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Drodzy Czytelnicy,
tak się składa, że letnie wydanie naszego magazynu zbiegło się z 20 rocznicą powołania Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. To dla nas wyjątkowy jubileusz
– to lata ciężkiej zespołowej pracy, by naszym pacjentom żyło się lepiej. Mam nadzieję, że
ci, którzy korzystają z usług Centrum, są zadowoleni, a my obiecujemy, że pacjent będzie
dla nas zawsze najważniejszy. W letnim numerze „Zdrowia w Centrum” czekają na Państwa jak zwykle ciekawe i pouczające artykuły i wywiady. Szczególnie polecam materiały,
poświęcone przygotowaniom do wakacji. Np. podróż z małym dzieckiem, która niejednej
mamie spędza sen z powiek czy też przestrogi dotyczące niefrasobliwego opalania się, co
często prowadzi do powstania raka skóry, w tym najgroźniejszego czerniaka... Nasz psycholog rozwiewa mity i stereotypy związane z zaburzeniami odżywiania i apeluje do rodziców
o czujność. Na łamach naszego pisma gościmy też wybitnego psychiatrę prof. Bartosza Łozę,
który przybliża problem chorób psychicznych wśród Polaków i przestrzega: Nie dajmy się
zwariować w pogoni za pracą, pieniędzmi, władzą... Pozwólmy sobie na chwilę relaksu, ciszy, umiaru w zdobywaniu dóbr wszelakich. I tym optymistycznym akcentem żegnam się
z Państwem, życząc pięknego lata i dobrego zdrowia.
lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach
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Relacje

Dwadzieścia
lat minęło,

JAK JEDEN DZIEŃ...

J

ubileusz 20-lecia Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. już za nami.
Z tej okazji w dniu 09.06.2018 r. odbył się piknik rodzinny z udziałem gości oficjalnych,
pracowników i współpracowników Centrum. Spotkanie poprowadzili Pan Paweł Żuk –
prezes zarządu Centrum MD, Pan Artur Prusaczyk – wiceprezes zarządu Centrum MD,
Pani Monika Golańska – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

B

ył to czas pięknych wspomnień.
Część oficjalna pokazała, jak wiele osób przyczyniło się do rozwoju firmy na przestrzeni 20 lat, zasługując
tym samym na wyróżnienie, czy drobny
upominek. W gronie nagrodzonych znaleźli się pracownicy związani z firmą od
początku jej działalności, pracownicy,
którzy odeszli na emeryturę, członkowie
rady nadzorczej, „rada naukowa Centrum”
– znakomite grono przedstawicieli świata nauki. Doceniono pracę pielęgniarek,
prezentujących najwyższą jakość obsługi
pacjenta oraz wystawiających największą
ilość recept. W uznaniu za niezłomne i odważne podejście do zadań oraz podejmowanie wyzwań wyróżniono pracowników
medycznych i administracyjnych.
Jednym z punktów części oficjalnej było
wystąpienie Pani Marszałek Janiny Ewy
Orzełowskiej, która w imieniu Pana Adama Struzika Marszałka Województwa
Mazowieckiego wręczyła Panu Pawłowi
Żukowi i Panu Arturowi Prusaczykowi
pamiątkowy medal PRO MAZOVIA za
wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Były także wyróżnienia dla pracowników firmy zasłużonych dla rozwoju na
przestrzeni 20 lat.
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Zarząd Centrum w uznaniu za wieloletnią współpracę i działalność na
rzecz podniesienia jakości opieki nad
pacjentami przekazał przedstawicielom władz samorządowych nagrody
pn. PRZYJACIEL CENTRUM.
Duże emocje wśród gości wywołało
ogłoszenie wyników wewnętrznego
Plebiscytu na Pracownika 20-lecia CENTRUM. Głosowanie trwało
dwa miesiące (kwiecień i maj). Decyzją naszych pracowników powyższy
tytuł powędrował do Pani Haliny
Płochockiej i Pani Mariki Guzek,
które ex aequo zajęły pierwsze miejsce. Gratulujemy!

Relacje

Dobrej zabawie sprzyjała słoneczna aura.
Serwowano potrawy z grilla i wyśmienite smakołyki. Zapewniono także moc
atrakcji zarówno dla dorosłych, jaki i najmłodszych uczestników. Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się ogródek dziecięcy, zjeżdżalnia, mobilna sala
zabaw – Animek Bus oraz namiot alchemiczny z eksperymentami naukowymi.
Pokaz magii w wykonaniu Macieja Pędy
– wielokrotnego mistrza Polski w sztuce
iluzji scenicznej i mikro iluzji wzbudził
duże zaciekawienie wśród gości.

Foto: Piotr Tołwiński

Uczestnicy pikniku spędzili przyjemnie czas przy muzyce Michała Milowicza – gwiazdy wieczoru. Nie zabrakło
także występów przygotowanych przez
naszych pracowników, które były miłym
dopełnieniem całego wydarzenia.
Dziękując za wspólnie spędzony czas,
czekamy na kolejne jubileusze, które już
niebawem…
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RUSZY Ł A

e-Recepta

W SIEDLCACH

P

ierwszą elektroniczną receptę
zrealizował 25 maja prezydent
Wojciech Kudelski. W Siedlcach rozpoczął się pilotaż projektu e-Recepta. Wezmą w nim udział
4 największe nasze placówki medyczne oraz 31 aptek z terenu Miasta i 5
z powiatu siedleckiego. Od 1 stycznia 2020 e-Recepta ma trafić do powszechnego użytku.

E-Recepta jest jednym z wielu elementów składających się na projekt „Elektronicznej Platformy Gromadzenia,
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”
– P1. Wdrożenie projektu ma nie tylko
usprawnić obsługę pacjentów, ale także
ułatwić dostęp do danych medycznych
i przyspieszyć wykupywanie leków.
Oficjalną datę inauguracji projektu ostatecznie wyznaczono na 25 maja. Tego
dnia w Siedlcach pierwszą e-Receptę wystawiła dr Teresa Kwietniewska z Centrum Medyczno-Diagnostycznego przy ul. Niedziałka prezydentowi Siedlec
Wojciechowi Kudelskiemu, który tuż zaraz zrealizował ją w przyośrodkowej
aptece. W inauguracji wziął udział m.in. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,
wiceministrowie Janusz Cieszyński i Marcin Czech, a także dyrektor CSIOZ
Marcin Węgrzyniak oraz przedstawiciele placówek medycznych, które uczestniczą w pilotażu na terenie wybranych miejscowości.

e-Recepta – jak będzie działać?
Wystawianie i korzystanie z e-Recepty ma ułatwić i przyspieszyć dotychczasowe
procedury. Uprawniony pracownik medyczny będzie miał możliwość wystawienia i cyfrowego podpisania elektronicznej recepty, która zostanie wprowadzona
do systemu informatycznego. Pacjent otrzyma wydruk recepty, na którym będą
widniały wszystkie potrzebne informacje potrzebne do jej zrealizowania, w tym
kod dostępowy i klucz. e-Recepta będzie dostępna także w wersji mobilnej w formie wiadomości e-mail lub SMSa. W aptece wystarczy okazać taką receptę
aby ją zrealizować. Pacjent może także zdecydować się na założenie Internetowego Konta Pacjenta, dzięki czemu wydruk recepty nie będzie potrzebny.
Na wprowadzeniu e-Recepty mają skorzystać przede wszystkim pacjenci. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest sporo: wyeliminowany zostanie problem nieczytelnych recept, a co za tym idzie, pacjenci nie będą musieli udawać
się na kolejną wizytę do lekarza w celu korekty recepty; zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości wydania nieprawidłowego leku; usprawniona zostanie opieka nad przewlekle chorymi pacjentami, którzy
nie będą musieli iść do lekarza w celu odbioru recepty – oszczędność czasu dla
lekarza i pacjenta.
Elektroniczną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach (zakup każdego leku w innej aptece), a informacje dotyczące dawkowania leków będą jasne
i czytelne. Pacjent oraz personel medyczny będą mieli dostęp do historii wystawionych recept, dzięki czemu zwiększy się jakość i bezpieczeństwo leczenia, zaś
proces leczenia będzie lepiej skoordynowany.
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Kto jeszcze zyska
na e-Recepcie?
– Pacjent nie jest jedynym beneficjentem tego
rozwiązania. Pozytywne skutki wprowadzenia
elektronicznych recept odczują wszyscy pracownicy opieki zdrowotnej. Wystawianie e-Recept to
oszczędność pieniędzy oraz czasu, który lekarz
może poświęcić pacjentom. Poprawienie czytelności i wiarygodności recepty, a także uproszczenie procesu jej realizacji, ułatwi pracę farmaceutów. Informatyzacja procesu wystawiania
i realizacji recept uszczelni obieg leków i pozwoli mieć lepszą kontrolę nad obrotem lekami refundowanymi. Innymi słowy – zyska na tym cały
system – wyjaśnia Paweł Żuk, prezes Centrum
Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.
W pilotażu w Siedlcach biorą udział następujące placówki: Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach Sp. z o. o., Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Centrum
Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach,
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica w Siedlcach, oraz 31 aptek z terenu Miasta Siedlce
oraz 5 z powiatu siedleckiego. Wszystkie apteki
będą odpowiednio oznakowane, o tym że można
w nich zrealizować e-Receptę.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, e-Recepta ma
trafić do powszechnego użytku od 1 stycznia
2020 roku.
Tekst i zdjęcia: Jerzy Cabaj

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Opieka

PO OPERACJI

KRTANI

część II

• Po całkowitym usunięciu krtani pacjenci nie mogą porozumiewać się z otoczeniem za pomocą komunikacji werbalnej, co
wiąże się z dużym niepokojem i stresem zarówno dla samego chorego, jak i jego najbliższych. Dlatego bardzo ważne
jest przygotowanie pacjenta przed zabiegiem operacyjnym do
nowej sytuacji i zaproponowanie sposobów komunikacji pozawerbalnej na przykład za pomocą piktogramów czy słowa pisanego.

• Czasem konieczne jest wykonanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w celu karmienia bezpośrednio do
żołądka. Omija się w ten sposób jamę ustną, gardło, przełyk,
gdzie proces nowotworowy doprowadza często do przetok
i niegojących się ran. Inne problemy to anemia, zwężenia
przełyku, tchawicy, odleżyny od rurki tracheostomijnej czy
sondy, przewlekłe stany zapalne w obrębie operowanych
tkanek.

• Zabieg usunięcia krtani wymaga rehabilitacji pacjenta. Chory
z usuniętą krtanią powinien być pod opieką psychologa, logopedy i foniatry, wiąże się to z potrzebą rehabilitacji mowy u tych
chorych, aby mogli w pewnym stopniu porozumiewać się z otoczeniem, gdyż jej utrata stanowi dla pacjentów bardzo istotny
problem społeczny i psychologiczny. Pacjent po usunięciu krtani uczy się mowy przełykowej. Po laryngektomii występuje brak
współpracy mięśni klatki piersiowej, co utrudnia wykonywanie
ciężkiej pracy fizycznej, a także parcie (oddawanie stolca,
podnoszenie ciężarów, porody). Czasem pacjenci korzystają
z elektronicznej krtani.

• Kiedy leczenie zawodzi, stosuje się postępowanie objawowe. Przede wszystkim podaje się środki przeciwbólowe,
przeciwzapalne, antybiotyki, witaminy, preparaty łagodzące
dolegliwości i objawy choroby. Bardzo istotna jest pielęgnacja rurki tracheostomijnej, zapewnienie opieki w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej oraz duchowej. Niestety,
jest to szczególnie trudny okres dla chorego i jego rodziny.
Dlatego tak ważne jest wsparcie udzielane przez profesjonalistów, czyli personel medyczny (lekarz, pielęgniarka,
opiekun medyczny, psycholog, rehabilitant), jak i nieprofesjonalistów, takich jak bliscy, znajomi, osoba duchowna
czy współpacjenci. Gdy warunki zdrowotne pogarszają się
w sposób nieodwracalny, człowiek wchodzi w końcowe stadium choroby i potrzebuje szczególnie ludzkiej opieki. W Papieskiej Karcie Pracowników Służby Zdrowia czytamy: ,,Postawa wobec śmiertelnie chorego jest często bankiem prób
zmysłu osądu i miłości, godności ducha, odpowiedzialności
i zdolności zawodowej pracowników służby zdrowia’’. Zatem
czas ten powinien być szczególnie szanowany, chroniony
i wspomagany, by zapewnić godne warunki w końcowych
etapach choroby nowotworowej.

• Po operacji bardzo ważna jest pielęgnacja rurki tracheostomijnej, zabiegi usprawniające w obrębie układu oddechowego
na miarę wydolności i potrzeb pacjenta. Profilaktyka powikłań
związanych z unieruchomieniem, takich jak: odoskrzelowe
opadowe czy zachłystowe zapalenie płuc, powikłania zakrzepowo zatorowe czy odleżyny.
• Po laryngektomii odżywianie przez pierwsze dni odbywa się
przez sondę (zgłębnik / dren) założoną przez przewód nosowy
do żołądka. Stosuje się dietę płynną zgodnie z zaleceniami lekarza.
• U niektórych chorych po operacji należy liczyć się z powikłaniami. Mogą one wynikać z istoty choroby nowotworowej, dającej przerzuty do innych narządów (płuc, wątroby, kości, mózgu). Po leczeniu chirurgicznym mogą wystąpić powikłania
wczesne, takie jak krwawienie lub krwotok z rany pooperacyjnej bądź zakażenie. Powikłania późne to: przetoki gardłowo-skórne i gardłowo-tchawicze, ropnie podskórne i tkanek szyi,
wznowy miejscowe i węzłowe. Dlatego niezbędna jest wnikliwa obserwacja i ocena stanu pacjenta oraz szybkie reagowanie na niepokojące objawy.
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Agnieszka Piórkowska
mgr pielęgniarstwa
nauczyciel zawodu
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Siedlcach

Zdrowie NA CO DZIEŃ

a 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...

