trawienia. Jest to ważne szczególnie podczas przyjęć,
gdzie często jemy solidnie doprawione dania, a także
nie odmawiamy sobie dodatków typu sos na bazie majonezu, chrzan czy ćwikła. Produkty te silnie odwadniają nasz organizm, dlatego tak ważne jest spożywanie wystarczającej ilości płynów. Należy przypomnieć,
że niepolecane jest picie słodkich soków albo napojów
gazowanych. Jedna szklanka soku pomarańczowego (200 ml) zawiera aż 83 kcal, a w tym aż 18 gramów (trzy łyżeczki) węglowodanów. Natomiast jedna
szklanka napoju typu Cola dostarczy nam 74 kcal. Najlepiej więc pozostać przy wodzie mineralnej. Warto też
pić ciepłe niesłodzone herbaty, które przyniosą ulgę
żołądkowi i wątrobie po obfitym posiłku.
Po drugie, warto unikać konsumpcji dań, które zostały przygotowane z użyciem dużej ilości produktów
przetworzonych, ciężkostrawnych albo zawierających
duże ilości węglowodanów. Lepiej sięgnąć po potrawy
lekkostrawne. Całkowicie zrezygnujmy z jedzenia po-

Porady dietetyka

Zdrowe żywienie

traw z majonezem – jedna łyżka majonezu (25 g) zawiera aż 166 pożywną porcję na obiad, oczywiście pamiętając o zasadach
kcal, co oznacza, że przeciętnemu człowiekowi spalenie jej zaj- zdrowego żywienia. Pozwoli to uniknąć nam ciągłej ochoty na
mie około kwadransa jazdy rowerem. Jedna porcja popularnego objadanie się niezdrowymi przekąskami po posiłku. Warto także
jajka z majonezem (pół jajka i łyżka majonezu) dostarczy nam jak najwięcej czasu spędzać na rozmowach towarzyskich, aby
ok. 240 kcal, a więc tyle samo co 7 porcji czystego barszczu albo odciągnąć uwagę od obfitego w pokusy stołu.
200 gramowa porcja pieczonego fileta z kurczaka podana z sześcioma ogórkami kiszonymi. Z powyższego wynika, że dodatki
do potraw mogą mieć więcej kalorii niż sam posiłek. Każda łyżWIECZERZA WIGILIJNA
ka musztardy to dodatkowe 15 kcal do bilansu energetycznego.
Jedna łyżka chrzanu śmietankowego to ponadprogramowe 22
kcal. Ze stołowego menu wybierajmy więc w pierwszej kolejności zupy, chude wędliny i warzywa oraz zrezygnujmy ze
Wiele osób wpada w panikę na samą myśl o konieczności
zbyt dużej ilości niezdrowych dodatków.
założenia ubrań w tym samym rozmiarze po Świętach,
a w tym także po Wigilii. Tymczasem zapominamy
Następnie należy uważać na alkohol. Doskoo tym, że nasza polska tradycja bożonarodzenale pasuje do niego określenie „puste kaloniowa, a przynajmniej wigilijna, jest bardzo
rie”, bowiem alkohol nie dostarcza naszemu
łaskawa dla naszej sylwetki. Po pierwsze,
organizmowi żadnych substancji odżywjest to dzień, w którym rezygnujemy z ciężczych, oprócz kalorii. I tak – kieliszek
kich potraw mięsnych na rzecz warzyw
wódki to dodatkowe 110 kcal. Kufel jai ryb. Więcej ryb niż w przeddzień Bożesnego piwa (0,5 litra) oznacza plus 250
go Narodzenia Polacy spożywają chyba
kcal. Porcja likieru kawowego to aż 170
tylko podczas urlopu nad morzem. Ponadkcal. Kieliszek słodkiego wina białego zato, ryby wigilijne są rybami dobrymi gawiera 120 kcal, a czerwonego – 150 kcal.
tunkowo – karp, śledź czy pstrąg są dużo
Toast noworocznym szampanem to kolejne
lepszym rozwiązaniem niż tuńczyk z pusz75 kcal. Jednak najbardziej kaloryczne są
ki albo carpaccio z łososia z supermarketu.
drinki. Porcja mohito zawiera ok. 190 kcal,
Oprócz tego, barszcz, kapusta z grzybami czy
popularny rum z colą – 201 kcal, a uwielbiony
ryba po grecku – odpowiednio przygotowane
przez bohaterki serialu „Seks w wielkim mieście”
– są potrawami wysokoodżywczymi i niskokaloCosmopolitan (dla niegustujących w telenowelach –
rycznymi. Tradycyjne ciasta wigilijne – piernik i mawódka z sokiem żurawinowym i likierem pomarańczowym)
