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Szczegóły w rejestracji przychodni oraz na stronie internetowej www.centrum.med.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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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”.

PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC

ZAPISZ SIĘ NA BADANIE 25 633 35 55

Drodzy Czytelnicy,
Kolejny numer naszego magazynu, promującego zdrowie, jest w Waszych rękach. Od
kilku lat staramy się przybliżać tematykę zdrowotną w sposób jak najbardziej przystępny, by
wiedza, płynąca z lektury artykułów i wywiadów z lekarzami, zmieniała nawyki i stereotypy, od których, niestety, jako społeczeństwo nie jesteśmy wolni. Przykładem jednego z tych
szkodliwych społecznie stereotypów jest przekonanie, że „lepiej się nie badać, bo można coś
wykryć”. Gdyby nie badania profilaktyczne, które z taką determinacją propagujemy wśród
siedlczan i mieszkańców całego regionu, z pewnością doszłoby do wielu tragedii, bo już
nic nie dało się zrobić… Nie jesteśmy sami na tym świecie. Mówienie: „Niech się dzieje, co
chce” to duża nieodpowiedzialność i egoizm, tym bardziej, że mamy rodziny, dzieci, przyjaciół… Jeśli my chorujemy, oni również cierpią. Dlatego zachęcam Państwa, byście pokonali
strach i uprzedzenia i skorzystali z naszej bogatej oferty bezpłatnych badań – w każdej naszej placówce znajdziecie potrzebną Wam informację. Kiedy człowiek jest zdrowy i nic go
nie boli, potrafi w pełni cieszyć się życiem – a jesień złota już za progiem. Życzę Państwu
dużo zdrowia, a jeśli ono szwankuje, cierpliwości w chorobie. I uśmiechu, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że świat się na nas pogniewał. Dziś jest pierwszy dzień Twojego życia…
lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach

nr 3(25) /2018
2

Farmaceuta radzi

Co nowego w Centrum 

4

6

Profilaktyka ortodontyczna, cz. 1

Dopalacze kradną życie 

8

Jak sobie radzić z kompleksami 

12

Co nowego w Centrum, cz. 2 . 

16

10 

Wasze historie

14 

RODO

18 

Rozrywka dla dzieci

22 

Migotanie przedsionków

Raport NIK: Dostęp do ginekologa na wsi 

24

26 

Dzienne Domy Wsparcia

Fakty i mity o szczepieniach 

28

30 

Dieta ogórkowa

Jesienne specjały 

32

Rozmowa z A. Prusaczykiem, wiceprezesem CMD  20

Wydawca:
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce
Redaktor prowadzący: Monika Mikołajczuk
Współpraca redakcyjna: Monika Jastrzębska
Konsultacja medyczna: lek. Olga Wysokińska

Opracowanie graficzne, skład i druk:
FOLDRUK Media
www.foldruk.media.pl

Kontakt dla reklamodawców: redakcja@centrum.med.pl • 25 633 35 55
nakład: 10.000 egzemplarzy

1

Farmaceuta radzi

Wszawica

– powracający problem

Problem wszawicy w szkole powraca każdej jesieni wraz z nowym rokiem szkolnym. Rodzice otrzymują informację od wychowawców klas z prośbą o regularne
sprawdzanie czystości głów dzieci oraz w razie potrzeby zastosowanie leczenia.
Ponieważ na terenie Polski od lat nie występują niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy, wywoływana przez nie choroba nie znajduje się już
w wykazie chorób zakaźnych. Tym samym nie jest już objęta działaniem organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej – informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego.

B

iorąc pod uwagę wspomnianą sytuację, bardzo ważne
jest, aby rodzice potrafili wcześnie rozpoznać i właściwie
zareagować na pierwsze objawy zakażenia. Wszawica
głowowa jest chorobą wywołaną zarażeniem wszą głowową. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia, w miejscu których odczuwalny jest świąd. Wskutek drapania
powstają nadżerki pokryte strupami, często skóra zostaje wtórnie
nadkażona. Wesz głowowa jest pasożytem o długości 2-3 mm, koloru brudno-białego lub szarego, który może stać się ciemniejszy
lub jaśniejszy w zależności od koloru włosów. Żyje około miesiąca,
jednak poza głową może przeżyć 1-2 dni. Samica składa codziennie jajeczka zwane gnidami, przylegające mocno do włosów dzięki
substancji klejącej. W ciągu 6 – 10 dni rodzi się larwa, która
przekształca się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10
dni. Okres przenoszenia trwa tak długo jak długo żyją wszy
lub ich jaja.