Rozmowa
z prof. Bartoszem Łozą
Kierownikiem Kliniki
Psychiatrii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

Panie Profesorze, w kwietniu gościł Pan w Siedlcach na zaproszenie Centrum Medyczno-Diagnostycznego z wykładem
na temat wczesnego wykrywania chorób psychicznych. Pańska diagnoza brzmiała bardzo groźnie – problemy psychiczne
może mieć nawet 8 mln Polaków, a zaledwie co czwarta osoba
otrzymuje fachową pomoc. Z czego wynikają problemy polskiej
psychiatrii?
Przede wszystkim z tego, że w Polsce nie ma systemu opieki
psychiatrycznej. Nie ma nowoczesnych placówek i świadczeń
godnych wyzwań cywilizacyjnych. Nie ma nawet nowoczesnej
oferty, „zaproszenia” dla potrzebujących. Pacjenci często wręcz
nie wiedzą, że ich stan to nie jest tylko „zwykłe zmęczenie”, lecz
coś więcej. Ludziom pokazuje się psychiatrię jako anachroniczną specjalizację, zamykającą pacjentów w szpitalach.
Jak Pan zaznaczył, obszary zaniedbań w dziedzinie psychiatrii
i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi są bardzo
rozległe. Który z tych obszarów budzi pański największy niepokój?
Brak dostosowania do wyzwań cywilizacyjnych. Np. przewlekłe
depresje w drugiej połowie życia są tylko wstępem do później
występujących zaburzeń psychoorganicznych i niepełnosprawności. Cała generacja wchodzi w ten mechanizm, a jedyne, co
się robi, to obniża wiek emerytalny. Da to ulgę, ale nie poprawi
losu całej generacji.
8

Podczas wykładu przestawił Pan zatrważające statystyki
dotyczące samobójstw wśród młodzieży – więcej młodych Polaków ginie co roku w wyniku śmierci samobójczej niż w wypadkach drogowych. Psychiatra dzieci
i młodzieży – mówiąc kolokwialnie – też leży. Czy widzi
Pan światełko w tunelu?
W procesach społecznych najważniejsze są trendy długoterminowe, a te lokują nas w pierwszej piątce zagrożeń
na świecie. Nie ma krajowego mechanizmu przeciwdziałania zagrożeniom samobójczym. Wszystko się „reguluje
samo”.
To smutna perspektywa… Równie ponury obraz towarzyszy statystykom zapadalności na depresję – podobno
wiedziemy prym w Europie w tej niechlubnej statystyce.
A przecież według World Happiness Report co roku plasujemy się wyżej, jeśli chodzi o poziom poczucia szczęścia rodaków…
Kraje skandynawskie są równocześnie na czele listy krajów „najszczęśliwszych”, a równocześnie krajów z największym wykorzystaniem leków przeciwdepresyjnych.
Nie chcę budować różnych paradoksalnych teorii, ale
przyjmijmy najprostszą – jeśli leczenie psychiatryczne
będzie powszechnie dostępne, będzie lepiej.

Porozmawiajmy o...
W debacie na temat zdrowia psychicznego umyka temat opiekunów
osób dotkniętych różnymi schorzeniami psychicznymi a ich dobrostan – jak Pan to wyraźnie zaznacza – jest kluczowy w tej opiece.
Czym grozi zaniechanie tego tematu?
Rozmawiamy, gdy w tle odbywają się protesty opiekunów osób
niepełnosprawnych. To najcięższy zawód świata, jeśli weźmie się
pod uwagę ryzyko występowania depresji. Nie ma zrozumienia, że
o zdrowie pacjentów dbamy zawsze poprzez zdrowie opiekunów.
Ich profesjonalizm to nie wszystko, wprost jakość opieki zależy od
ich dobrostanu. To tak, jak dzieci będą tylko takie, jak kondycja
ich rodziców.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20112015 zakończył się fiaskiem, jak alarmował swego czasu NIK, nakłady Ministra Zdrowia na realizację tego programu wyniosły 114
tys. zł przy zalecanym milionie. To brzmi wręcz śmiesznie…
Fiasko Programu 2011-2015 było jasne od początku. Na starcie
Programu napisałem na ten temat list do „ważnych instytucji”. To
wątpliwa satysfakcja, co się potem wydarzyło. Gorzej, że dalej nie
wyciągamy wniosków. Trwa obecnie Program 2017-2022. W programie tym słowa „psychiatra” czy „psychiatrzy” nie są wymienione ani razu.
Panie Profesorze, „Bardzo łatwo znaleźć się poza kręgiem ludzi
normalnych” – mówił prof. Antoni Kępiński. Gdzie zatem przebiega ta granica i od czego zależy takie a nie inne definiowanie
tych pojęć?
Tę refleksję trzeba rozszerzyć. Wykluczenie jest zmorą naszych czasów. Za starzy, za młodzi, nie znający nowych technologii, nie dość
atrakcyjni, etc. Psychiatria jest tylko szczególnym przypadkiem. Co
więcej, współcześni ludzie zaczynają coraz częściej rozumieć, że
bez proaktywnej postawy wobec swojego stanu psychicznego, lepiej
w życiu nie będzie. No ale wtedy patrz punkt 1 – gdzie mają pójść?
O co zapytać? Co otrzymają?

Czego uczy się Pan od swoich pacjentów?
Dwóch rzeczy najbardziej. Gotowości, by się zmieniać,
aktywności, mobilizacji. By nie czekać, szukać rozwiązań. Druga to taka refleksja „uwalniająca”, dystansująca
od stresów całego świata.
„Nie szukaj zdrowia psychicznego, szukaj rozwoju,
a znajdziesz jedno i drugie” – zaleca Kazimierz Dąbrowski, twórca teorii dezintegracji pozytywnej. Jak my sami
zawczasu możemy zadbać o własną psychikę?
Rozwijając się.
Dlaczego poświęcił Pan swoje życie psychiatrii?
Nie wiem, czy poświęciłem życie, tym bardziej, że moje
życie – tak mi się stale wydaje – dopiero się zaczyna. Lubię pisać scenariusze, sztuki teatralne. Lubię budować,
zmieniać.
Panie profesorze, jak żyć, żeby nie zwariować?
To „wariowanie” tylko do pewnego stopnia jest niekorzystne, daje szansę na zmianę, wyrywa z rutyny, z dorabiania się. Nie ma ścisłej granicy między normą i nie-normą. Owa nie-norma to tak naprawdę część nas. Stąd
koncepcja „dezintegracji pozytywnej”, byśmy skorzystali
z tzw. zaburzeń psychicznych i mogli przejść do nowego
„etapu gry”.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

ie ma ścisłej granicy między normą i nie-normą.
Owa nie-norma to tak naprawdę część nas.
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Spójrz w oczy dziecka
– zobaczysz Boga
(Phil Bosmans)

P

atrząc na uśmiechniętą twarz siedmioletniej Marysi z Siedlec, trudno
uwierzyć, że to dziecko codziennie
zmaga się z bólem. Ale znosi to dzielnie
i bez słowa skargi, bo wie, że operacje
i rehabilitacja są dla jej dobra. – To od
niej uczymy się pokory i cierpliwości
oraz tego, jak cenna jest każda wspólna
chwila – mówi mama dziewczynki Natalia Tchórzewska. – Jest naszym słoneczkiem, rozświetlającym trudy codzienności i źródłem naszej siły – dodaje.
Dzień Dziecka Marysia spędziła w gronie najbliższych, z którymi wspólnie
wybrała się najpierw do kina, a potem
do cyrku, bo uwielbia zwierzęta i magiczne sztuczki iluzjonistów. Jak zwykle
była pogodna i uśmiechnięta, mimo że
jej lewa nóżka, po przebytej niedawno
bardzo trudnej operacji, jest obciążona
specjalnym urządzeniem do wydłużania
kości. Dziewczynka urodziła się niespełna siedem lat temu z bardzo rzadką wrodzoną dysfunkcją – hemimelią strzałkową. To wada polegająca na niedorozwoju
części kończyny dolnej i skróceniu kości
budującej kończynę. Oznaczało to, że nie
będzie normalnie chodzić, biegać i tańczyć jak inne dzieci.
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Ratunek zza oceanu
– Nie znaleźliśmy w Polsce lekarza, który podjąłby się ratowania nóżki naszej córeczki, nawet zasugerowano nam amputację
– przyznaje Natalia Tchórzewska. – Ale my się nie poddaliśmy.
Nawiązaliśmy kontakt z doktorem Paleyem z West Palm Beach
na Florydzie, który znany jest na całym świecie z autorskiej
metody przedłużania kończyn dzieci. I dokładnie rok temu,
8 czerwca, ortopeda przeprowadził operację Marysi, przedłużając jej nóżkę o 8 cm. Podczas zabiegu ustawił także prawidłowo
stopę, która była koślawa, oraz zamontował jej fiksator w celu
wydłużenia kości piszczelowej. Każdego dnia zakręcane są śruby w aparacie, co powoduje oczekiwany efekt – nóżka jest coraz dłuższa. Przed wylotem do USA Marysia miała bardzo dużą
różnicę długości pomiędzy zdrową nogą a nóżką z wadą. Sukcesem jest to, że osiągnęliśmy cel i wydłużyliśmy nóżkę. Niestety,
nie mamy jeszcze równych nóg, ponieważ podczas wydłużania
Marysia nam bardzo dużo urosła i do pełni szczęścia brakuje
jeszcze 3,5 cm – wyjaśnia mama dziewczynki.
Tata Marysi dodaje: – Nasza córeczka jest bardzo dzielna, pomimo licznych problemów wynikających z leczenia. Jej skóra,
niestety, nie wytrzymuje już tak dużej ilości wyciągania i zaczyna pękać. Marysia jest dzieckiem z wysoce obniżonym progiem
bólu – nie płacze, nie skarży się na ból, nie bierze nawet leków
przeciwbólowych. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony
z tego powodu trudno jest rozpoznać u niej infekcje. Musimy
ją stale obserwować, aby infekcje nie przekształciły się w coś
gorszego – tłumaczy Paweł Tchórzewski.
Rodzina Tchórzewskich podczas ubiegłorocznego pobytu na
Florydzie miała również inne niecodzienne problemy. Musiała
ewakuować się z miejscowości Boynton Beach i uciekać przed
huraganem Irma do innego stanu – Alabamy. – Uciekaliśmy
przed żywiołem w trosce o nasze życie. Podróż, trwająca 6 dni,

Wasze historie
znacznie wykorzystała nasze środki do życia – opowiada pan Paweł. Zderzyli się tam
z brutalną rzeczywistością – koszt wynajmu samochodu czy kupno zwykłej butelki
wody wzrósł nawet o 500%, a hotele czy
inne noclegownie tylko zarabiały na nieszczęściu osób poszukujących bezpiecznego schronienia. Tchórzewscy nie wiedzieli,
czy będą mieli do czego wracać, ponieważ
huragan miał najwyższą – piątą – kategorię.
Na szczęście miejsce, gdzie mieszkali, przetrwało bez większych strat. – To doświadczenie jeszcze bardziej nas zjednoczyło
i utwierdziło w przekonaniu, że nasz Anioł
Stróż nad nami czuwa – mówi pani Natalia.

Bóg zapłać za pomoc
Wyjazd na leczenie do Stanów, gdzie Marysia spędziła kilkanaście tygodni, nie byłby
możliwy, gdyby nie pomoc dobrych ludzi.
– Polecieliśmy na Florydę w dużej mierze
dzięki środkom zebranym na subkoncie
Caritas Diecezji Siedleckiej, za co bardzo
dziękujemy. Córeczka ma przed sobą jeszcze kilka miesięcy leczenia (do końca lutego 2018 roku). Czeka ją dalsze wyciąganie
piszczeli, okres stabilizacji i noszenia gipsu
po operacyjnym zdjęciu fiksatora – mówi
Paweł Tchórzewski.
– Jesteśmy dobrej myśli, gdyż udało się nam
najtrudniejsze – ocalenie nóżki. Mamy nadzieję, że Marysia po przejściach operacyjnych, jakich nie miało jej większość rówieśników, jest wzmocniona i w przyszłości
– przy naszej pomocy – będzie mogła podołać życiowym obowiązkom. Liczymy też,
że w dalszym ciągu będziemy mogli kontynuować leczenie córki w USA,
dlatego też prosimy o pomoc, ponieważ za trzy lata czeka nas kolejny etap
leczenia naszej pociechy – informuje mama dziewczynki.
Na co dzień Marysia funkcjonuje tak jak inne dzieci. Znakomicie czuje się
w towarzystwie rówieśników, z którymi spędza czas w przedszkolu a potem na osiedlowym podwórku. Uwielbia pływać – mimo poważnej wady,
w wodzie czuje się jak ryba. Kocha też śpiew. Kiedy wraca z rehabilitacji
zamiast odpoczywać włącza ulubioną muzykę i nuci piosenki o radości życia… A przed snem woła mamę, by jej wyszeptać swą wieczorną modlitwę:
Mamo, mamo chodź tu szybko:
– Bądź dziś moja złotą rybką,
Spełnij moje trzy życzenia.
Pragnę bardzo ich spełnienia…

Jakie to życzenia, możemy się domyślać. Jedno z nich na pewno się już
spełniło – Marysia ma przy sobie cudownych rodziców, którzy nigdy nie
pozwolą odebrać jej nadziei.
Opr. MM, fot. Paweł i Natalia Tchórzewscy
Marysia Tchórzewska posiada utworzone subkonto w Caritas Diecezji Siedleckiej, na które można przekazywać darowizny i 1% podatku (nr KRS 0000223111 z poniższym dopiskiem). Wpłat prosimy dokonywać
na konto: BS Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „27717 – Tchórzewska Marysia”.
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ZABURZENIA

odżywiania
ZNAK NASZYCH CZASÓW

Kto jest najbardziej narażony na tego rodzaju zaburzenia?
Zaburzenia odżywiania są problemem biopsychospołecznym
i zawsze rozpatruje się je indywidualnie. Niektóre badania
mówią o uwarunkowaniach genetycznych, inne pokazują
silne związki takich cech osobowościowych, jak perfekcjonizm czy niska samoocena z anoreksją. Bardzo istotny
jest też kontekst społeczny i wzorce, które pokazywane są
w mediach itd. Jeden czynnik nie jest w stanie wywołać tak
poważnego zaburzenia, chociaż wciąż powtarzane są mity
np. o anoreksji po pojedynczym krytycznym komentarzu na
temat wyglądu itp.
Światowe media donosiły ostatnio, że najmłodsza anorektyczka ma osiem lat. Kiedy słyszy Pani taką informację,
jaka pierwsza myśl przychodzi Pani do głowy?
Gdy chodzi o dzieci, to myślę sobie, że objawy, które prezentują (wagary, bójki, eksperymentowanie z używkami, odmowa jedzenia itd.) są jak list, który wysyłają do dorosłych.
Oczywiście treść takiego „listu” zawsze jest inna i trzeba
dużej uważności, by ją poznać. Zwykle jednak, jest to próba zakomunikowania, że dziecko sobie z czymś nie radzi
i potrzebuje adekwatnego wsparcia. Podkreślę „adekwatnego”, ponieważ często rodzice mają poczucie, że są obecni
i pomocni w życiu dziecka, a mimo to dzieje się z nim coś
niepokojącego. Anoreksja nie rozwija się z dnia na dzień.
Zmiana funkcjonowania pojawia się dużo wcześniej niż
wstrząsające, wychudzone i wyniszczone ciało przypominające szkielet. Słysząc o tak małym dziecku z tak poważną
diagnozą myślę, że to bardzo ważne zadanie dla rodziców
i opiekunów, by widzieć dziecko i to, co się z nim dzieje
cały czas, by nie musiało „krzyczeć” o swoim nieszczęściu
aż w tak dramatyczny sposób.