kowiec są bardziej polecane przez dietetyków niż pączki
to równowartość 150 kcal. Najlepszym rozwiązaniem jest lamp- albo ptysie, a niskosłodzony kompot z suszu to bogate źródło
ka czerwonego wytrawnego wina, która dostarczy skromnych pożądanego w diecie błonnika. Poza tym należy podkreślić, że
50 kcal.
tradycja nakazuje jedynie spróbować wszystkich dwunastu potraw, a nie zjeść je do końca.
Ponadto, deser deserowi nierówny. Nie tylko jeśli chodzi o gusta
kulinarne, ale także o kaloryczność. Różnice są widoczne już
w samych ciastach, których jedna porcja (150 gramów, kwadraA na deser…
towy kawałek o boku 6 cm) dostarcza kolejno: 3 Bit – 498 kcal,
karpatka – 597 kcal; sernik z brzoskwiniami – 287 kcal; piernik – Tajemnica zachowania smukłej sylwetki mimo prowadzenia bo528 kcal; szarlotka – 435 kcal; sękacz – 702 kcal. Jeden kawałek gatego życia towarzyskiego jest prosta – nasz sposób żywienia
urodzinowego tortu (ok. 190 gramów) to mniej więcej 700 kcal. podczas specjalnych okazji powinien jak najmniej odbiegać od
Jedna gałka lodów to dodatkowe 130 kcal. Kostka ptasiego
codziennego preferowanego modelu odżywiania się. Dlamleczka to 52 kcal, popularny cukierek Michałek zatego też podczas przyjęć należy wybierać potrawy
wiera 78 kcal, a jedna Delicja to 52 kcal. Szklanka
jak najbardziej odżywcze dla naszego organizmu
kisielu to ok. 143 kcal. Oprócz kaloryczności,
i jednocześnie unikać posiłków zawierających
w przypadku deserów niezwykle ważną rolę
dużą ilość tłuszczów i cukrów. W żadnym wyodgrywa także zawartość substancji odżywpadku nie należy odmawiać sobie jedzenia,
czych. Mimo że piernik jest bardziej kaale z kuszącego pysznościami stołu wybieloryczny od ciasta typu 3 Bit, to – z racji
rać potrawy w sposób świadomy. Warto
tego, że zawiera wiele przypraw korzenw tym miejscu wskazać, że rodzinne i tonych i bakalii oraz mniej tłuszczów typu
warzyskie spotkania są czasem, w którym
trans - jest dużo zdrowszy. W przypadku
możemy spróbować potraw niedostępsłodkości obowiązuje prosta zasada – im
nych na co dzień. Zamiast więc sięgać po
mniej tłustych mas, tym lepiej. Dlatego,
kolejnego cukierka, którego smak doskojeżeli zostało nam jeszcze miejsce na deser,
nale znamy, może warto wybrać sałatkę
najlepiej wybrać sernik z owocami, piernik,
przygotowaną przez gospodarza albo kawaszarlotkę z małą ilością cukru albo sękacz. Te
łek ciasta marchewkowego. Nie należy także
ciasta, mimo że są kaloryczne, stanowią zdrowzapominać o tym, że przyjemność smakuje najszy zamiennik deserów z kremami.
lepiej, jak się ją je małymi porcjami. Zamiast więc
zajadać się kolejnymi kawałkami ciasta, aż do przeUwaga na przekąski, a zwłaszcza na przegryzki. Pozornie
słodzenia się, lepiej poprzestać na jednej porcji, a na kolejną
zdrowe i polecane przez dietetyków produkty mogą stanowić pozwolić sobie przy okazji kolejnej imprezy.
pułapkę ze względu na wysoką energetyczność. Garść orzeszków ziemnych to dodatkowe 130 kcal, jedna łyżka łuskanego
słonecznika zawiera 57 kcal, jeden paluszek to 13 kcal, a jeden
wafel ryżowy – 40 kcal. Garść chipsów to ok. 80 kcal. 100 gramów frytek to natomiast aż 330 kcal. Niestety, wiele osób ma
dr inż.
problem z kontrolowaniem ilości spożytych potraw, a w szczególności przekąsek. Często podjadamy ze stołu kilka orzeszków,
Teresa Borkowska
winogrono, trochę paluszków. Co więcej, kulinarne grzeszki
dietetyk
nawet nie zostawiają śladu na naszym talerzu, co dodatkowo
utrudnia uświadomienie sobie ilości spożywanego pokarmu.
Aby ustrzec się ciągłego podjadania ze stołu, najlepiej zjeść

najzdrowszą kolacją w roku?
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Przepisy