Wszy pasożytują wyłącznie na owłosionej części skóry
i żywią się krwią człowieka. Najczęściej można je
znaleźć za uszami i na tyle głowy. Wtedy należy zastosować dostępne w aptekach preparaty likwidujące pasożyty i ich jaja. Aby wykluczyć możliwość
zarażenia, kurację należy przeprowadzić wśród
wszystkich domowników. Zagnieżdżenie się pasożytów utrudnia związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi
osobami, częste mycie włosów, korzystanie
z własnych szczotek i grzebieni.

2

Farmaceuta radzi

Pasożyty

Fakty i mity o wszach
Wszy ciężko się skutecznie pozbyć
To zależy! Podstawą jest wybór skutecznego preparatu
na wszy i prawidłowe jego zastosowanie zgodnie z ulotką.
Rzeczywiście większość dostępnych środków wymaga
kilkukrotnej aplikacji, mało skutecznie eliminuje jaja
wszy, przez co wszawica nawraca po kilku dniach.

Wszy głowowe przeskakują z głowy
na głowę
Fałsz! Wszy nie potrafią skakać ani latać. Aby przemieścić
się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie do kontaktu
włosów z obu głów. Kontakt nie musi być długi – w minutę wesz jest w stanie pokonać 23 cm!

Wszami można się zarazić przez czapkę,
grzebień, pościel itp.
Prawda, ale bardzo rzadko! Jedynie głowa zapewnia
idealne warunki termiczne i źródło pożywienia. Poza tym
środowiskiem wszy mogą przeżyć tylko 2 dni.

Wszawica jest wynikiem złych warunków
higienicznych
Fałsz! Atak wszawicy nie ma nic wspólnego z higieną. Nawet, jeśli myjesz włosy codziennie, nie jesteś odporny na
wszy! Wszawica zazwyczaj występuje w miejscach, gdzie
przebywa wiele osób, które są ze sobą w bezpośrednim
kontakcie – gdy stykają się ich włosy. Ten szeroko rozpowszechniony stereotyp jest powodem tego, że wciąż
wielu rodziców ukrywa fakt, że ich dzieci mają wszy, co
daje pasożytom czas na rozprzestrzenienie się.

Koty i psy mogą przenosić wszy głowowe
Fałsz! Wszy głowowe żyją wyłącznie w ludzkich włosach
i nie są przenoszone na ludzi przez zwierzęta domowe.
Aby przetrwać, wszy potrzebują ludzkiej krwi. Owszem,
istnieje wiele rodzajów wesz zwierzęcych, ale te nie przenoszą się na ludzi.

Po wykryciu wszy należy wszystko
w domu wyprać
Fałsz! Pranie pościeli, ubrań, dywanów itp. nie jest konieczne, ponieważ wszy nie mogą przetrwać zbyt długo
poza ludzką głową (maksymalnie 2 dni).

Wszy głowowe przenoszą choroby
Fałsz! Wszy głowowe zwykle nie przenoszą żadnych
chorób. Są z pewnością irytujące, ale nieszkodliwe. Jednakże ich kał i ślina mogą powodować reakcje alergiczne.
Ponadto skaleczenia spowodowane drapaniem mogą być
źródłem zakażenia.
(źródło: www.wszyzglowy.pl)