Proszę nakreślić portret psychologiczny anorektyczki i bulimiczki oraz osoby z ortoreksją.
Osoby z anoreksją mają zaburzony obraz własnego ciała,
ogromny lęk przed przybraniem na wadze i ciągły przymus
odchudzania, który realizują poprzez rezygnację z jedzenia.
Osoby chorujące na bulimię naprzemiennie objadają się
i stosują zachowania kompensacyjne, np. prowokują wymioty, zażywają leki przeczyszczające, stosują głodówki lub
intensywnie ćwiczą.
Pacjenci z ortoreksją skupieni są na obróbce żywności.
Wiele uwagi i energii poświęcają przygotowywaniu posiłków. Ich starania mają znamiona obsesji na temat zdrowej
żywności. W każdym zaburzeniu odżywiania jedzenie staje
w centrum wydarzeń osoby chorującej i dezorganizuje tym
samym jej życie, niejednokrotnie uniemożliwiając funkcjonowanie w społeczeństwie. Badania pokazują, że osoby
Pani psycholog, kiedy w literaturze przedmiotu pojawił się zapadające na zaburzenia odżywiania w okresie przed chorobą
termin „zaburzenia odżywiania” i w jakim kontekście został cechują się dużym poziomem aspiracji, zaniżoną samooceną,
ukuty?
perfekcjonizmem i pracowitością. Pacjentki chorujące na anoPo raz pierwszy o anoreksji pisał angielski lekarz Richard reksję mają dużą potrzebę akceptacji, co prowadzi do unieważMorton już w XVII wieku. Zaobserwował on u swoich dwóch niania swoich potrzeb na rzecz dostosowywania się do innych.
pacjentek unikanie jedzenia, skrajne wyczerpanie organizmu, W życiu społecznym są to osoby często wycofane, obawiające
zanik miesiączki oraz nadaktywności. O jednej z pacjentek mó- się wejścia w dorosłość, odczuwające lęk przed dojrzałością
wił: „szkielet ledwie pokryty skórą”. Jako pierwszy dr Morton psychoseksualną.
podkreślił też czynnik psychiczny w zaburzeniach odżywiania,
opisując przypadek kobiety, która umarła „od nadmiaru trosk Co psycholog może powiedzieć o rodzinach, z których „wywoi namiętności umysłu”.
dzą” się osoby z zaburzeniami odżywiania?
Badania pokazują, że w rodzinach osób chorujących na anorekOd tego czasu minęły całe wieki, ale walka z zaburzeniami od- sję częściej pojawiają się problemy z nadopiekuńczością i trudżywiania trwa nadal. Czym zatem się one charakteryzują i jakie ności z separacją. Członkowie tych rodzin są bardzo blisko mięrodzaje chorób określa się tym mianem?
dzy sobą, a nieco w oddaleniu od reszty świata. Częściej unika
O zaburzeniach odżywiania mówimy wtedy, gdy sposób przyj- się też konfliktów i bagatelizuje problemy. Podkreślę jednak, że
mowania pokarmów przebiega w sposób patologiczny i ma to zaburzenia odżywiania mają złożoną genezę, a sama sytuacja
podłoże psychiczne. Osoba zdrowa, kiedy jest głodna, je tyle, rodzinna nie jest wystarczającym czynnikiem, by się rozwinęły.
by zaspokoić głód. U osoby cierpiącej na zaburzenia odżywiania Ważne, by to podkreślić, gdyż niektóre teorie wyolbrzymiają
istnieje problem z kontrolą impulsów w aspekcie spożywania rolę rodziny przy jednoczesnym bagatelizowaniu uwarunkowań
pokarmów. Kontrola ta jest nadmiarowa (jak w przypadku ano- indywidualnych i kulturowych – to krzywdzące. Bardzo często
reksji, tj. jadłowstrętu psychicznego) i wtedy osoba świadomie do terapii osób z anoreksją włącza się rodzinę, bo faktycznie jej
ignoruje głód, aby stracić na wadze lub niewystarczająca (jak rola w powstawaniu czy podtrzymywaniu zaburzenia jest duża.
w bulimii, inaczej żarłoczności psychicznej) i wówczas osoba Na pewno jednak nie jedyna.
nie jest w stanie przerwać jedzenia pomimo zaspokojenia głodu.
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Emocje i uczucia
Przejdźmy więc do kluczowego pytania: Jakie objawy mogą
świadczyć o zaburzeniach odżywiania? Co powinno wzbudzić
czujność rodziców?
Wielu rodziców przykłada nadmierną uwagę do tego, co i w jakich ilościach jedzą ich dzieci. Zdrowe odżywianie jest bardzo
ważne, co do tego nie ma wątpliwości. Zaufanie do dziecka
i jego naturalnej zdolności do zaspokajania swoich potrzeb żywieniowych jest równie ważne. Okazuje się, że już niemowlaki
odczuwają w sposób nieprzyjemny presję odnośnie jedzenia, która może pojawić się ze strony opiekunów. U dzieci taka presja
jest odczuwana jako atak na autonomię i wzbudza naturalną reakcję obronną. To, że dziecko nie lubi jakiegoś smaku i odmawia
zjedzenia niektórych potraw albo że preferuje konkretną potrawę i o nią się upomina, jest zjawiskiem rozwojowym i zwykle
w spokojnej atmosferze samo mija. Niepokojące jest natomiast,
gdy dziecko przejawia lęk przed włożeniem pokarmu do buzi,
gdy jedzenie wywołuje silne emocje gniewu, złości. Ze specjalistą należy się skontaktować także wtedy, gdy dziecko nie przybiera na masie, często wymiotuje lub uporczywie zjada rzeczy,
które nie są przeznaczone do jedzenia.
Wspomniała Pani o wzorcach kulturowych, które mają wpływ
– mniejszy lub większy – za powstawanie zaburzeń odżywiania.
Jaka jest tutaj rola mediów?
Okazuje się, że wpływ mediów na tę śmiertelną chorobę jest przeceniany. Terapeuci na co dzień pracujący z osobami z anoreksją
i bulimią w ośrodkach leczenia zaburzeń odżywiania zwracają
uwagę, że wpływ kulturowy jest ważny, jeśli połączony jest z innymi czynnikami, o których już mówiłyśmy. Innymi słowy: przekaz
płynący z mediów jest szkodliwy, jeśli trafi na odpowiedni grunt.
Z jednej strony zarzuca się nas obfitością różnorodnego jedzenia,
z drugiej promuje się model szczupłej sylwetki. Jak chronić nasze dzieci przed tym zgubnym przekazem?
Psycholodzy coraz częściej zwracają uwagę na ćwiczenie uważności, czyli świadomego przeżywania. Istotna jest koncentracja
na doznaniach, jakie odczuwa nasze ciało tu i teraz. W kontekście
jedzenia coraz większym powodzeniem cieszy się metoda rozszerzania diety niemowląt nazwana BLW (Baby Let Weaning), której
spolszczona nazwa brzmi Bobas Lubi Wybór. Zakłada ona, że już
od 6. miesiąca życia dziecko powinno samo wybierać, co je, robić
to samodzielnie, mieć możliwość próbowania różnych pokarmów,
zapoznawania się z nimi poprzez samodzielne branie ich do rączki
itp. Jedna z proponowanych zasad rozszerzania diety niemowląt
mówi: „rodzic decyduje, co poda dziecku do jedzenia, a dziecko
decyduje, czy i ile z tego zje”. Dzięki takiej postawie nie ma szkodliwej presji i napięcia wokół karmienia dziecka, a ono samo od
najmłodszych lat uczy się zaspokajać swoje potrzeby żywieniowe
w sposób świadomy. Od strony podatności na wpływy, ważna jest
dbałość o bezwarunkową akceptację dziecka tak, by czuło się ono
kochane takie, jakie jest. Waga przestaje mieć wtedy znaczenie.
W sieci ogromną popularnością wśród młodych dziewczyn cieszą się portale w stylu Pro-ana – ruch promujący dążenie do
doskonałości, czyli chudości oraz Pro-mia – propagujący z kolei
bulimię. Nikt nie ma nad tym kontroli…
Siła grupy rówieśniczej w okresie dojrzewania jest ogromna.
Promowanie takich niezdrowych i (to trzeba podkreślić z pełną
mocą) zagrażających życiu wzorców jest szalenie niebezpieczne
i w wielu krajach zakazane prawem. Warto tu jednak znów wrócić do roli rodziców i opiekunów w wychowaniu dziecka. Nie
mamy możliwości „upilnowania” treści publikowanych w Internecie, ale z całą pewnością swoim zaangażowaniem w sprawy
dzieci, czasem, który im poświęcamy, uważnym słuchaniem
o ich sprawach, obecnością i dostępnością możemy dać coś na
kształt tarczy obronnej. Tą tarczą jest poczucie bezwarunkowej
akceptacji i miłości, które są ogromnym zasobem dającym odporność na różne mody wizerunkowe.
Jakie inne, dodatkowe choroby, towarzyszą zazwyczaj zaburzeniom odżywiania?
Najczęściej są to: depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
oraz zaburzenia osobowości. Dlatego też pomoc psychoterapeutyczna jest w wypadku zaburzeń odżywiania konieczna.

Na czym polega terapia osób z tego typu zaburzeniami i czy
istnieją w Polsce wyspecjalizowane ośrodki, pomagające
chorym w powrocie do normalności?
Terapia zaburzeń odżywiania jest niestety długotrwała i wymagająca. Anoreksja i bulimia to zaburzenia natury psychicznej,
które w sposób wyjątkowy zagrażają zdrowiu i życiu. Leczenie zaczyna się od przywrócenia równowagi wyniszczonemu
organizmowi. Jest to baza do pracy psychoterapeutycznej nie
tylko chorującej osoby, ale i całej rodziny (systemowa terapia
rodzinna to w przypadku anoreksji najczęściej zalecana forma
pracy). W większych miastach istnieją ośrodki leczenia zaburzeń odżywiania, gdzie odbywają się kilkunastotygodniowe
turnusy terapeutyczne z terapią indywidualną, grupową oraz
wiele innych zajęć terapeutycznych. Tam pacjenci pracują też
nad powrotem do zdrowej wagi. Przy zdiagnozowanej anoreksji leczenie szpitalne jest konieczne, a bezpośrednio po nim
zaleca się podjęcie psychoterapii.
Isabelle Caro, modelka i aktorka, przez 15 lat zmagała się
z anoreksją. Zmarła w 2010 roku w wieku 28 lat. Jak Pani
sądzi, dlaczego nie udało się jej pomóc?
To trudne pytanie i zapewne bardzo indywidualny przebieg
choroby, jednak warto tu pokazać, jak niepokojące są statystyki. Otóż na leczenie osoby chorujące zgłaszają się po 3 latach
od pierwszych objawów! Bardzo często rodziny osób chorujących upatrują przyczyn spadającej wagi w pogorszeniu stanu zdrowia fizycznego (to oczywiście naturalne i logiczne),
co znacznie opóźnia konieczną wizytę u lekarza psychiatry.
Jak w każdej chorobie, im szybsze rozpoznanie i włączenie
leczenia, tym większe szanse na wyzdrowienie. Jak w każdym zaburzeniu natury psychicznej ważna jest dbałość o rozwój emocjonalny dziecka już od najmłodszych lat. Zdobyta
w dzieciństwie siła wewnętrzna nie sprawi, że nie pojawią się
żadne trudności, ale na pewno da możliwości przezwyciężenia
ich w mniej wyniszczający niż anoreksja sposób.
Lista celebrytów i możnych tego świata, którzy padli ofiarą
różnego typu zaburzeń odżywiania, jest bardzo długa. Chociażby księżna Diana, która w 1994 roku publicznie przyznała się do bulimii i samookaleczeń. Ktoś może powiedzieć,
mają wszystko a wyniszczają siebie. Czego zatem nie mają,
co pcha ich ku samounicestwieniu?
Wobec chorób wszyscy jesteśmy równi. Na pewno dużym zasobem zmniejszającym ryzyko zapadania na zaburzenia emocjonalne jest posiadanie bezpiecznej, głębokiej więzi z bliskimi. To niezbędna i konieczna baza do satysfakcjonującego
życia, a brak takiej bazy może mieć tak przykre skutki, jak
Pani przytacza. Być może brzmię jak zdarta płyta ciągle powtarzając o dbałości o relacje z naszymi dziećmi, o ich emocje,
jednak to naprawdę szalenie ważne.
Nie obawia się Pani, że w przyszłości zaburzeń odżywiania
będzie więcej? A może wręcz przeciwnie i widok osoby z anoreksją czy bulimią będzie w Pani gabinecie rzadkością…
Faktycznie obawiam się, że zachorowań będzie więcej. Mam
jednak nadzieję, że dzięki takim rozmowom, pracy Kolegów
po fachu Pani i moich, świadomość będzie na tyle duża, że
osoby dotknięte zaburzeniami odżywiania i ich rodziny będą
miały wiedzę umożliwiającą im szybką reakcję i zgłoszenie
się na terapię, dzięki czemu więcej będzie i happy endów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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NORMA I WYMIAR

czasu pracy

W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Każda osoba świadcząca pracę w oparciu o stosunek pracy
obowiązana jest zgodnie z art.
22 kodeksu pracy do wykonywania swoich obowiązków
służbowych nie tylko w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę, ale i czasie. Określenie czasu
pracy sprowadza się zarówno do
określenia ilości godzin, w których pracownik obowiązany jest
świadczyć pracę, jak i wskazania
konkretnego przedziału godzinowego w ciągu danego dnia, w którym praca ma być przez pracownika wykonywana. Liczba godzin,
w trakcie których pracownik
obowiązany jest pozostawać do
dyspozycji pracodawcy w obrębie
każdego dnia roboczego i tygodnia pracy, określana jest mianem wymiaru czasu pracy.

P

odstawowym źródłem regulującym czas pracy oraz wszelkie kwestie z nim
związane jest Kodeks pracy. Do stosowania przepisów działu VI k.p. zobowiązani są wszyscy pracodawcy. Jeżeli jednak stosunek pracy określonej
kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, to przepisy Kodeksu pracy
stosuje się tylko w wypadkach tymi przepisami szczególnymi nieuregulowanych
(art. 5 k.p.). Z sytuacją taką mamy do czynienia w odniesieniu do pracodawców
w postaci podmiotów zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Problematyka czasu pracy pracowników zatrudnionych w tych podmiotach uregulowana jest w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – dalej
u.dz.l. W przepisach działu III u.dz.l. ustawodawca zawarł szczególną regulację
dotyczącą czasu pracy osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nie ulega jednak wątpliwości, że regulacja ta, zawierająca się w przepisach art. 93–99
u.dz.l., nie jest wyczerpująca, stąd stosowanie przepisów Kodeksu pracy nie jest
w pełnym zakresie wyłączone. Przepisy Kodeksu pracy będą miały zastosowanie
przede wszystkim w kwestii sposobu obliczania wymiaru czasu pracy, bowiem
zagadnienie to nie zostało unormowane w sposób odmienny przez przepisy ustawy
o działalności leczniczej.