Święta
od kuchni
Pstrąg
w migdałach

Składniki
4 średnie pstrągi,
10 dag masła, 5 dag migdałów,
cytryna, gałązki pietruszki,
pieprz, sól
Wykonanie
Sprawione i umyte pstrągi natrzeć
solą, oprószyć pieprzem, usmażyć
na maśle na niezbyt silnym ogniu
(po 8 minut z każdej strony). Usmażone ryby ułożyć na ogrzanym półmisku. W maśle po smażeniu ryb
lekko zrumienić posiekane migdały,
wyłożyć na ryby, udekorować pietruszką i plasterkami cytryny.
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Makowiec
w cieście francuskim

Składniki
Ciasto: 30 dag mąki, 30 dag masła,
3 żółtka, 3 łyżki zimnej wody.
Masa: 30 dag maku, 30 dag cukru
pudru, 4 żółtka, cukier waniliowy,
sok z dwóch cytryn,
skórka otarta z wyszorowanej cytryny,
piana z siedmiu białek.
Wykonanie
Mąkę dokładnie posiekać z masłem,
dodać żółtka i wodę, zagnieść i do
następnego dnia schładzać w lodówce. Mak sparzyć, zemleć w maszynce
dwa razy, dodać cukier puder, cukier
waniliowy, żółtka, sok i skórkę z cytryn
(może być masa z puszki). Dobrze
utrzeć. Na końcu dodać pianę z białek
i dobrze wymieszać. Schłodzone ciasto
podzielić na dwie części i rozwałkować.
Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia
lub folią, natłuścić. Jedną część ciasta
położyć na blaszce, wyłożyć mak,
przykryć drugą częścią ciasta i nakłuć
ją gęsto widelcem. Piec w temperaturze
200-220 stopni C na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem.

ZdrowiePrzepisy
SENIORA

Karp

na sposób wschodni
Składniki
1,5 kg karpia, 2 marchwie, cytryna,
2 cebule, 15 dag rodzynków,
3 goździki, 10 dag pierników,
liść laurowy, cukier, sól
Wykonanie
Karpia oczyścić, opłukać, pokroić na kawałki. Litr wody zagotować z małą ilością soku
z cytryny, cukrem, solą, cebulą pokrojoną
w plasterki, liściem laurowym, goździkami
i rodzynkami. Włożyć pokrojonego karpia
i gotować około 20 min., a gdy będzie
miękki, dodać zmielone pierniki i gotować
jeszcze 5 min. Kawałki karpia ułożyć na
półmisku, polać sosem, w którym się gotowały i odstawić do schłodzenia.
Podawać na zimno.

Pierniczki
Składniki
2 szklanki mąki, 2 jaja,
¾ szklanki cukru, łyżka masła,
2 łyżki miodu, łyżeczka sody
oczyszczonej, łyżeczka utłuczonych
przypraw (cynamon, goździki, pieprz).
Do ozdobienia pierniczków: po kilka
obranych migdałów i orzechów, wiórki
kokosowe lub kolorowy maczek.
Wykonanie
Do przesianej mąki wlać rozpuszczony gorący miód i łyżką wyrobić
ciasto. Dodać cukier, sodę, przyprawy,
a gdy masa lekko przestygnie – masło i jedno jajo. Następnie dokładnie
wyrobić ciasto ręką, aż będzie gładkie.
Gotowe rozwałkować na posypanej
mąką stolnicy. Szklanką lub foremkami
wykroić z ciasta pierniczki, posmarować rozmąconym jajem, polać polewą
czekoladową i ostudzone udekorować. Piec około 15 min. W zamkniętej
puszce można je przechowywać nawet
kilka tygodni.