Preparaty stosowane
w leczeniu wszawicy
Leczenie wszawicy głowowej odbywa się przy użyciu preparatów biobójczych. Do wyboru mamy wiele
postaci ułatwiających stosowanie,
są to: szampony, pianki, lotiony,
aerozole. Najczęściej środki te zawierają dimetykon, syntetyczny olej
silikonowy, który dzięki niewielkiemu napięciu powierzchniowemu
wnika nawet w najmniejsze szczeliny. Zatyka on aparat oddechowy
wszy, powodując jej uduszenie. Co więcej, wystarczy jednorazowa kuracja, bo dimetykon zabija także gnidy – kiedyś trzeba było kuracje wielokrotnie powtarzać, wyczesywać gnidy i ścinać
włosy, dzisiaj jest to bardzo szybki i skuteczny
proces. Niektóre preparaty zawierają dodatkowy
składnik, cyklometykon-5, który rozpuszcza wydzielinę przytwierdzającą gnidę do włosa, dzięki
czemu martwe gnidy łatwiej wyczesują się przy
użyciu gęstego grzebienia.
W aptekach dostępne są całe serie preparatów do
zwalczania wszy:
Z serii Sora:
• Sora Forte szampon
• Sora lotion
• Sora płyn – dla dzieci bez ograniczeń
wiekowych, kobiet w ciąży i karmiących
piersią, alergików.
• Sora Protect – preparat zapobiegający
ponownym zarażeniom, może być stosowany od 6. miesiąca życia.
Z serii Pipi Nitolic:
• Płyn do jednorazowego zastosowania ze
specjalnym aplikatorem,
• Sprej z dołączonym specjalnym grzebieniem do wyczesywania,
• Zestaw do kompleksowego leczenia,
zawiera: sprej, grzebień, emulsję do usuwania martwych gnid z włosów, dodatek
do prania, czepek na włosy.
• Pipi Nitolic Prevent Plus, sprej chroniący
przed wszawicą.
Z serii Seboradin Med., preparaty z naturalnymi składnikami:
• Lotion, działający leczniczo, jak i zapobiegawczo,
• Szampon, stosowany zapobiegawczo,
• Kompres, kompleksowa kuracja na wszy
i gnidy.
Z serii Nyda:
• Nyda sprej,
• Nyda Express sprej – krótszy czas stosowania, tylko 10 minut.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Co nowego
w Centrum
XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

4-6.09.2018

W tegorocznej edycji Forum
Ekonomicznego w Krynicy
wzięli udział członkowie zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.
Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.
wystąpił w panelu dotyczącym
zagadnienia – „Jak kupić najwięcej zdrowia? Efektywne mechanizmy alokacji środków w ochronie zdrowia”. Towarzyszyło
temu wydarzenie specjalne – prezentacja tematu związanego z pilotażem e-recepty. Uczestnicy panelu: Janusz Cieszyński – wiceminister zdrowia; Wanda Wnuk – wiceminister cyfryzacji, Bartłomiej
Wnuk – dyrektor CSIOZ; Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej; Urszula Jaworska – prezes Fundacji
Urszuli Jaworskiej; Paweł Żuk – prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. oraz Jarosław Fedorowski z Polskiej
Unii Szpitali.
Pan Artur Prusaczyk – Wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. wraz z Panem Jarosławem Fedorowskim z Polskiej Federacji Szpitali poprowadzili panel tematyczny pn.
„Innowacje organizacyjne na rzecz jakości i bezpieczeństwa”.
Innowacje w ochronie zdrowia to nie tylko stosowanie innowacyjnych technologii, ale również nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Dzięki temu możliwa jest poprawa jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta, jak również wzrost zadowolenia pracowników
ochrony zdrowia. Nowoczesne rozwiązania pożądane są na różnych płaszczyznach – lecznictwie szpitalnym, opiece ambulatoryjnej oraz podstawowej opiece zdrowotnej.
Paneliści: dr Marrhias Wismar, European Observatory on
Health Systems and Policies. UCZESTNICY: – Zbigniew Król,
Ministerstwo Zdrowia – Anna Janczewska-Radwan BCC – Piotr
Pobrotyn, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu – Iwona
Kowalska-Bobko, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium
Medicum – Michael S. Czekajlo, Hunter Holmes MCGuire Center
for Simulation and Healthcare Innovation Professor Critical Care
Medicine Departament of Anasthesiology Virginia Commonwealth
University – Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej.
Więcej na http://www.forum-ekonomiczne.pl

Szczepienia przeciw grypie
W Przychodniach Centrum prowadzimy akcję szczepień
ochronnych przeciwko grypie.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami przychodni.