Szczególna regulacja w zakresie czasu pracy zawarta w ustawie o działalności
leczniczej sprowadza się przede wszystkim do ustalenia charakterystycznych tylko
dla pracowników podmiotów leczniczych norm czasu pracy. Normy te przewidują
dla pracowników podmiotów leczniczych (z wyjątkiem pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych) krótszy zakres czasowy pozostawania pracownika
do dyspozycji pracodawcy w porównaniu z normami czasu pracy wynikającymi
z Kodeksu pracy. Przepisy ustawy o działalności leczniczej przewidują także pewne odstępstwa od podstawowego wymiaru czasu pracy pracowników podmiotów
leczniczych, co zostanie omówione poniżej.

1. OBLICZANIE WYMIARU CZASU PRACY
Jak już wspomniano, przepisy ustawy o działalności leczniczej nie zawierają odmiennej regulacji w kwestii sposobu obliczania wymiaru czasu pracy. W tym więc zakresie
zastosowanie będę miały przepisy Kodeksu pracy.
W przepisie art. 130 k.p. zawarte zostały przez ustawodawcę szczegółowe wskazówki dotyczące obliczania
obowiązującego pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy określany jest dla całego okresu
rozliczeniowego niezależnie od jego długości. Pod pojęciem okresu rozliczeniowego rozumie się ustaloną we
właściwym trybie liczbę kolejno następujących po sobie
tygodni lub miesięcy, w ramach których ustala się, czy
przepracowany przez pracownika czas odpowiada określonym przepisami ustawy dobowym i tygodniowym normom czasu pracy. W okresie rozliczeniowym ustala się
także dochowanie 5-dniowego tygodnia pracy.
Artykuł 130 k.p. stanowi, że obowiązujący pracownika
wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym
oblicza się:
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1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających
w okresie rozliczeniowym, a następnie
2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby
dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Każde święto
występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym
dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Przepis ten stosuje się także do obliczania wymiaru czasu pracy
pracowników podmiotów leczniczych, z odpowiednim jednak
uwzględnieniem norm czasu pracy określonych dla tych pracowników przepisami ustawy o działalności leczniczej.

2. PODSTAWOWY WYMIAR CZASU PRACY PRACOWNIKÓW
PODMIOTÓW LECZNICZYCH
O skróconym wymiarze czasu pracy pracowników podmiotów
udzielających świadczeń zdrowotnych mówić możemy w kontekście norm czasu pracy wynikających z przepisów Kodeksu
pracy. Kodeks pracy ustala bowiem dobową normę czasu pracy na 8 godzin oraz normę tygodniową na godzin 40 (art. 129 §
1 k.p.). Ustawa o działalności leczniczej przewiduje nieco inne
normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych. Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1u.dz.l. czas pracy pracowników takich podmiotów, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może
przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin
55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Wskazana w zdaniu poprzednim norma tygodniowa nie ma
charakteru sztywnego, a przeciętny, co oznacza, że pracownik
nie musi w każdym tygodniu przyjętego okresu rozliczeniowego
przepracować dokładnie 37 godzin 55 minut. Pracownik może
w jednym tygodniu pracować dłużej niż 37 godzin 55 minut,
w innym natomiast krócej, tak jednak, aby w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące (art. 93 ust.
4 u.dz.l.) wyszła średnia przepracowanych tygodniowo godzin
równa 37 godzinom 55 minutom.
W tym miejscu warto wskazać, iż w dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca
między innymi elastyczny czas pracy. W wyniku zmian przepisów ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy art. 1411, który
daje możliwość wprowadzenia określonych udogodnień w rozkładzie czasu pracy obowiązującym u danego pracodawcy, będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Zgodnie z § 1 wyżej wskazanego artykułu, rozkład czasu pracy może
przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
Jednocześnie, w oparciu o § 2, rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie
rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest
dla pracownika dniem pracy. Należy jednakże bezwzględnie pamiętać, iż w żadnym z wyżej opisanych przypadków nie może
dojść do naruszenia zasad dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika.
2.1. WYLICZENIE WYMIARU CZASU PRACY
		 PRZY PODSTAWOWYM CZASIE PRACY
Obliczenia obowiązującego pracownika zatrudnionego na
pełen etat wymiaru czasu pracy dokonuje się w następujący
sposób:
Liczbę 37 godzin 55 minut mnoży się przez liczbę przypadających w okresie rozliczeniowym tygodni, uwzględniając tygodnie w rozumieniu art. 128 § 3 pkt 2 k.p., które
rozpoczynają się w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego i trwają 7 kolejnych dni kalendarzowych. Przykładowo
w miesięcznym okresie rozliczeniowym będą cztery pełne
tygodnie, które zawsze będą kończyły się 28. dnia miesiąca.
W miesięcznym okresie rozliczeniowym 37 godzin 55 minut należy więc pomnożyć przez cztery, co daje łącznie 151
godzin 40 minut.

Dni wykraczające poza pełne tygodnie należy pomnożyć przez 7 godzin 35 minut. Przykładowo, gdy dany
miesiąc liczy 31 dni, 7 godzin 35 minut pomnożyć należy przez trzy, pod warunkiem że te trzy dni przypadają
od poniedziałku do piątku. Gdyby któryś z dni przypadał w sobotę bądź w sobotę i niedzielę, należałoby
je pominąć w obliczeniach. Trzeba natomiast uwzględniać dni przypadające od poniedziałku do piątku, nawet jeżeli w zakładzie pracy praca jest wykonywana od
wtorku do soboty, a poniedziałek jest dniem wolnym
od pracy, czy też pracownicy wykonują dozwoloną pracę w niedzielę (co ma miejsce w przypadku zakładów
opieki zdrowotnej). Mnożąc 7 godzin 35 minut przez
trzy, otrzymujemy 22 godziny 45 minut.
Obliczone w sposób wskazany w punkcie 1 i 2 iloczyny
sumuje się: 151 godzin 40 minut + 22 godziny 45 minut
= 174 godziny 25 minut.
Od otrzymanego wyniku (wskazanego w punkcie 3)
odejmuje się pomnożoną przez 7 godzin 35 minut liczbę świąt, które przypadają w danym miesiącu w dniu
innym niż niedziela, chyba że święto to wypada w dniu
wolnym od pracy określonego pracownika, wynikającym z przyjętego rozkładu czasu pracy. Od wyniku
odejmuje się także liczbę godzin usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z przyjętym
rozkładem czasu pracy. Jeżeli przykładowo lekarz nie
stawił się do pracy z powodu choroby w dniach od poniedziałku do piątku, a zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy w okresie tym miał w każdy
dniu przepracować 7 godzin 35 minut, otrzymany wynik ulegnie obniżeniu o 37 godzin 55 minut.

3. SKRÓCONY WYMIAR CZASU PRACY NIEKTÓRYCH
KATEGORII PRACOWNIKÓW LECZNICZYCH
Przepis art. 93 ust. 3 u.dz.l. przewiduje skrócony czas pracy dla
pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach
wymagających kontaktu z pacjentami. Takich pracowników
obowiązuje dobowa norma czasu pracy w ilości 6 godzin oraz
przeciętna tygodniowa norma w ilości 30 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zarówno dla pracowników niewidomych, jak i tych
opisanych w akapicie poprzedzającym reguły obliczania wymiaru czasu pracy są identyczne jak te obowiązujące pracowników świadczących pracę w ramach podstawowego czasu
pracy. W obliczeniach uwzględnić należy jednak odmienne
normy dobowe i tygodniowe czasu pracy wskazanych kategorii pracowników podmiotów leczniczych.

Marta Mateusiak
radca prawny
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Co nowego
w Centrum

POZnaj wartość opieki

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia realizuje projekt pn. „POZnaj wartość opieki”
w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17 - JAKOŚĆ
W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Powyższy projekt zakłada wydatek na poziomie 4 002 232,30 zł, a dofinansowanie opiewa
na kwotę 3 787 232,30 zł.

„TRZYMAJ FORMĘ”
POWIAT ŁUKOWSKI
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. realizuje projekt „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych w powiecie łukowskim” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: 28/RPLU.11.02.00-06-0037/17-00.
Projekt działaniem obejmuje grupę docelową uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych w powiecie łukowskim.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
•
•
•
•

badania diagnostyczne
edukację zdrowotną
zajęcia aktywności fizycznej
porady dietetyka, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej, specjalisty ds. żywienia

Ogólne założenia projektowe:

Projekt – POZ PLUS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. bierze
udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej
w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie
i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.
Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom
objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje
poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi
na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach
do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie
przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól
POZ PLUS.
Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja
populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą
i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.
Głównym celem programu zarządzania chorobą jest
prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.
• pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym
podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania
w chorobie
• pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza
POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci

• wzrost poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia
• zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych
• zmiana nawyków żywieniowych i propagowanie zdrowego stylu życia
• zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia
Okres trwania projektu VI 2018 – XII 2020.
Koordynator projektu: Barbara Pieńkowska, tel. 795 401 210,
email: barbara.pienkowska@centrum.med.pl.
Więcej informacji na stronie www.centrum.med.pl
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Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej
opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany na
terenie przychodni Centrum – Siedlce, ul. Niedziałka 14, Mińsk
Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 42a, Aleksandrów, Aleksandrów 43B. Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 –
31.12.2019.

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

W CENTRUM HARMONII ZE ŚWIATEM

Dzienne Domy Wsparcia

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. realizuje 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”, który współfinansowany jest ze środków
unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres trwania projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.
W ramach projektu uruchomiono trzy placówki tzw.
Dzienne Domy Wsparcia znajdujące się w Oleśnicy –
Oleśnica 25 (08-117 Wodynie); Żelechowie – ul. Piłsudskiego 42 (08-430 Żelechów); Ceranowie – Ceranów 25
(08-322 Ceranów)
Kolejne Dzienne Domy Wsparcia powstaną już w lipcu
2018 r.:

Formy wsparcia, jakimi zostają objęci uczestnicy projektu:
• opieka medyczna (pielęgniarka, psychiatra, opiekun
medyczny)
• opieka terapeutyczną (konsultacje indywidualne, psychoterapeutyczne treningi i warsztaty psychologiczne)
• terapia zajęciowa, fizjoterapia, rehabilitacja

• Siedlce – ul. Kleeberga 2 (08-110 Siedlce)
• Mińsk Mazowiecki – ul. Olsztyńska 2
(05-300 Mińsk Mazowiecki)

Wsparciem zostanie objęta także rodzina uczestnika
(dodatkowe indywidualne konsultacje oraz 2-dniowe wyjazdowe Warsztaty Terapeutyczne dla uczestników i ich
rodzin).

Placówki wspierają osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi, osoby pełnoletnie, a w szczególności te powyżej 65 r. ż. w celu zapobiegania umieszczaniu ww. osób w zakładach stacjonarnych. Działania
kierowane są do osób niesamodzielnych z dysfunkcjami psychicznymi, szczególnie cierpiących na depresję,
zaburzenia snu, zespoły otępienne, w tym również dla
osób chorujących przewlekle, onkologicznie, żyjących
w chronicznym stresie.

Projekt zakłada wprowadzenie TELEOPIEKI będącej
innowacyjną formą wsparcia opieki nad uczestnikami
oraz ich rodzinami. Pozwoli to na zapewnienie w ustalonym czasie uczestnikom bezpieczeństwa szczególnie
w kryzysowych sytuacjach. Beneficjenci otrzymają telefon
z zainstalowaną aplikacją, która umożliwi wgląd do harmonogramu zajęć oraz przypomni o dawkowaniu leków.
W przypadku wystąpienia doraźnych i trudnych sytuacji
kryzysowych przewidywane są TELEKONSULTACJE specjalistyczne z rodzinami podopiecznych.

Dzienne Domy Wsparcia zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz warunki zbliżone do domowych bez
izolacji od domowego zacisza. Świadczenia udzielane są
bezpłatnie. Placówki czynne są w godzinach 8.00-16.00.
Czas udziału w projekcie oraz rodzaj udzielanych
świadczeń określony zostanie w Indywidualnym Planie Opieki. Udział osoby w projekcie nie będzie krótszy
niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych.

Koordynator projektu – Pani Sylwia Kurkus-Korycińska
odpowie na Państwa pytania, tel. 509 927 446,
email: ddw@centrum.med.pl
Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi formularzami
zawiera strona internetowa:
https://centrum.med.pl/dzienne-domy-wsparcia/

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ
W KRYNCE (GMINA ŁUKÓW)

W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie
domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu łukowskiego”, nr wniosku
RPLU.11.02.00-06-0075/18, realizowanego przez „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. Kwota dofinansowania - 923 588,00 zł. Kwota projektu – 999 940,00 zł.
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

serca

W RYTMIE

N

iewydolność serca jest problemem
społecznym i niestety
niedocenianym. Szacuje się,
że na niewydolność serca
choruje w Polsce od 600 000
do 700 000 osób. U 1 na 5
osób kiedyś w życiu wystąpi
ta przypadłość. Niewydolność serca jest najczęstszą
przyczyną hospitalizacji osób
po 65 r.ż. Pacjenci z niewydolnością serca w Polsce są
młodsi niż ich odpowiednicy
w innych krajach europejskich.
Przebieg choroby jest u nich
cięższy ze względu na częstsze hospitalizacje, są też mniej
samodzielni.