Murzynek
z gruszkami

Składniki
2 szklanki mąki, półtorej szklanki cukru,
5 jaj, pół kostki masła roślinnego,
3 łyżki oleju, 4 łyżki kakao,
łyżka proszku do pieczenia,
cukier waniliowy,
gruszki surowe lub z kompotu.
Wykonanie
Masło, cukier, kakao rozpuścić w rondelku, wlać olej i 1/3 szklanki wody,
ostudzić. Do masy dodać kolejno –
cały czas mieszając – żółtka, mąkę
z proszkiem do pieczenia oraz pianą
ubitą z białek. Ciasto przełożyć do
podłużnej blachy, na wierzchu ułożyć
obrane i pokrojone owoce. Piec około
godziny. Ostudzone ciasto można
polać polewą.
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Wilki pokazały się w Lipcach, z cyklu: „Chłopi”
W. St. Reymonta, 1994 r., papier, linoryt

Galeria Centrum

Piaseczno, 1965 r., papier, drzeworyt

Wilki wchodziły do wsi, z cyklu „Stary sługa”
H. Sienkiewicza, 1990 r., papier, linoryt

Hej kolęda, kolęda!
W zimowej odsłonie naszej Galerii
prezentujemy prace artysty grafika
i malarza Kazimierza Szwainowskiego (1917-2002), urodzonego
na Litwie, który ponad 20 lat żył
i tworzył w Siedlcach, inspirując się
architekturą naszego miasta i pejzażem Podlasia. Siedleckie muzeum
posiada w swoich zbiorach największą kolekcję prac tego niezwykle
płodnego artysty – autora drzeworytów, linorytów czy ekslibrysów,
które na trwałe wpisały się do historii sztuki, nie tylko regionalnej.
W przededniu świąt Bożego Narodzenia Autor ma dla nas wyjątkowy
prezent – kartki świąteczne z lat 70.,
które są kolorowanymi drzeworytami oraz obrazki rodzajowe z podlaskiej wsi. Ich uroda i niezwykły klimat przeniosą wielu z nas do krainy
dzieciństwa i sprawią, że czar świąt
pozostanie z nami na dłużej. Na
początku nowego roku, w stulecie
urodzin artysty, ukaże się album
autorstwa Haliny Budziszewskiej
„Kazimierz Szwainowski (19172002) – życie i twórczość”.
Prezentowane prace pochodzą ze
zbiorów Muzeum Regionalnego
w Siedlcach.

Karta świąteczna, 1970 r.
karton, drzeworyt kolorowany
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Zima, 1985 r., papier, drzeworyt

Karta świąteczna, 1970 r.
karton, drzeworyt kolorowany

Karta świąteczna, 1972 r.
karton, drzeworyt kolorowany

Karnet „Z Nowym Rokiem”, 1970 r.
karton, drzeworyt kolorowany

Zdrowie i Relaks

Franco De Masi

Praca z trudnymi
pacjentami.
Od nerwicy
do psychozy
Wydawca: Oficyna Ingenium, 2017

W

książce Praca z trudnymi pacjentami od nerwicy do psychozy Franco De Masi dzieli się z czytelnikami swoim
wieloletnim doświadczeniem klinicznym i przemyśleniami
na temat pracy z najtrudniejszymi pacjentami, jacy zwracają się do
psychoterapeutów z prośbą o pomoc. Cierpią oni na skutek wczesnych traum oraz poważnych zakłóceń, do jakich dochodziło w ich
relacjach z bliskimi. Jako dorośli zmagają się z patologicznymi konstrukcjami, które rządzą ich światem wewnętrznym, skazując na
emocjonalne ubogie i pełne zamętu życie.

Autor omawia liczne „trudne” patologie – m.in. pedofilię, perwersje
seksualne, stany borderline i psychotyczne. Wnikliwym i przejrzystym rozważaniom teoretycznym towarzyszą liczne przykłady kliniczne.
Ta cenna pozycja zainteresuje nie tylko psychoanalityków i psychoterapeutów psychoanalitycznych, ale też wszystkich, którzy w swojej pracy konfrontują się z najbardziej złożonymi przypadkami cierpienia psychicznego.
Franco De Masi napisał we Wprowadzeniu: „Ta książka powstała,
by poszerzyć obszar badań i zastosowania terapii analitycznej i objąć nią tych pacjentów, którzy testują granice naszej wiedzy, tym
samym zasługując na miano trudnych pacjentów.”