Szczepienia przeciwko grypie zaleca się wykonać
wszystkim osobom od ukończenia 6 m. ż., a w szczególności:
• zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 m. ż. do 18 r. ż.
(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 60 m. ż.),
• osobom w wieku powyżej 55 lat,
• osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny
z dziećmi w wieku do ukończenia 6 m. ż. oraz z osobami
w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi,
• pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom
publicznym, w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna),
• pensjonariuszom domu spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe
chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Źródło:
Rekomendacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Ważne!
Mieszkańcy Siedlec w wieku powyżej 65 roku życia posiadający miejską kartę „Senior 65+” mogą bezpłatnie
wykonać szczepienie przeciwko grypie na terenie siedleckich przychodni Centrum
• ul. Niedziałka 14 • ul. Kleeberga 2
• ul. Romanówka 19 • ul. Terespolska 12.
Program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla seniorów finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Siedlce.
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Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Profilaktyka
ortodontyczna
w poszczególnych okresach

rozwojowych

dziecka

część I

Zapobieganie powstawaniu wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych rozpoczyna się od opieki
zdrowotnej nad kobietą w ciąży i obejmuje wszystkie okresy rozwojowe dziecka. Profilaktyka
ortodontyczna w okresie życia pozałonowego obejmuje:
okres niemowlęcy, czyli czas przed pojawieniem się zębów mlecznych,
okres poniemowlęcy, kiedy zaczynają się wyrzynać zęby mleczne,
okres przedszkolny, gdy dziecko z reguły ma już pełne uzębienie mleczne,
okres szkolny, pierwsze lata szkolne, kiedy dochodzi do wymiany uzębienia mlecznego na stałe.
We wszystkich poszczególnych etapach rozwojowych dziecka prowadzone są czynności mające na celu wczesne rozpoznanie i usuwanie czynników wpływających szkodliwie na ogólny
rozwój dziecka. Za profilaktykę wtórną odpowiedzialny jest personel medyczny, ale przede
wszystkim rodzice. To na nich spoczywa obowiązek kontrolowania prawidłowego rozwoju
swojego dziecka. Po urodzeniu się potomka duży wpływ na rozwój narządu żucia ma jego
ogólny stan zdrowia.

O

Okres niemowlęcy

Pozycja podczas spania

Już w bardzo wczesnym okresie życia dziecka niewłaściwe postępowanie rodziców spowodowane
brakiem odpowiedniej wiedzy, może przyczynić
się do powstania zaburzeń, które będą wymagać
długotrwałego leczenia lub nawet pozostaną na
całe życie. W pierwszym roku życia maluszka
należy zapobiegać działaniom, które zakłócają
równowagę mięśniową, co może sprzyjać nieprawidłowemu rozwojowi narządu żucia. W tym
okresie wiele zaburzeń narządu żucia powstaje
na skutek dysfunkcji wynikających z nieprawidłowej pozycji tułowia i głowy dziecka podczas
układania do snu. Poza tym na rozwój wad mają
także wpływ parafunkcje, z których najczęstsze to:
ssanie smoczka, warg lub palców oraz oddychanie
przez otwarte usta. Te wszystkie czynniki mogą
powodować odkształcanie kośćca twarzy i szczęk.
W pierwszym półroczu życia, dziecko śpi przez
większą część doby. W drugim półroczu życia
wzrasta aktywność ruchowa. Zbyt wysokie lub
zbyt niskie ułożenie głowy dziecka wywołuje
zmianę położenia jego żuchwy, a taka pozycja
doprowadza do zaburzeń czynności mięśni i stawu skroniowo-żuchwowego. Układając niemowlę,
należy przestrzegać zasady, by głowa była nieznacznie uniesiona. Zbyt wysokie układanie głowy powoduje przesuwanie się żuchwy i języka do
przodu. Taka pozycja może wywołać przodozgryz.
Pozycja wentralna, czyli brzuszna może spowodować przewagę mięśni wysuwających żuchwę nad
cofającymi i sprzyjać powstawaniu wad doprzednich – ryc. 1 [2,3].