A co to jest oważ niewydolność serca, bo jeszcze tego
nie wyjaśniłem. Niewydolność serca to stan, w którym
chore serce nie jest w stanie
prawidłowo pompować krwi
i dostarczyć organizmowi
odpowiedniej ilości tlenu
w stosunku do aktualnych
potrzeb. Najogólniej dzielimy
ją na ostrą i przewlekłą. Dużo
częściej mamy do czynienia
z przewlekłą niewydolnością
serca (PNS). Najczęściej
wynika to z uszkodzenia mięśnia serca lub jego zastawek.
Objawy niewydolności serca
wynikają z niedostatecznej
podaży tlenu do narządów.
W trakcie rozwoju niewydolności serca dochodzi do
gromadzenia płynów w organizmie, powiększenia jam serca oraz niekorzystnych zmian
w układzie hormonalnym.
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W jednym z ostatnich wydań
kwartalnika pisałem o poważnej chorobie, której jednym
z dominujących objawów jest
duszność, czyli subiektywne odczucie braku powietrza i była to
POCHP. Ale odczucie duszności
może być też ważnym objawem
innych schorzeń, niekoniecznie
układu oddechowego, a układu
krążenia. I takim objawem może
charakteryzować się „bohaterka” tego artykułu, czyli niewydolność serca (NS).

objawy
Objawy PNS to głównie:
• osłabienie, łatwe męczenie się nawet przy niewielkim wysiłku
• duszność występująca przy wysiłku, w spoczynku lub w nocy
• obrzęki, powiększenie obwodu brzucha i przybór masy ciała związane z zatrzymaniem płynów w organizmie
• suchy kaszel, niekiedy połączony z odpluwaniem rdzawo podbarwionej
plwociny
• wyniszczenie i utrata masy ciała (w zaawansowanej niewydolności)
Stopień nasilenia objawów niewydolności serca zależy od zaawansowania choroby. Początkowo objawy pojawiają się podczas większego wysiłku fizycznego.
W miarę postępu choroby występują przy coraz mniejszym wysiłku, a w zaawansowanym okresie - także w spoczynku. Lekarze posiłkują się w ocenie
pacjentów z NS pewną skalą, w której wyróżniamy klasy NYHA:
I

bez ograniczeń – zwykły wysiłek fizyczny nie powoduje większego zmęczenia, duszności ani kołatania serca

II

niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej – bez dolegliwości w spoczynku, ale zwykła aktywność powoduje zmęczenie, kołatanie serca lub
duszność

III znaczne ograniczenie aktywności fizycznej – bez dolegliwości w spoczynku, ale aktywność mniejsza niż zwykła powoduje wystąpienie objawów
IV każda aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości; objawy podmiotowe
niewydolności serca występują nawet w spoczynku, a jakakolwiek aktywność nasila dolegliwości
Oprócz typowych objawów zgłaszanych przez pacjenta oraz badania lekarskiego, w celu ostatecznego rozpoznania oraz ustalenia stopnia uszkodzenia ukł. krążenia należy wykonać pewien zakres badań dodatkowych:
1 Badania laboratoryjne, w tym ocena tzw. peptydów natriuretycznych, morfologia, glukoza, kreatynina, elektrolity, badania wątrobowe, bad. ogólne moczu, hormony tarczycy, gospodarka żelazem
2 EKG – zwykle ujawnia cechy choroby podstawowej – choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu lub przewodzenia, przerostu lub przeciążenia
3 RTG klatki piersiowej
4 Echokardiografia: podstawowe badanie w diagnostyce PNS
5 Koronarografia: wskazana w razie podejrzenia choroby niedokrwiennej serca
6 Tomografia Komputerowa Wielorzędowa i MR (Rezonans Magnetyczny):
przydatne w rozpoznawaniu przyczyny PNS i diagnostyce różnicowej, gdy
inne metody (zwłaszcza echokardiografia i koronarografia) nie pozwoliły
ustalić rozpoznania

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Choroby serca

przyczyny
Jakie mogą być przyczyny uszkodzenia serca?
• choroba niedokrwienna serca (zawał serca)
• nadciśnienie tętnicze
• nadużywanie alkoholu
• pierwotne choroby serca (kardiomiopatie)
• zapalenia mięśnia sercowego
• wady zastawek serca
• zaburzenia rytmu serca
Większość przypadków NS wiąże się z gorszą funkcją
skurczu serca. Część przypadków to tzw. niewydolność
z zachowaną funkcją skurczu, a objawy wynikają z pogorszenia rozkurczu komory serca lub są wynikiem innych stanów, które znacząco obciążają serce i powodują
za małą dystrybucję tlenu w tkankach, np. niedokrwistość
czy nadczynność tarczycy (tzw. krążenie hiperkinetyczne).

leczenie
Leczenie niewydolności serca trzeba zacząć, jeśli to możliwe, od usunięcia lub korygowania jej przyczyny. Zwalczenie objawów natomiast wymaga odpowiedniej kuracji
farmakologicznej. Ważne są jednakże pewne działania niefarmakologiczne:
1

W razie nasilonych objawów zatrzymywania sodu
i wody w ustroju (NYHA III–IV) – ograniczenie podaży
sodu zwykle do 2–3 g/d i ograniczenie podaży płynów
do 1,5–2,0 l/d

2

Regularna kontrola masy ciała – przyrost masy ciała
>2 kg w ciągu 3 dni może świadczyć o zatrzymywaniu
wody w ustroju wskutek PNS
• redukcja masy ciała u chorych otyłych
• poprawa odżywienia u chorych z cechami niedożywienia

3

Ograniczenie spożycia alkoholu do 10–12 g/d dla kobiet i ≤20–25 g/d dla mężczyzn, abstynencja przy podejrzeniu kardiomiopatii alkoholowej

4

Zaprzestanie palenia tytoniu

5

Unikanie (jeśli to możliwe) niektórych leków, np. niesterydowe leki przeciwzapalne, glikokortykosterydy,
niektóre leki antyarytmiczne, leki przeciwdepresyjne itd.
(decyzja należy do lekarza)

6

Szczepienia przeciwko grypie (coroczne) i przeciwko
pneumokokom

7

Regularna, umiarkowana, codzienna aktywność fizyczna, w stabilnym stanie klinicznym trening fizyczny, o ile
to możliwe

8

Unikanie podróży do okolic położonych na wysokości
>1500 m n.p.m. lub gorących i wilgotnych. Jako środek
transportu przy długotrwałej podróży preferuje się samolot, by uniknąć następstw długotrwałego ograniczenia
ruchu

9

Rozpoznawanie i leczenie istotnej klinicznie depresji

10 W przypadku współistniejącego centralnego bezdechu
sennego odpowiednie postępowanie.
Leczenie farmakologiczne obejmuje różne grupy leków,
których skojarzenie i dawkowanie musi być prowadzone
pod kontrolą lekarską. Ponieważ leki oprócz swego działania terapeutycznego, mogą także dawać objawy uboczne,
pacjenci wymagają regularnych kontroli lekarskich, zarówno w celu oceny skuteczności leczenia, jak i kontroli działań niekorzystnych.

W bardzo zaawansowanych stanach niewydolności serca stosuje
się leczenie inwazyjne, np.
1

Terapia resynchronizacyjna (CRT) (wszczepienie do serca
elektrod, które odpowiednio sterowane mają za zadanie poprawić efektywność skurczu mocno uszkodzonego serca)

2

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD) – urządzenie, które umiarawia groźne zaburzenia rytmu serca
i chroni przed nagłym zgonem sercowym

3

Rewaskularyzacja wieńcowa – wskazana u chorych z PNS
w następstwie choroby niedokrwiennej serca kwalifikującej
się do takiego leczenia, zwłaszcza jeśli występuje dławica
piersiowa

4

Jeśli leczenie zachowawcze, ew. rewaskularyzacja i elektroterapia nie są skuteczne, rozważa się przeszczepienie serca,
a w okresie oczekiwania na przeszczep można przejściowo
stosować urządzenia wspomagające pracę lewej komory.

Nie bez znaczenia jest także rehabilitacja. Zaleca się uczestnictwo
w programach treningu interwałowego lub treningu ze stałym obciążeniem dla chorych z PNS, jeśli stan
kliniczny chorego jest stabilny, a aktywność fizyczna nie prowadzi do
dużego wyczerpania ani ujawnienia się innych objawów
PNS. Nie zaleca się ćwiczeń
izometrycznych.
Ważne jest, by pacjent potrafił rozpoznać symptomy
zaostrzenia niewydolności
serca, czyli zwiększenie
duszności, przyrost masy
ciała, zwiększenie obrzęków, łatwiejsze męczenie, co
wymaga pilnej konsultacji lekarskiej w celu wykrycia przyczyny zaostrzenia, jej usunięcia
oraz zmniejszenia nasilenia objawów.

P

odsumowując, jakość opieki w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce konsekwentnie poprawia
się w ostatnich dziesięcioleciach. Wdrożono metody diagnostyczne, współczesne leczenie farmakologiczne, rewaskularyzację naczyń, zabiegi kardiochirurgiczne i zabiegi z zakresu
elektroterapii. Jest także znaczna liczba lekarzy kardiologów, internistów i lekarzy POZ, którzy sprawują wysokiej jakości opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca. Problemem pozostaje
niedofinansowanie i niewystarczająca dostępność do niektórych
świadczeń oraz brak systemu skoordynowanej opieki wielospecjalistycznej.

Wykazano, że lepsza znajomość problematyki niewydolności serca w środowisku lekarzy ogólnych oraz stosowanie wytycznych
wiążą się z lepszymi wynikami leczenia. Efektem konsekwentnego wdrażania wytycznych postępowania w niewydolności serca
jest poprawa przeżycia i lepsza jakość życia pacjentów. Stąd też
inicjatywa objęcia tej grupy pacjentów opieką koordynowaną od
poziomu POZ do najbardziej zaawansowanych metod terapeutycznych, w którym to projekcie czynnie uczestniczy Centrum
Medyczno-Diagnostyczne.

lek. med. Marcin Mazur
specjalista chorób
wewnętrznych

21

Zdrowie NA CO DZIEŃ

STAN
JAMY USTNEJ

a poważne

choroby

Jama ustna jako
część organizmu jest
ściśle powiązana z innymi
narządami i układami, co uwidacznia się w wielu chorobach ogólnych.
Można ją metaforycznie określić mianem
,,ekranu”, w którym widać wcześniej niż
w innych częściach organizmu początki
zaburzeń ogólnoustrojowych. Dlatego
tak ważne są regularne wizyty u stomatologa, który podczas rutynowego badania ma możliwość zwrócenia uwagi na
niepokojące objawy, mogące świadczyć
o bardzo poważnych schorzeniach.

CUKRZYCA
Diabetycy, z powodu znacznie obniżonej odporności i podwyższonego poziomu cukru
narażeni są szczególnie na stany zapalne dziąseł, infekcje grzybicze i bakteryjne. Podczas
szczotkowania ich dziąsła często krwawią.
Chorzy na cukrzycę mają zwiększone ryzyko
wystąpienia parodontozy, zaś samo zapalenie
przyzębia lub tylko samego kamienia nazębnego podwyższa poziom cukru we krwi. Pacjenci, u których obserwuje się powtarzające
się stany zapalne w jamie ustnej (np. ropnie
okołozębowe), kserostomię, przewlekłe zapalenie przyzębia, grzybicę błony śluzowej i/ lub
kątów powinni być skierowani przez stomatologa na badania w kierunku cukrzycy.

NIEDOKRWISTOŚĆ
W jamie ustnej obserwowana jest wówczas
bladość śluzówki, zanikowe zapalenie języka
i towarzysząca im kandydoza oraz pieczenie
błony śluzowej i jej tkliwość. Jasnoróżowe
a niekiedy nawet białe dziąsła mogą być objawem anemii.

PĘCHERZYCA ZWYKŁA
Pacjenci mają bolesne, rozlane owrzodzenia
w jamie ustnej. Trudno jest zaobserwować
nienaruszone pęcherze, gdyż zmiany łatwo
pękają. Objawy w jamie ustnej u 50-80% osób
chorujących na pęcherzycę mogą poprzedzać
o rok lub więcej wystąpienie zmian na skórze.
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NIESWOISTE ZAPALENIA JELIT
U pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelit i chorobą Crohna zmiany w jamie ustnej mogą poprzedzać objawy brzuszne. Do charakterystycznych nieprawidłowości należą: błona śluzowa o wyglądzie kostki brukowej, rozlany
uporczywy i niebolesny obrzęk najczęściej obejmujący usta i błonę śluzową
policzków.

PRZERZUTY NOWOTWOROWE DO JAMY USTNEJ
Do objawów w jamie ustnej należą rozdęcie kości, rozchwianie zębów bez
widocznych objawów chorobowych, uczucie ucisku, znieczulenie, parestezje
(mrowienie, drętwienie, uczucie gorąca lub zimna w okolicy warg i brody).

DEPRESJA, CHOROBA ALZHEIMERA
Często stomatolog może być pierwszym lekarzem, który zaobserwuje objawy rozwijającej się depresji. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy do tej
pory drobiazgowo dbali o higienę jamy ustnej i systematycznie stawiali się
na wizyty kontrolne a teraz nagle lub stopniowo przestali się tymi aspektami
swojego zdrowia interesować lub z nimi radzić. Takie przesłanki plus zebrany
wywiad co do aktywności w innych sferach życia mogą być pomocne w pokierowaniu pacjenta do specjalisty. Istnieje też ścisły związek między stanem
jamy ustnej a rozwojem choroby Alzheimera. Stan zapalny dziąseł może negatywnie wpływać na sprawność umysłową. Powodujące je bakterie mają bowiem związek z podniesionym poziomem cząsteczek, które mogą działać na
mózg. Jednocześnie badacze podkreślają, że demencja przyczynia się do pogorszenia poziomu higieny jamy ustnej, zaś jej utrzymanie mogłoby znacznie
spowolnić postęp choroby.

ANOREKSJA, BULIMIA, CHOROBA REFLUKSOWA
Objawy łączące te trzy jednostki chorobowe to zmiany erozyjne zębów. Ubytki twardych tkanek zębów w tych jednostkach chorobowych mają gładkie
krawędzie o łagodnym przebiegu. Ich powierzchnie w przeciwieństwie do
zmian próchnicowych są twarde. Występują na ogół na przedsionkowych powierzchniach przedniego odcinka uzębienia szczęki. Dodatkowymi symptomami w chorobie refluksowej, anoreksji i bulimii są: zgaga, pieczenie, halitoza (nieprzyjemny zapach z ust) i rumień na podniebieniu. O bulimii mogą też
świadczyć opuchnięte migdałki, obrzęk gardła i uszkodzenie szkliwa, spowodowane działaniem kwasu solnego (przez częste wymioty).

Stomatologia

ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV
Bardzo charakterystyczne są też zmiany w obrębie błon
śluzowych jamy ustnej u osób zakażonych wirusem HIV.
Chorzy uskarżają się na bolesne owrzodzenia, pleśniawki, opryszczką lub leukopatię (schorzenie objawiające
się białymi lub szarymi plamami na języku oraz wewnętrznej stronie policzków).

LISZAJ PŁASKI
To przewlekła choroba, która może doprowadzić do
rozwoju nowotworu. Objawia się białymi lub biało-czerwonymi „wykwitami” w jamie ustnej, występującymi najczęściej na wewnętrznych ścianach policzków,
bokach języka i dziąsłach, mającymi postać rozchodzącej się promieniście siateczki. Widoczne w jamie ustnej
zmiany mogą być jedynymi objawami choroby, ale zdarza się, że towarzyszy im ból i pieczenie, które nasila
się na skutek zjedzenia mocno przyprawionych potraw.
Stomatolog, który zauważy te niepokojące objawy, powinien zasugerować pacjentowi jak najszybszą wizytę u specjalisty, ponieważ wywołane liszajem zmiany
w jamie ustnej mogą ulec zezłośliwieniu.

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!

ZAPALENIE JĘZYKA
Dolegliwość ta dotyka zazwyczaj palaczy oraz osoby,
które niewłaściwie dbają o jamę ustną. Innymi przyczynami mogą być: niedobór witamin z grupy B oraz
żelaza, drażnienie języka ostrymi krawędziami zębów, źle dopasowane protezy, spożywanie pikantnych
przypraw. Zapalenie języka często związane jest także
z obecnością innej choroby, np. gruźlicy, kiły, cukrzycy.
Lekarz stomatolog powinien zwrócić szczególną uwagę
na wszelkiego rodzaju wykwity, owrzodzenia (również
niebolesne), nalot czy guzki i skierować pacjenta na
szczegółowe badania.