- Halo doktorze, proszę przyjechać, moja
żona ma atak wyrostka robaczkowego!
- To niemożliwe, przecież dwa lata temu
wyciąłem jej wyrostek. Czy pan słyszał,
żeby człowiek miał dwa wyrostki?
- A czy pan słyszał, że człowiek może się
drugi raz ożenić ?
W szpitalu dla psychicznie chorych lekarz robiący obchód spostrzega jednego
z pacjentów z wędką zanurzoną w balii.
- No i co - pyta - dużo pan już rybek
złowił?
- Zwariował pan, panie doktorze, w balii?
- Szanowny panie, pańska dolegliwość
będzie bardzo trudna w leczeniu - powiada medyk. - Szkoda, że nie zgłosił się
pan do mnie przed dwudziestu laty.
- Nie pamięta mnie pan, panie doktorze,
ale byłem u pana przed dwudziestu laty.
- Niemożliwe!
- Obaj jeszcze byliśmy w wojsku.
Powiedział mi pan wtedy: „Zmiatajcie
wy symulancie, bo to się źle dla was
skończy!”.
- Mówiłem o smutnym końcu, więc jak
pan pamięta, nie lekceważyłem choroby.
Dentystka włącza maszynę do borowania i mówi do siedzącego w fotelu
pacjenta:
- A pamiętasz, jak w szkole ciągnąłeś
mnie za warkocze?

MUZYKA • poleca lek. Marcin Mazur

P

osłuchaj(cie) bez uprzedzeń”. Ileż płyt można by tak
zatytułować? Czy gwiazdor muzyki pop, bożyszcze młodzieży, może nagrać płytę, która wyłamuje
się z przyjętych schematów, która jest szlachetna, którą można smakować jak dobre wino, która nie zawiera
nieudanych piosenek? Może, ale do takiego momentu
trzeba dojrzeć, a potem poprosić słuchaczy: „Posłuchajcie bez uprzedzeń”. Taką płytą była druga w twórczości
George’a Michaela Listen Without Prejudice z 1990 r.
Po wielu przebojach wylansowanych przez słynny duet
Wham, Michael doszedł do wniosku, by kontynuować
karierę solową. Pierwsza, niezwykle przebojowa płyta Faith, była młodzieńcza, nierówna. Natomiast druga
to zestaw piosenek genialnych. Są tu przeboje, takie jak
Freedom! 90, są piękne ballady zaśpiewane z ogromnym
wyczuciem, poszanowaniem tradycji, skromnością i szacunkiem dla mistrzów. Stąd piękna interpretacja piosenki Steviego Wondera They won’t go when I go, lekko

jazzująca Cowboys and Angels. Na tej
płycie dominują instrumenty akustyczne, wyczucie, smak i głos, który wreszcie wybrzmiewa pełną paletą barw.
Przypominam o niej, bo przed kilkoma
tygodniami ukazało się jej wznowienie
zawierające dodatkowy dysk
z pięknym koncertem MTV-Unplugged. George Michael
odszedł, ale warto wrócić do
tej płyty, by przekonać się, że
artyści uznawani powszechnie za tworzących banalne,
łatwo wpadające radiowe
przeboje, potrafili stworzyć
coś znacznie bardziej wartościowego. Tak więc „Posłuchajcie Bez Uprzedzeń”.
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PORA NA ŁYŻWY!
Nadeszła zima, a wraz z nią czas na sporty zimowe! Agencja Rozwoju Miasta Siedlce zaprasza wszystkich entuzjastów
ślizgawki na Lodowisko przy ul. Prusa 6. Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu. Kto nie posiada własnych łyżew, może je
wypożyczyć na miejscu – na ten sezon zakupiliśmy ponad sto par nowych łyżew! Wypożyczenie kasku jest bezpłatne.
Dla najmłodszych proponujemy specjalne pingwiny do nauki jazdy i płozy saneczkowe. Wzorem ubiegłego sezonu
sobotnie i niedzielne przedpołudnia to bloki dedykowane wyłącznie dzieciom do lat 12 wraz z opiekunem.
Bilet normalny na lodowisko kosztuje 4 zł, ulgowy – 3 zł i upoważnia do 30 minut jazdy. Dopłata za przekroczenie czasu
naliczana jest z dołu za każde przekroczone 6 minut. Naliczanie czasu rozpoczyna się przy
kołowrotach, gdy przechodzimy z szatni na płytę lodowiska. Na zewnętrznej ścianie
budynku znajduje się czytnik czasu pobytu, dzięki któremu w każdej chwili można
sprawdzić, ile czasu nam jeszcze pozostało.
W przerwach między kolejnymi ślizgawkami zapraszamy
do poczekalni na piętrze budynku. Znajdziecie tam automaty
z napojami i słodyczami, stół do bilarda, piłkarzyki, gry planszowe,
a także kącik z zabawkami dla maluchów.