Ryc. 1. Wentralne ułożenie głowy; przewagę mają mięśnie wysuwające
żuchwę. Prowadzi to do wytworzenia się przodożuchwia, wg Izarda
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Ułożenie głowy dorsalne, czyli grzbietowe z odgięciem głowy do tyłu powoduje
przesuwanie dotylne żuchwy wraz z językiem, a usta pozostają otwarte – ryc. 3.
Mięśnie pociągają żuchwę do tyłu i dołu,
działanie to zwiększa siła ciężkości. Takie ustawienie żuchwy sprzyja powstawaniu wad dotylnych [2,3].

Ryc. 2. Dorsalne ułożenie głowy. Nieprawidłowa
pozycja głowy podczas snu. Takie ułożenie sprzyja
utrwaleniu wad dotylnych i powstania nawyku
oddychania przez usta, wg Reichenbacha i Brückla

W okresie niemowlęcym aktywność
dziecka ogranicza się głównie do snu,
czuwania i przyjmowania pokarmu.
Podczas tych prostych czynności narząd żucia jest narażony na szkodliwe
bodźce. Układ kostny niemowlęcia jest
jeszcze miękki i łatwo może ulec zniekształceniu. Prawidłowe pobudzanie
mięśni narządu żucia wpływa na ich
harmonijny i spójny rozwój z układem
kostnym. W tym okresie dzieci często
nabierają szkodliwych przyzwyczajeń,
które utrwalają się w późniejszym etapie rozwoju, np. spanie na jednym boku,
podkładanie pod twarz dłoni. Te nawyki
mogą spowodować asymetryczne zwężenie szczęki i być przyczyną zgryzu
krzyżowego bocznego lub bocznego
przemieszczenia żuchwy z widoczną
asymetrią twarzy [2,3].

Karmienie niemowlęcia

Kolejnym ważnym bodźcem dla prawidłowego rozwoju narządu żucia jest
sposób karmienia niemowlęcia. Najbardziej fizjologicznym sposobem dostarczania pokarmu dziecku na tym etapie
rozwoju jest karmienie naturalne. Zdrowe, donoszone noworodki mają bardzo
dobrze wykształcony odruch ssania,
który w krótkim czasie zapewnia im zaspokojenie głodu. Czynna praca mięśni
języka, warg i policzków wpływa na
kształtowanie podniebienia twardego
oraz wałów dziąsłowych. Ssanie piersi
stwarza najlepsze warunki do rozwoju
narządu żucia, a mleko matki jest idealnym pokarmem dla dziecka. Zawiera
ono w odpowiedniej ilości wszystkie
niezbędne składniki w postaci bardzo
łatwo przyswajalnych mikro i makroelementów. Mleko matki sprzyja właściwej ochronie immunologicznej, pomaga
uniknąć chorób przewlekłych i infekcji
układu oddechowego. Podczas karmienia naturalnego matka najczęściej trzyma maluszka w pozycji ukośnej (pod
kątem 45º), dzięki temu żuchwa dziecka jest wysunięta, a wszystkie mięśnie
intensywnie pracują podczas ssania –
ryc. 3. Powoduje to działanie na żuchwę
intensywnych wzrostowych bodźców
doprzednich, sprzyjających wyrównaniu fizjologicznego tyłożuchwia, z którym niemowlę się rodzi. Bródka i dolna warga dziecka są położone dotylnie
względem środkowego odcinka twarzy.
Do czwartego miesiąca życia żuchwa
powinna dorównać we wzroście szczęce. Ponadto dzięki oporowi, jaki stawia
brodawka sutkowa, i wysiłkowi, jaki
niemowlę musi wykonać, żeby wydobyć pokarm, wyrabia się siła mięśni,
które w przyszłości będą odpowiedzialne za żucie pokarmów stałych [3].