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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Niczego
nie żałuję
Rozmowa z dr Pawłem Żukiem,
prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego
w Siedlcach

lat minęło jak jeden dzień. Pamięta Pan okoliczności, w jakich zrodził się pomysł powołania Centrum Medyczno-Diagnostycznego
w Siedlcach?
Tak, dokładnie pamiętam ten dzień. Pracowałem wówczas jako początkujący lekarz w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, a mój kolega Artur
Prusaczyk, który obecnie jest wiceprezesem spółki, na Oddziale Ginekologii i Położnictwa. Mieliśmy obaj doświadczenia
ze służbą zdrowia w innych krajach Europy – ja w Wielkiej
Brytanii, a Artur w Finlandii, gdzie odbywaliśmy staże, i pomyśleliśmy, że warto te nasze cenne doświadczenia przenieść
na polski grunt i stworzyć coś na miarę ośrodka kompleksowej
opieki nad pacjentem. Na początku skupiliśmy się na diagnostyce, stąd nazwa naszej firmy Centrum Medyczno-Diagnostyczne, w skrócie CMD – może językowo i stylistycznie nie
jest najtrafniejsza, ale ten skrót mi odpowiadał (śmiech). Później zaczęliśmy szukać partnerów biznesowych – pomogli nam
wówczas państwo Dobrosława i Krzysztof Lewczukowie – i tak
to się zaczęło rozkręcać.

Jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy, decydujące
były doświadczenia w pierwszych latach pracy. W miarę rozwoju Centrum, nowych doświadczeń przybywało. Wciąż się szkolimy, współpracujemy z jednostkami, które rozwijają opiekę koordynowaną w Polsce i na świecie i to, co najlepsze dla pacjentów,
staramy się zaszczepiać na rodzimym gruncie. Oczywiście nie
wszystko od nas zależy, a od polityki zdrowotnej państwa, ale
staramy się, w ramach istniejącego systemu, tę służbę zdrowia
ulepszać, by faktycznie była służbą pacjentowi.

Dziś firma Centrum to ponad 30 przychodni specjalistycznych w trzech województwach, 89 tys. pacjentów w ramach
POZ, 11 tys. dzieci w ramach medycyny szkolnej… Te liczby
robią wrażenie. Co jest źródłem sukcesu kierowanej przez
Pana firmy?
Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim zespół, którym kieruję – a dziś to jest 650 pracowników – wie, po co pracuje. Naszym zadaniem jest zapewnienie pacjentowi takiej opieki,
jakiej oczekiwalibyśmy wobec nas samych czy naszych bliskich.
Firma rozwija się w sposób organiczny. Nigdy nie było takiego
miesiąca, żeby spadła nam liczba pacjentów – mimo różnych
Wiadomo, że lata 90., z perspektywy czasu, były najlepszym zawirowań. Mamy dynamicznych i kreatywnych pracowników,
okresem na założenie biznesu. Podejmując decyzję o założeniu w bardzo dużej części uczciwych i zaangażowanych, którzy nie
boją się zmian, bo zmiany – choć początkowo są źródłem stresu
spółki kierował się Pan rozumem czy sercem?
Lata 90. były takim momentem, kiedy wszystko się rozwijało, i dyskomfortu – w gruncie rzeczy prowadzą do rozwoju i pozyale w medycynie, która jest dość konserwatywnym biznesem, tywnych efektów. Wiele razy się o tym przekonałem.
nie widać było spektakularnych rewolucji. My wiedzieliśmy, że
to się musi kiedyś zmienić. Na początku więc decyzja o zało- Co Pan zawdzięcza swoim pracownikom?
żeniu spółki CMD była podyktowana podszeptem serca, a do- Zawdzięczam im prawie wszystko. To jest mój największy
piero za tym szedł rozum. Po latach doświadczeń nie wiem, czy sukces, że po 20 latach mogę spokojnie wyjechać z Siedlec na
zdecydowalibyśmy się jeszcze raz na taki biznes. Nie zdawa- dwa tygodnie i wiem, że beze mnie firma nie zginie. Kompeliśmy sobie wtedy sprawy, że będzie on pochłaniał tyle czasu tencja i podział obowiązków – to jest kluczowa sprawa. Także
i jak bardzo zmieni się przez to nasze życie. Ale absolutnie tego współpraca z wiceprezesem Centrum Arturem Prusaczykiem
nie żałuję. To, co wtedy było dla nas priorytetem, pozostało nim i pracownikami biura jest wzorcowa. Zawsze mieliśmy z Artudo dzisiaj – pacjent jest naszym partnerem. Jako lekarze mamy rem spory i napięcia, ale nigdy nie prowadziły one do jakichś
świadomość ograniczoności naszych działań, ale często odpo- drastycznych podziałów, wręcz przeciwnie. Jesteśmy inni osowiednio reagując, możemy dla tego pacjenta zrobić bardzo dużo. bowościowo, ale potrafimy wypracować kompromis. Nie rywalizujemy ze sobą, ale też nie poklepujemy się po ramieniu, osiaMiał Pan wówczas zaledwie 30 lat i stał u progu medycznej dając na laurach. Zawsze zależało mi na tym, by w tej firmie nie
kariery. Lekarz-biznesmen to dziś bardzo popularny duet. Z ja- było koterii czy kokonów. Nawet jeśli jesteś kierownikiem, to
bez swojego zespołu nic nie znaczysz. Lekarz czy pielęgniarka
kich wzorców korzystał Pan, tworząc sieć przychodni?
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też nic nie zmienią bez zespołu oddanych idei ludzi. Mamy taką
świadomość, że zawsze średni zespół jest w stanie wypracować
lepsze rozwiązanie niż jeden, choćby najzdolniejszy, człowiek.

Czym wobec tego jest dla Pana praca?
Nie chciałbym, by zabrzmiało to górnolotnie, ale praca jest dla
mnie rodzajem życiowego powołania i spełnienia.
Trudna sytuacja paraliżuje Pana czy wręcz przeciwnie - dopinguje do działania?
Trudne sytuacje są niezbędne dla rozwoju i to jest to, co jest
najlepsze w firmie. Nie paraliżują mnie, a motywują do szukania najlepszych rozwiązań i dróg. I tego uczę moich pracowników – nie bójcie się zmian i trudnych decyzji.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne jest mocno osadzone
w krajobrazie Siedlec. Co miasto Wam zawdzięcza?
Miasto na pewno nam zawdzięcza to, że zwróciliśmy uwagę
na profilaktykę. Mogę śmiało powiedzieć, że Centrum Medyczno-Diagnostyczne jest dziś ambasadorem profilaktyki nie
tylko w Siedlcach, ale i w całej Polsce. Na tle kraju jesteśmy
w czołówce, jeśli chodzi o ilość wykonywanych badań przesiewowych – głównie mammografii i cytologii. A to przekłada
się konkretnie na wykrywalność nowotworów i wczesne ich
leczenie. Myślę też, że zasługą Centrum jest zmiana kierunku
myślenia i świadomości pacjentów – już coraz mniej z nich
mówi: „nie badam się, bo nie chcę wiedzieć”, a: „badam się, bo
chcę wiedzieć. Moje zdrowie jest w moich rękach.”
Jakie są najbliższe plany inwestycyjne i operacyjne spółki
Centrum?
Planów jest bardzo dużo, ale nie chciałbym w tym momencie
wchodzić w szczegóły. Na pewno chcemy być coraz bliżej pacjenta i wychodzić naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom.
Mówiąc kolokwialnie, klient będzie z tobą, dopóki będzie zachwycony twoim serwisem. W naszej codziennej pracy musimy zawsze patrzeć pod kątem wartości medycznej. Nasza usługa musi mieć ciężar gatunkowy.
Domyślam się, że nie ma Pan zbyt wiele czasu na relaks. Jeśli
się zdarzy, to jak Pan odpoczywa?
Hoduję kwiaty w przydomowym ogrodzie. Od wielu lat zbieram różne oryginalne rośliny, a potem je rozmnażam. I muszę
przyznać, że efekty moich eksperymentów zadziwiają nie tylko
mnie (śmiech). Chińskie przysłowie mówi: chcesz być szczęśliwy jeden dzień - upij się, chcesz być szczęśliwy tydzień - ożeń
się, chcesz być szczęśliwy całe życie – zostań ogrodnikiem. Trochę żartuję, bo oczywiście moja rodzina jest najważniejsza, ale
bez przyrody i kwiatów nasze życie byłoby bardzo ubogie. Praca w ogrodzie daje mi ogromną frajdę i tak naprawdę wtedy najlepiej odpoczywam. Uwielbiam noc w moim ogrodzie – patrząc
w rozgwieżdżone letnie niebo uświadamiam sobie, jakim darem
jest życie i ile trzeba pokory, by dojrzeć do szczęścia na ziemi…
Co jest miarą tego szczęścia?
Przyzwyczaiłem się do tego, że w życiu są gorsze i lepsze momenty i nie na wszystko mamy wpływ. Jako lekarz wiele razy
byłem przy śmierci pacjentów – to doświadczenie zmienia perspektywę i przewartościowuje wiele spraw. Jeśli żyjesz w zgodzie ze sobą i nie wyrządzasz krzywdy innym, to powinieneś
być szczęśliwy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Monika Mikołajczuk

w cyklu zbliżenia w kolejnym numerze rozmowa
z dr arturem prusaczykiem, wiceprezesem cmd

Anna Sochacka
wiceprezydent
Siedlec

Jubileusz Centrum Medyczno-Diagnostycznego,
z którym miasto od lat współpracuje, to okazja, by
podziękować jego założycielom za to, co firma zrobiła dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Na
podstawie dostępnych danych statystycznych można stwierdzić, że Centrum jest liderem, jeśli chodzi
o profilaktykę różnych chorób i niezwykle prężnym
ośrodkiem, bardzo otwartym na współpracę z samorządem i innymi placówkami medycznymi. To
właśnie dzięki inicjatywie Centrum powstał program miejski tzw. Białe Soboty, do którego zaprosiliśmy wszystkie chętne jednostki medyczne. Prezesi
Centrum dr Paweł Żuk i dr Artur Prusaczyk niejednego z nas, urzędników, stawiają do pionu prze to,
co robią, jak dalekosiężnie działają i z pasją zmieniając oblicze służby zdrowia. Wielkie gratulacje.

Grzegorz Orzełowski
prezes Agencji
Rozwoju Miasta
Siedlce

Jestem dumny z tego, że to właśnie w naszym mieście powstała i rozwinęła skrzydła spółka Centrum
Medyczno-Diagnostyczne, która obecnie jest numerem jeden w usługach medycznych na lokalnym
rynku. Bez wątpienia CMD zmieniło wizerunek naszego miasta – przez dbałość o zdrowie jego mieszkańców i otwartość na współpracę z samorządem
oraz podległymi mu podmiotami stało się liderem
akcji profilaktycznych, które swoim zasięgiem obejmują trzy województwa. Propagowanie badań profilaktycznych stało się rodzajem misji społecznej,
która jest nie do przecenienia. Centrum aktywnie
wspiera inicjatywy Agencji Rozwoju Miasta - dość
wspomnieć o projekcie Siedlecki Rower Miejski czy
też „Bądź tu mądry”. Wszystkie nasze rajdy rowerowe i inne sportowe przedsięwzięcia odbywają się
pod czujnym okiem specjalistów Centrum. Gratuluję tak pięknego Jubileuszu i mam nadzieję na dalszą,
dobrą współpracę. Szanuj zdrowie należycie, bo jak
umrzesz – stracisz życie – przestrzega Aleksander
Fredro. Trzymajmy się tej maksymy i wspólnie z lekarzami Centrum dbajmy o siebie jak najlepiej.
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fot. Jarosław Grudziński

Jakim jest Pan szefem?
To trzeba by pracowników zapytać (śmiech). W tej chwili czuję
się bardziej montorem i motywatorem niż szefem. Doświadczenie pozwala mi uprzedzać zagrożenia. Moje decyzje zawsze są
wypracowywana w kompromisie, a nie narzucane arbitralnie.
Na pewno jestem osobą dostępną, nie stwarzam barier – mój gabinet jest zawsze otwarty i każdy może przyjść i porozmawiać.

ABC
czerniaka
TO MUSISZ WIEDZIEĆ

Wielu z nas nie może się doczekać wakacji, podczas których odda się beztroskiemu leżakowaniu na plaży, by po powrocie z urlopu zachwycać otoczenie piękną
opalenizną. Jednak dermatolodzy ostrzegają – nadmierna ekspozycja na działanie promieni UV sprzyja powstawaniu nowotworów skóry, zagrażających naszemu zdrowiu i życiu. Na najgroźniejszy z nich – czerniak – zapada rocznie 3,5 tys.
Polaków, czyli trzykrotnie więcej niż 20 lat temu. Co trzeci z nich umiera.

Czerniak wywodzi się z melanocytów, czyli komórek wytwarzających barwnik zwany melaniną, który sprawia, że skóra ciemnieje w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym. Jak zaznaczają specjaliści, ryzyko
zachorowania na ten typ nowotworu skóry wzrasta wraz z wiekiem – dotyka głównie ludzi po pięćdziesiątce,
ale z roku na rok przybywa młodych pacjentów, chętnie korzystających z kąpieli słonecznych lub z solariów.
Bardzo cieszy fakt, że w lutym tego roku weszła w życie ustawa zakazująca opalania się w solarium nieletnim. Czerniak, który należy do bardzo agresywnych nowotworów, można całkowicie wyleczyć – podstawą
jest wczesne wykrycie i szybko wdrożona terapia. Niestety, Polacy zgłaszają się do lekarza zbyt późno, gdy
nowotwór już dał przerzuty do innych tkanek. Dlatego tak ważna jest samokontrola znamion na skórze
i regularne wizyty u dermatologa. Tu warto zaznaczyć, że czerniaki mogą pojawiać się nie tylko na skórze,
ale i w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej. W dniach od 14 do 20 maja trwał w Polsce Tydzień Świadomości
Czerniaka, podczas którego w wybranych ośrodkach onkologicznych w Polsce można było bezpłatnie konsultować się ze specjalistami.

Czerniaki mają wiele cech charakterystycznych, które pomagają w ich rozpoznaniu. Cechy te określane są za
pomocą kryteriów ABCDE.

A
asymetria, np. znamię „wylewające”
się na jedną stronę
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B
brzegi poszarpane,
nierównomierne,
posiadające zgrubienia

C
D
czerwony, czarny, duży rozmiar,
niejednolity kolor wielkość zmiany
powyżej 6 mm

E
ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu

Kto jest najbardziej narażony?
Zagrożenie zachorowaniem na czerniaka
wzrasta u osób:
• o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach,
niebieskich oczach, licznych piegach;
• dużej liczbie znamion barwnikowych, znamion w miejscach drażnienia;
• które doznały oparzeń słonecznych, szczególnie w dzieciństwie;
• słabo tolerujących słońce, opalających się
z dużym trudem lub w ogóle.