CENNIK HARMONOGRAM

LODOWISKO
Rodzaj biletu

Cena

Czas ważności
Bilet normalny
• wypożyczenie łyżew NORMALNY
Bilet ulgowy

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 19:30

30 min.

Dopłata
za 6 min.

8:00 – 10:45

lodowisko ogólnodostępne, dla szkół
zajęcia wychowania fizycznego

4 zł

0,80 zł

10:45 – 12:00

przerwa techniczna

12:00 – 14:45

lodowisko ogólnodostępne, dla szkół
zajęcia wychowania fizycznego

14:45 – 16:00

przerwa techniczna

16:00 – 17:30

lodowisko ogólnodostępne

17:30 – 18:00

przerwa techniczna

18:00 – 19:30

lodowisko ogólnodostępne

19:30 – 20:00

przerwa techniczna

20:00 – 22:00

lodowisko dla stowarzyszenia STH

6 zł
3 zł

• wypożyczenie łyżew ULGOWY

0,60 zł

4 zł

Bilet szkolny

2 zł

• wypożyczenie łyżew SZKOLNY

0,40 zł

3 zł

Familijny (2+1) / 3 bilety

9 zł

1,80 zł

Familijny (1+2) / 3 bilety

7,5 zł

1,50 zł

Familijny (2+2) / 4 bilety

11 zł

2,20 zł

• wypożyczenie łyżew FAMILIJNY

4 zł

Grupowy (min. 10 osób)

3 zł

0,60 zł

Rodzina 3+

3 zł

0,60 zł

• wypożyczenie łyżew 3+

4 zł

• wypożyczenie pingwinów 3+

3 zł

Senior

LODOWISKA

3 zł

0,60 zł

SOBOTA 11:00 – 21:30
8:00 – 9:30

lodowisko dla stowarzyszenia STH

9:30 – 11:00

przerwa techniczna

11:00 – 13:45

lodowisko TYLKO DLA DZIECI DO LAT 12
Z RODZICAMI

13:45 – 15:00

przerwa techniczna

15:00 – 16:30

lodowisko ogólnodostępne

16:30 – 17:00

przerwa techniczna

17:00 – 18:30

lodowisko ogólnodostępne

4 zł

18:30 – 19:00

przerwa techniczna

Wypożyczenie pingwinów

4 zł

19:00 – 21:30

lodowisko ogólnodostępne

Ostrzenie łyżew

7 zł

Płozy saneczkowe

2 zł

• wypożyczenie łyżew SENIOR

NIEDZIELA 8:00 – 19:30

Dopłata za przekroczenie czasu naliczana jest z dołu, za każde przekroczone 6 min.
Wypożyczenie łyżew, wypożyczenie pingwinów to usługa jednorazowa, płatne
w kasie wyjściowej.

PROMOCJE

AKTYWNY PONIEDZIAŁEK
Rodzaj biletu

Poniedziałek
30 min.

Dopłata
za 6 min.

Bilet normalny

3 zł

0,60 zł

Bilet ulgowy, Rodzina 3+, Senior

2 zł

0,40 zł

Czas ważności

Ośrodek Sportu, ul. Prusa 6, Siedlce

8:00 – 9:30

lodowisko ogólnodostępne

9:30 – 10:00

przerwa techniczna

10:00 – 13:00

lodowisko TYLKO DLA DZIECI DO LAT 12
Z RODZICAMI

13:00 – 14:00

przerwa techniczna

14:00 – 15:30

lodowisko ogólnodostępne

15:30 – 16:00

przerwa techniczna

16:00 – 17:30

lodowisko ogólnodostępne

17:30 – 18:00

przerwa techniczna

18:00 – 19:30

lodowisko ogólnodostępne

25 644 14 41

arm.siedlce.pl

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 Seroczynie
ul. Siedlecka 3

Przychodnia Zdrowia
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Przychodnia Zdrowia
w Domanicach
Domanice Kolonia 17

Przychodnia Zdrowia
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30

Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

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

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Przychodnia Zdrowia
w Wierzbnie
Wierzbno 88

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

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Struga 11

Przychodnia Zdrowia
w Ceranowie
Ceranów 25

Przychodnia Zdrowia
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B

Przychodnia Zdrowia
w Garwolinie
ul. Korczaka 35

NOWE PLACÓWKI
Przychodnia Zdrowia
w Krynce
Krynka 1C
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krynce
Krynka 1C