Ryc. 3. Prawidłowa
pozycja trzymania
dziecka podczas
karmienia piersią
wg Izarda

Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
oraz Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zalecają karmienie piersią
przez pierwszych 6 miesięcy życia
dziecka. Korzystne jest przedłużenie
karmienia do 12. miesiąca życia wraz
z wprowadzeniem pokarmów uzupełniających. Natomiast zakończenie karmienia naturalnego zaleca się zakończyć przed ukończeniem przez dziecko
2. roku życia [4,5]. Łączenie karmienia naturalnego ze sztucznym, jest dla
dziecka niekorzystne. Łatwiejsze ssanie mleka z butelki wywołuje u niego
niechęć do ssania piersi. Pokarm z bu-
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a Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
telki spływa do smoczka, a potem do ust dziecka siłą własnego
ciężaru. Sprzyjają temu wydłużone smoczki z dużym otworem.
Mięśnie wysuwające żuchwę nie uaktywniają się, a podnoszące
ją pracują słabo. Brak jest więc odpowiednich bodźców, pobudzających żuchwę do wzrostu doprzedniego (ryc. 4). W tej sytuacji fizjologiczne tyłożuchwie ma tendencję do utrwalania się.
Dzieci karmione sztucznie mają niewyćwiczone mięśnie żujące,
co wpływa w późniejszym wieku na trudności w opanowaniu
czynności żucia. Żują niechętnie i leniwie. Wybierają pokarmy
papkowate. Brak pobudzających bodźców zaburza wzrost i prawidłowe ukształtowanie się bezzębnych szczęk oraz podniebienia twardego. Szczęka na skutek ucisku języka na smoczek
może ulec zwężeniu i zamiast kształtu półkolistego przybierze
kształt litery U [4,5].

a

b

Ryc. 4. Wzajemne położenie żuchwy i szczęki, warg, języka przy sztucznym
karmieniu
a – smoczek o kształcie nieprawidłowym; b – smoczek prawidłowy (schemat
przedstawia boczny przekrój czaszki

W życiu codziennym są sytuacje, kiedy przyszła matka nie
może karmić piersią (np. zupełny brak pokarmu, niektóre choroby matki, wadliwa budowa brodawki sutkowej). Istnieją także przeciwwskazania wynikające nie tylko ze stanu zdrowia
matki, ale także i dziecka – tabl. 1.
PRZECIWWSKAZANIA
DO KARMIENIA NATURALNEGO
Matka

Dziecko

Opryszczka
na skórze piersi

Ciężka wada serca

Czynna gruźlica

Zaburzenia
mechanizmu ssania

Ciężkie choroby
ogólnoustrojowe

Galaktozemia

Zakażenie HIV

Wrodzona nietolerancja
laktozy

Przyjmowanie leków

Fenyloketonuria

Uzależnienia

Rozszczep wargi
lub podniebienia

Kiła nieleczona w ciąży

Zbyt długie i silne
wędzidełko wargi górnej

Konieczne staje się wtedy karmienie sztuczne za pomocą butelki ze
smoczkiem. Żeby karmienie butelką było najmniej szkodliwe, należy
trzymać butelkę w taki sposób, aby
nie opierała się o żuchwę (dolny wał
dziąsłowy), bo to może spowodować
jej zniekształcenia i pogłębiać tyłożuchwie – ryc. 5. Poza tym nie należy trzymać butelki zbyt pionowo,
bo to ułatwia wypływanie pokarmu
z butelki i rozleniwia efekt ssania [3].
Ryc. 5. Prawidłowy sposób
karmienia dziecka butelką
wg Izarda

Bardzo istotny jest kształt smoczka. Zalecane są smoczki uwzględniające w swej konstrukcji anatomię jamy ustnej i fizjologię ssania.
Część smoczka, którą dziecko chwyta wargami powinna być krótka
i przechodzić bezpośrednio w znaczne rozszerzenie. Smoczek Müllera-Baltersa jest najbardziej fizjologiczny. Jego dolna powierzchnia,
przylegająca do wału dziąsłowego żuchwy jest płaska, a część stykająca się z językiem łagodnie wklęsła. Powierzchnia górna, która styka się
z podniebieniem jest uwypuklona i ma kilka
małych otworków, z których mleko wytryskuje
na podniebienie. Sztuczna brodawka jest bardziej elastyczna, a pozostałe części smoczka
bardziej sprężyste. Smoczek o takim kształcie
i budowie zmusza narząd żucia do fizjologicznej pracy – ryc. 6 [1,3].
Ryc. 6. Smoczek o prawidłowym,
anatomicznym kształcie