Złote zasady ochrony przed czerniakiem
• Raz w miesiącu dokładnie oglądaj swoją
skórę – sprawdź, czy Twoje znamiona nie
zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe
• Jeśli zauważysz, że coś podejrzanego dzieje
się z Twoim znamieniem, niezwłocznie udaj
się do dermatologa lub chirurga-onkologa
• Unikaj słońca w godzinach 11.00-16.00
• Nie opalaj się w solarium!
• Przynajmniej raz na rok odwiedzaj kontrolnie
dermatologa lub chirurga-onkologa
• Jeśli chcesz się opalać, rób to z głową –
pamiętaj o stosowaniu filtrów UV, noszeniu
czapki i okularów przeciwsłonecznych

Diagnoza
Najczęściej wykorzystywane badania:
• Badanie dermatoskopem – to badanie powinien przeprowadzić dermatolog podczas pierwszej wizyty. Polega ono
na obejrzeniu znamion za pomocą dermatoskopu, który pozwala na 10-12-krotne powiększenie i dodatkowe oświetlenie obserwowanego obszaru, dzięki czemu uwidoczniona
zostanie głębsza struktura znamienia. Badanie to nie wymaga specjalnych przygotowań, jest bezbolesne, nieinwazyjne i trwa ok. 15 minut.
• Tomografia – to badanie radiologiczne, które pozwala uzyskać dokładny obraz narządów czy kości. Pacjent kładzie
się na ruchomym stole i jest przesuwany do wnętrza tomografu, gdzie na specjalnej ramie, dookoła jego ciała porusza
się lampa emitująca promienie rentgenowskie. Badanie to
jest bezbolesne, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Przed jego rozpoczęciem trzeba poinformować
lekarza, jeśli wystąpiła wcześniej reakcja na środek kontrastowy, należy także powiadomić o ciąży, laktacji i klaustrofobii. Przez 6 godzin przed badaniem nie powinno się
spożywać posiłków stałych, a przez 3 godziny płynów.
• Rezonans magnetyczny – badanie polega na umieszczeniu
pacjenta w silnym polu magnetycznym. Nie wykorzystuje
ono promieniowania rentgenowskiego i jest nieszkodliwe
dla organizmu. Umożliwia ono ocenę m.in. tkanek miękkich. Na rezonans powinno się przyjść na czczo.
• Badanie fluorescencyjne znamion – badanie to pozwala
na ocenę zmian skórnych. Polega na pokryciu znamienia
substancją fotouczulającą, która przenika tylko do komórek nowotworowych pozbawionych barwnika. Preparat
ten pozwala na dokładną lokalizację nowotworu w świetle
ultrafioletowym. Następnie skórę ogląda się za pomocą wideodermatoskopu. Badanie to jest bezbolesne.

Jak leczyć czerniaka?
Czerniak skóry we wczesnym stadium jest bardzo łatwy do wyleczenia poprzez proste chirurgiczne wycięcie zmiany wraz z szerokim marginesem okolicznej tkanki. W przypadku występowania większych
czerniaków o grubości ponad 1 mm (w głąb skóry) dokonuje się biopsji węzłów chłonnych położonych
najbliżej nowotworu. Jeśli w pobranych węzłach znajdują się komórki nowotworowe, konieczne jest ich
całkowite wycięcie oraz rozpoczęcie leczenia systemowego. W zaawansowanym stadium czerniaka stosuje
się różne metody leczenia:
•
•
•
•

Chemioterapia – polega na zastosowaniu cyklostatyków, które hamują namnażanie się komórek nowotworowych
Radioterapia – polega na zastosowaniu promieniowania elektromagnetycznego. Wysoka częstotliwość
powoduje uszkodzenie komórek nowotworowych. Metoda ta jest bezbolesna, zabieg wymaga jednak
nawet kilkudziesięciu powtórzeń
Immunoterapia – nowoczesna terapia, która polega na pobudzeniu układu odpornościowego pacjenta
do walki z komórkami nowotworowymi
Terapia celowana – polega na podaniu leku celowanego molekularnie, tzn. blokującego swoiste mechanizmy albo receptory komórek nowotworowych.

Pamiętajmy, by rozsądnie korzystać z uroków lata. Zabezpieczać siebie i naszych bliskich przed nadmiernym promieniowaniem UV, a po powrocie z wakacji dokładnie obejrzeć skórę i w razie jakichkolwiek
podejrzeń skontaktować się z lekarzem. Zdrowie jest bezcenne i nawet najpiękniejsza opalenizna nie jest
warta ceny, jaką możemy za nią zapłacić.

(Źródło: www.akademiaczerniaka.pl)
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Zdrowe żywienie

C Z Y L I O D I E C I E N A U PA Ł Y

Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim wysokie
temperatury. Kiedy żar leje się z nieba, nie jest to łatwy
czas dla osób chorych, starszych i pulchniejszych. Gorąco
sprawia, że nie mamy także ochoty na jedzenie. Warto jednak
podkreślić, że na nasze samopoczucie w wakacyjne upały
może mieć wpływ także dieta. Odpowiedni sposób żywienia
pomoże nam przetrwać okresy tropikalnych temperatur.
Dlatego też, oprócz inwestowania w klimatyzacje i wiatraki,
warto poświęcić trochę uwagi temu, co jemy i pijemy.

O tym, że należy pić wodę, wiadomo nie od
dzisiaj. W czasie upałów picie odpowiedniej
ilości płynów jest jednak szczególnie ważne.
Dorosły człowiek w te letnie, gorące dni powinien spożywać minimum 3 litry wody na
dobę. Pozwoli to uniknąć odwodnienia oraz
dostarczy organizmowi niezbędnych składników mineralnych. Odwodnienie to stan,
w którym zawartość wody spada do takiego
poziomu, w którym zaburzone jest prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Do objawów
odwodnienia należą m.in. zwiększone pragnienie, bóle głowy, zmniejszona potrzeba
oddawania moczu i jego ciemniejsza barwa,
nudności, wymioty i biegunka. Szczególnie
zagrożone odwodnieniem są niemowlęta
oraz osoby starsze. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, najlepiej regularnie, przez cały
dzień, spożywać umiarkowane ilości wody.
Wyjątkowo ważne jest to w przypadku osób
wykonujących pracę fizyczną oraz spędzających duże ilości czasu na słońcu. To,
jaką wodę pijemy, też ma znaczenie. Warto
zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze,
najzdrowsza jest czysta woda, bez żadnego
smaku. Wody aromatyzowane zawierają niezdrowe słodziki i konserwanty. Jeżeli ktoś
preferuje dodatki, najlepiej wybrać plaster
limonki albo cytryny oraz miętę. Po drugie,
należy zwracać uwagę na sposób przechowywania wody. Odradzam trzymanie butelki
na słońcu albo w zamkniętym samochodzie –
taka woda bardzo szybko się psuje i nie wolno jej pić. Podsumowując – podczas upałów
zwykła woda zdrowia doda!
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Oprócz zapewnienia odpowiedniej
ilości płynów, bardzo ważne jest
także to, co jemy. Należy zauważyć,
że lato jak żadna inna pora roku rozpieszcza nas dostępnością sezonowych produktów, a w szczególności
świeżych warzyw i owoców. Wśród
szczególnie wartościowych można
wymienić m.in. bób, fasolkę szparagową, kalafiory, brokuły, szpinak, sałatę, rzodkiewkę, cukinię,
bakłażany, pomidory i ogórki, wiśnie, truskawki, gruszki, arbuzy,
jagody, borówki, czarne porzeczki, rabarbar, maliny i brzoskwinie. Owoce i warzywa dostarczą
naszemu organizmowi składników
odżywczych, a także – jakże cennej
w upały – wody. Można je spożywać na surowo, gotowane, w formie zblendowanej zupy albo koktajlu. Doskonale sprawdzą się także
jako dodatek do jogurtu albo deser.
Korzystajmy więc, póki jest ciepło
i cieszmy nie tylko podniebienie,
ale także i oczy.

W sezonie letnim ważne jest, aby
jak najmniej obciążać organizm
trawieniem. Nie wpłynie to korzystnie na – i tak już mocno ograniczoną upałem – aktywność organizmu. Dlatego unikajmy tłustych
potraw, panierek oraz słonych
przekąsek. Nie tylko spowodują
one brak chęci do jakichkolwiek
zajęć, ale także jeszcze bardziej
odwodnią nasz zmęczony gorącem
organizm. W okresie letnim warto
zrezygnować więc z tłustego mięsa, zamieniając je w tym okresie
na ryby (wykorzystajmy urlop nad
morzem i jedzmy ich jak najwięcej)
albo na dania warzywne (a w tym
np. sezonowe warzywa strączkowe
– mają wysoką zawartość białka).
Inną propozycją jest spożywanie
dużej ilości zup warzywnych –
akurat jarzyn w sezonie letnim jest
aż nadto. Warto przypomnieć sobie
także o staropolskim chłodniku,
w wersji klasycznej albo z dodatkiem botwiny.

Porady dietetyka

Lato jest okresem, w którym szczególną
uwagę powinniśmy przywiązywać do świeżości spożywanych produktów. Ulegają one
zepsuciu znacznie szybciej niż wtedy, gdy
temperatury na dworze nie są nieziemsko
wysokie. Wyjątkową uwagę należy poświęcić mięsu i rybom – po zakupach najlepiej
od razu udać się do domu i zabezpieczyć
zakupione produkty w lodówce. Również
nabiał może psuć się znacznie szybciej –
przed jego konsumpcją należy sprawdzić,
czy jest zdatny do spożycia. Uwagę zwrócić
należy także na dania serwowane w restauracjach i barach w miejscowościach wypoczynkowych. Wybierając lokal na posiłek
sprawdźmy najpierw, czy jedzenie jest należycie zabezpieczone. Miejsca, gdzie ciasto
na gofry godzinami stoi na słońcu, a mięso na kebab podgrzewane jest na stojącym
w ulicznym kurzu stanowisku, najlepiej
omijać szerokim łukiem.
Ponadto, należy także uważać na popularne
w okresie letnim proponowane w sklepach
i aptekach zioła na potliwość, a w szczególności z szałwii, kory dębu, dziurawca czy skrzypu polnego. Pamiętajmy, że
pocenie się jest naturalnym procesem,
a upały naturalnie powodują jego wzmożenie. Przed zastosowaniem kuracji z naparu
z ziół, warto skonsultować tę kwestię ze
swoim rodzinnym lekarzem. Może się bowiem okazać, że zbyteczne ograniczanie
procesu pocenia się domowymi sposobami
może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Na czas upałów warto także zaniechać konsumpcji mocnej kawy i herbaty, wykazują
one bowiem działanie wysuszające i odwadniające nasz organizm. Ponadto, mogą
ograniczać łaknienie, co – w przypadku
i tak małego apetytu w okresie upałów – nie
jest wskazane. Ostrożnie należy również
podchodzić do spożywania alkoholu. Unikać ciężkich alkoholi wysokoprocentowych,
a popularne w okresie letnim piwo także pić
rozważnie. Warto przypomnieć, że każdy
rodzaj alkoholu ma działanie odwadniające.

Zdrowe żywienie

Utarło się, że najlepszym deserem dla ochłody są właśnie lody.
Lodziarnie i cukiernie kuszą nas latem dziesiątkami smaków tego
zimnego deseru. Ciężko przejść obok takich smakołyków całkiem
obojętnie. O ile smak i dodatki do lodów to kwestia gustu, o tyle
liczby mówią same za siebie. Weźmy więc na warsztat gałkę loda
śmietankowego. Jedna porcja (ok. 45-gramowa kulka) zawiera 131
kalorii. W 100 gramach zimnego deseru znajduje się 4,9 grama
białka, 16,1 grama tłuszczu oraz 28,4 grama węglowodanów. Aby
spalić jedną kulkę lodów śmietankowych, osoba o wadze 70 kilogramów potrzebuje 25 minut spaceru albo 12 minut jazdy rowerem. Dla porównania – sorbet malinowy (rodzaj mrożonego deseru
zrobionego z owoców) w jednej porcji (gałce) zawiera 65 kalorii,
a więc dokładnie połowę tego, co klasyczny lód. Zwróćmy również
uwagę na sposób serwowania loda – popularny wafelek w 100 gramach zawiera aż 417 kcal. Oznacza to, że średniej wielkości suchy
rożek to dodatkowe 17 kalorii. Każda łyżka bitej śmietany to dodatkowe 25 kalorii, łyżka polewy o smaku ciemnej czekolady to plus
88 kalorii, natomiast łyżka popularnej kolorowej posypki to dodatkowe 49 kalorii. Jakie z tego wnioski? Lody nie są złą alternatywą
dla ciężkiego deseru, ale należy jeść je z umiarem i pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, najlepiej wybierać lody sorbetowe. Po
drugie, najzdrowszym dodatkiem do lodów są owoce, a wśród tych
wybierajmy owoce sezonowe. Po trzecie, najlepiej będzie połączyć
przyjemne z pożytecznym i spożywać lody przy okazji spaceru.
Na koniec warto zauważyć, że dieta ma za zadanie
nie tylko dostarczyć naszemu ciału niezbędnych
wartości odżywczych, ale także jest częścią naszego stylu życia i kultury. Dlatego też tak ważne jest
korzystanie z produktów dostępnych o danej porze
roku i przygotowywanie z nich zdrowych, wysokoodżywczych i smacznych potraw. Kiedy więc będziemy po raz setny narzekać, że jest tak gorąco, że nie
można żyć, nie zapominajmy o tym, że na grillowaną
świeżą cukinię albo na truskawki znowu trzeba będzie czekać cały rok. I przetrwać mroźną zimę…

dr inż.

Teresa Borkowska

dietetyk
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Przepisy

lekkosc bytu
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ZdrowiePrzepisy
SENIORA

Składniki:
• 15 dag masła lub margaryny • 0,5 szklanki cukru pudru
• 3 jajka • 1,5 szklanki mąki • 1 łyżeczka proszku do pieczenia • 4 łyżki mleka lub śmietanki • 50 dag truskawek
Wykonanie:
Masło utrzeć na parze z cukrem pudrem i dodać jajka,
mąkę, proszek do pieczenia oraz mleko lub śmietankę, dokładnie wymieszać. Wrzucić truskawki posypane cukrem
pudrem i delikatnie przełożyć ciasto do wysmarowanej
tłuszczem i wysypanej tartą bułką formy. Piec w średnio
nagrzanym piekarniku.

Składniki:
• 40 dag mąki pszennej • 10 dag mąki ziemniaczanej
• 4 jajka • 1 szklanka mleka • 1 szklanka cukru
• 15 dag masła lub margaryny • 1 mały proszek
do pieczenia • otarta skórka z cytryny • 1,5 szklanki
naturalnego soku z truskawek • 0,5 szklanki wody
• 0,5 szklanki cukru • 5 łyżeczek soku z cytryny
• 3 łyżeczki żelatyny • 1,5 kg truskawek
Wykonanie:
Masło z cukrem i żółtkami rozetrzeć na parze, a następnie
dodać pozostałe składniki ciasta. Na końcu lekko wmieszać pianę z białek i otartą skórkę z cytryny. Przełożyć
do tortownicy i piec w niezbyt gorącym piekarniku około
40 minut. Przygotować galaretkę: pół szklanki wody, sok
z truskawek i sok z cytryny zagotować, dodać żelatynę
i wymieszać. Gdy tort wystygnie, nałożyć gęsto truskawki
i zalać krzepnącą galaretką. Wstawić do lodówki.

Składniki:
• 30 dag mąki • 20 dag masła lub margaryny • 10 dag cukru
• 1 jajko • dwie łyżeczki proszku do pieczenia
• 25 dag poziomek • 2 białka • 5 dag cukru
Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Wyłożyć je do
płaskiej formy wysmarowanej tłuszczem, gęsto nakłuć
widelcem i upiec. Na upieczony placek nałożyć pocukrzone
poziomki lub inne owoce i przykryć pianą z białek i cukru.
Zapiec w piekarniku 10 minut.

Składniki:
• 15 dag mąki pszennej • 7,5 dag mąki ziemniaczanej
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia • 15 dag margaryny
• 15 dag cukru • 1 cukier waniliowy • 3 jajka
• 60 dag rabarbaru • 17,5 dag cukru • 1 łyżeczka soku
z cytryny
Wykonanie:
Obydwie mąki i proszek do pieczenia przesiać przez sito.
Margarynę, cukier i cukier waniliowy utrzeć na krem.
Dodać do masy – nie przerywając ucierania – kolejno
1 żółtko i 2 całe jajka, a potem po łyżce przygotowaną
mieszankę mąki. Tortownicę obficie wysmarować masłem
i wysypać tartą bułką, przełożyć ciasto. Ułożyć rabarbar
i piec w średnio gorącym piekarniku 25 minut. Z białek
ubić sztywną pianę (dodając szczyptę soli). Dodać drobnymi porcjami cukier i sok z cytryny. Pianą udekorować
ciasto i piec jeszcze 20 minut.

Składniki:
• 50 dag moreli • 3 łyżki cukru • 3 łyżeczki żelatyny
• 0,5 szklanki mleka • 2 szklanki kremu z bitej śmietanki
Wykonanie:
Morele udusić z łyżką cukru i odrobiną wody, a następnie
przetrzeć przez sito. Żelatynę rozpuścić w mleku z resztą
cukru, dodając po ostudzeniu razem z przecierem morelowym do bitej śmietanki. Wymieszać, przełożyć do formy
i zamrozić. Do kremu podać drobne ciasteczka.

Wisniowa
Składniki:
• 2 jajka • mąki, cukru i masła lub margaryny tyle,
ile ważą jajka • 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
• szczypta soli • 1,5 kg wiśni • cukier puder
Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Rozprowadzić
je cienko na ogrzanej i wysmarowanej tłuszczem blaszce. Na cieście ułożyć dość gęsto wydrylowane wiśnie.
Piec około 30 minut – do zrumienienia. Kroić zaraz po
wyjęciu z piekarnika i ostrożnie wyjmować, podważając
każdy kawałek nożem, posypać cukrem pudrem.
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na LUZIE

Bożena
Skoczeń-Ceranka
Mieszkanka Siedlec,
urodzona w Łosicach
k/Platerowa
– na Podlasiu. Z wykształcenia – artysta
grafik z dyplomem
ASP w Warszawie.
Przez pięć lat na Wydziale Grafiki, tajniki
sztuk
graficznych
poznawała w pracowni prof. Rafała
Strenta. Wnikliwą szkołę malarstwa
rysunku, projektowania, kompozycji i typografii przeszła u profesorów:
Janusza Przybylskiego, Adama Styki,
Juliana Raczki, Leszka Hołdanowicza,
Stanisława Wieczorka i Lecha Majewskiego. Do egzaminów wstępnych na
studia przygotowywał ją Antoni Wróblewski. Jej specjalność wyuczona –
to grafika artystyczna/warsztatowa/.
Ulubione techniki graficzne – to techniki druku wklęsłego a w szczególności
klasyczne techniki szlachetne, takie
jak: sucha igła z elementami akwaforty i akwatinty. W wypowiedziach
plastycznych szczególnym sentymentem obdarza tematykę „krajobrazowo-przyrodniczą” i wszelkie czarno-białe
sposoby posługiwania się kreską typu
– piórko i tusz. Z powołania – pedagog.
Pracowała jako nauczyciel przedmiotów plastycznych/rysunek, grafika, kompozycja, estetyka/w liceach
siedleckich i AP (obecnie UPH), gdzie
z pasją i zaangażowaniem przekazywała młodzieży swoją wiedzę i umiejętności. Z zamiłowania – przyrodnik
i ogrodnik. Z zacięciem i pokorą, zmagając się z żywą materią roślin i ziemi
buduje swój „platerowski piękny ogród”
kolorów i kształtów, by go potem móc
„poprawić” czarno-białą kreską.
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Galeria Centrum

Zdrowie i Relaks

Wraca mąż ze szpitala, gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową
i zły jak nieszczęście mówi do żony:
– Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala
i zamieszka z nami.
– Nie rozumiem – mówi żona – wczoraj lekarz powiedział mi, że
mama jest umierająca!
– Nie wiem, co on tobie powiedział, ale mnie radził przygotować
się na najgorsze.

Paweł Reszka

Mali bogowie, tom 2.
W poprzedniej, głośnej książce „Mali
bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy” autor zatrudnił się w szpitalu jako
sanitariusz, który - jak sam mówił - jest
„zawodem najniższym w hierarchii szpitalnej”. Opisując praktyki stosowane
w placówkach pokazał patologie obecne
w polskiej służbie zdrowia oraz dylematy,
z którymi na co dzień spotykają się lekarze. W związku z planem kolejnej publikacji zatrudnił się jako pomocnik personelu medycznego - często nocami jeździł
karetką z grupą ratowników, by pokazać
z kolei trudy pracy w pogotowiu. Przeprowadził rozmowy z dziesiątkami specjalistów medycznych, które potem w swojej
książce opisał. Na tej podstawie ukazuje
się smutny obraz polskiej służby zdrowia
i jej niedofinansowanego systemu.
Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2018

Mąż został wezwany do szpitala, bo jego żona miała wypadek
samochodowy. Zdenerwowany czeka na lekarza, wreszcie lekarz
się pojawia ze współczującą miną.
– I co?! Co z nią, panie doktorze?!
– Cóż... żyje. I to jest dobra wiadomość.
Ale są i złe: żona niestety, będzie musiała przejść skomplikowany zabieg, którego NFZ nie refunduje. Koszt: 25 tys. złotych.
– Oczywiście, oczywiście – na to mąż.
– Potem potrzebna jej będzie rehabilitacja. NFZ nie refunduje.
Koszt ok. 5 tys. miesięcznie.
– Tak, tak... – kiwa głową mąż.
– Konieczny będzie pobyt w sanatorium, które zajmuje się tego
typu urazami, plus ta rehabilitacja cały czas. NFZ nie refunduje... Koszt sanatorium – 10 tysięcy...
– Boże...
– Tak mi przykro... To nie koniec złych wiadomości. NFZ nie refunduje również leków, które przepiszemy pańskiej żonie, a to
bardzo drogie leki..
– Ile? – blednie mąż.
– Miesięcznie 12–15 tys. złotych.
– Jezuu...
– Plus pielęgniarka całą dobę. Na pana koszt. Tu już się może pan
dogadać. Myślę, że znajdzie pan kogoś za 10 zł za godzinę...
Cisza. Mąż chowa twarz w dłoniach. Nagle lekarz wybucha serdecznym śmiechem, klepie męża po ramieniu:
– Żartowałem! Nie żyje!
Przychodzi baba do lekarza:
– Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe leczenie!
– Ale przecież ja leczyłem pani męża, a nie panią – mówi lekarz.
– Tak, ale teraz ja po nim wszystko dziedziczę i to dzięki panu!

MUZYKA • poleca lek. Marcin Mazur

P

iękną płytą chciałem Państwa zainteresować. Wielu wykonawców próbowało w pewnym momencie swojej twórczości nagrać własne, najbardziej znane utwory w innych
aranżacjach, na przykład z orkiestrą symfoniczną. Niestety, nie wszyscy podołali. Niektóre płyty okazały się sztampowe, wtórne, stworzone jakby na siłę. Na szczęście pojawiają
się chwalebne wyjątki. I jednym z nich jest ostatnia produkcja gwiazdy (może to określenie
nieco na wyrost) z lat osiemdziesiątych. Midge Ure, bo o nim mowa, to wokalista i muzyk
cenionej w owych czasach grupy Ultravox. Byli twórcami stylu, który określało się jako
New Romantic. Kompozycje melodyjne, ale dość oszczędnie aranżowane, z dużą ilością
elektroniki. Brzmienie syntetyczne, jednakże nie pozbawione romantycznej głębi.

I właśnie tą romantyczną głębię, piękno melodii, szlachetność muzyki udało się podkreślić
na najnowszej płycie „Orchestrated”. Nagranej z bułgarską orkiestrą symfoniczną, co być
może także wpłynęło na urodę całości. Jest część utworów znanych, jak „Vienna”, „Dancing With Tears In My Eyes”, czy „If I Was”, część mniej popularnych. Słucha się tej muzyki wspaniale. Skłania do wyciszenia, zadumy, uruchomienia wyobraźni. Płyta dla niepoprawnych romantyków. Kolejna perełka w zalewie wszechobecnej tandety. Gorąco polecam.
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biegać
każdy
Może!
Wielkimi krokami zbliża się PGE 9. Bieg Siedleckiego
Jacka. W ostatnia niedzielę wakacji 26 sierpnia, już po raz
dziewiąty ulicami Siedlec pobiegną zawodnicy na dystansie
5 km i półmaratonu. Bieg Jacka to prawdziwe święto
biegania, które z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze
grono uczestników z całego kraju, a nawet zza granicy.
Miasto opanują biegacze, ich rodziny i przyjaciele, a rzesze
sympatyków tej dyscypliny wyjdą na ulice kibicować
sportowym zmaganiom.
Fani szybkiego i krótkiego biegania wybiorą bieg na 5 km.
Przyjemna, sprzyjająca życiówkom trasa z aktualnym
rekordem 14:18 dla mężczyzn i 16:00 dla kobiet. Czy ktoś
pokusi się o bicie rekordu? Piątka to również idealny
dystans dla osób dopiero rozpoczynających swoją biegową
przygodę. Start biegu o 11:00. Na trasie dwa punkty
nawadniania i kurtyna wodna!
Dla osób regularnie trenujących polecamy półmaraton,
którego start planowany jest o 8:30, by przechytrzyć
sierpniowe słońce co roku dające nieźle popalić biegaczom.
Trasa składa się z dwóch pętli, na każdej czekać będą punkty
nawadniania, odżywcze i kurtyny wodne. Niezawodni
pacemakerzy pomogą zawodnikom dotrzeć na metę
w założonym czasie.
Bieg
Jacka
to
profesjonalnie
przygotowana
i zabezpieczona impreza biegowa, o czym świadczy
najwyższy certyfikat jakości – 5 gwiazdek przyznany
przez European Athletics.
Bieg Jacka już po raz trzeci jest finałowym etapem
cyklu biegowego Grand Prix Traktu Brzeskiego.
Po Wiązownie, Mińsku Mazowieckim, Białej
Podlaskiej i Platerowie do unikatowej kolekcji
pięciu medali cyklu brakuje tylko trofeum z Siedlec.
Podczas Biegu Jacka nie zapominamy również
o popularnej dyscyplinie Nordic Walking.
Sympatycy marszu z kijkami zmierzą się
na dystansie 5 km. Dużą popularnością cieszą
się także biegi dla dzieci, na które czekają
3 dystanse: 200 m, 400 m i 900 m.
Sponsorem strategicznym wydarzenia jest
PGE Polska Grupa Energetyczna S. A.

www.biegjacka.pl

ZDROWIE PROKREACYJNE

Konferencja na temat
zdrowia prokreacyjnego

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 endo- i 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 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.
W Łomży (13.04.2018) miała miejsce konferencja pn. Zadbaj o swoje dzieci dbając o siebie,
czyli zdrowie prokreacyjne, stanowiąca uzupełnienie dla działań podejmowanych w ramach
projektu. Wydarzenie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020. Współorganizatorzy konferencji: Instytut Ochrony Zdrowia i Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Patronat honorowy objął Biskup Łomżyński Janusz
Stepnowski, Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski. Patronat medialny – Wzasięgu.pl
oraz Radio Nadzieja.
Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów w temacie: Podstawowe zagrożenia
zdrowia prokreacyjnego i ich wpływ na wydatki w sektorze ochrony zdrowia – Valentin
Bakhnivsky, Katedra Zdrowia Publicznego, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny; Przełamywanie obaw związanych z ciążą i porodem – Ewa Prokurat, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Siedlce, Jak przygotować się do ciąży? – dr n. med. Tadeusz Oleszczuk,
PWSIiP; Związek pomiędzy umiejętnością radzenia sobie z trudnymi emocjami a zdrowiem prokreacyjnym – Agnieszka Górecka, Wiceprezes Fundacji Edukacji Społecznej.
Panel dyskusyjny: Promocja zdrowia a zdrowie prokreacyjne. Wykład wprowadzający
do panelu: Zdrowie prokreacyjne z perspektywy pokoleniowej – dr n. med. Justyna
Stępkowska, Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Wydział studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Uczestnicy:
• dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, ginekolog, PWSIiP
• Ewa Prokurat, położna, Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
• Valentin Bakhnivsky, Katedra Zdrowia Publicznego, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny
• Justyna Stępkowska, Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Panel dyskusyjny: Ciąża, poród, połóg - wyzwania systemowe i edukacyjne.
Uczestnicy:
• dr hab. n. med. Jan Krzysztof Kirejczyk, PWSIiP
• Katarzyna Jankowska, położna, Łomżyńskie Centrum Medyczne
• Agnieszka Górecka, Wiceprezes Fundacji Edukacji Społecznej

Dzięki konferencji chcemy zwrócić uwagę na promowanie prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie prozdrowotnych postaw i przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom przyszłych
rodziców w okresie przedkoncepcyjnym. Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości
w zakresie zdrowia, a szczególnie zdrowia prokreacyjnego oraz ukazanie czynników ryzyka
wpływających na niepłodność to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas spotkania.
Już teraz zapraszamy na kolejne konferencje, które odbędą się jesienią w Ostrołęce i Białej
Podlaskiej. Projekt będzie realizowany do końca 2018 r.

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

Medyczna infolinia
Call Center:

25 6 333 555
www.centrum.med.pl

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Domanicach
Domanice Kolonia 17

Przychodnia Zdrowia
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30

Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34

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

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

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

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia
w Ceranowie
Ceranów 25

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Struga 11

Przychodnia Zdrowia
w Garwolinie
ul. Korczaka 35

Przychodnia Zdrowia
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B

Przychodnia Zdrowia
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8

Przychodnia Zdrowia
w Seroczynie
ul. Siedlecka 3

Przychodnia Zdrowia
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a

Przychodnia Zdrowia
w Oleśnicy
Oleśnica 132

DZIENNE DOMY WSPARCIA
• Ceranów
Ceranów 25
• Żelechów
ul. Piłsudskiego 34
• Oleśnica
Oleśnica 132
• Siedlce
ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki
ul. Olsztyńska 2