Poważnym zagrożeniem w okresie niemowlęcym są parafunkcje, które są w dużym procencie winą rodziców. Przyzwyczajanie dziecka do
ssania pustych smoczków podawanych między posiłkami, przed snem
lub w celu uspokojenia doprowadza do niekorzystnych zmian w narządzie żucia. Najczęściej powstaje wtedy tyłozgryz. Może dojść do zahamowania wzrostu wyrostków zębodołowych na wysokość, a w konsekwencji do powstania zgryzu otwartego częściowego. W tym okresie
rozwojowym należy zwrócić szczególną uwagę na zabiegi higieniczne
zapobiegające próchnicy zębów. Należy przemywać wały dziąsłowe
dziecka gazikiem nasączonym przegotowaną wodą.

Tabl. 1.
Przeciwwskazania do karmienia piersią wynikające ze stanu zdrowia matki i dziecka

mgr Kamila Stefaniuk
higienistka stomatologiczna
nauczyciel zawodu
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Siedlcach („MEDYK”)

SZKOŁA BEZPŁATNA! • NIE WYMAGAMY MATURY! • ORGANIZUJEMY KURSY!

BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH!!!

MEDYCZNE SZKOŁY POLICEALNE
im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach

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

• OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
• OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
• TECHNIK MASAŻYSTA
• TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
• TECHNIK BHP – nowość!!!
• TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – nowość!!!

50 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU
KADRY MEDYCZNEJ I SPOŁECZNEJ
• TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
• ORTOPTYSTKA – nowość!!!
• TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nowość!!!
• PROTETYK SŁUCHU – nowość!!!
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Dopalacze
kradną

zycie
Nie ma dnia, by media nie informowały o zgonach młodych osób po zażyciu dopalaczy. Badania wśród uczniów
pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował tych
niebezpiecznych substancji. W sierpniu weszły w życie
nowe przepisy, które mają zmniejszyć liczbę przypadków
zatruć dopalaczami.

J

ak zaznacza asp. szt. Sławomir Stefaniak z siedleckiej KMP, wiedza na
temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych jest
wciąż za mała, szczególnie wśród rodziców.
– Obserwujemy wzrost przypadków sięgania
po dopalacze w szkołach ponagimnazjalnych, szczególnie wśród chłopców. Jeśli chodzi o gimnazjum, problem dotyczy głównie
uczniów klasy II i III. Dorośli nie mają nad
tym kontroli, ale to rodzic wciąż jest tym najlepszym diagnostą, który powinien zauważyć
niepokojące symptomy – informuje ekspert.
– Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja
– apeluje nasz rozmówca. Miejska Komenda
Policji w Siedlcach od kilku lat organizuje
konferencje pod hasłem „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” oraz program „Dopalacze kradną życie”. – Przeznaczone są
one nie tylko dla rodziców i młodzieży, ale
i grona nauczycielskiego i pedagogów szkół.
Prezentujemy podczas tych spotkań tzw. walizkę edukacyjną, w której znajdują się atrapy
psychoaktywnych substancji, obecnie pojawiających się w obiegu. Ale warto zaznaczyć,
że rynek dopalaczy rozwija się w zastraszającym tempie. Co miesiąc przybywa 100
nowych substancji, walka z nimi jest więc
ogromnym wyzwaniem – podkreśla Sławomir Stefaniak.
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„Dopalacze” – nowe narkotyki
„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna
wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka
w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane
przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne
substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje.
Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis:
„Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie
z taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy”
znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy
je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.
Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już
w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ
nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo
można je przedawkować, co prowadzi do poważnych
konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
a nawet śmierci.
(źródło: dopalacze.info.pl)
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Uzależnienia
Sygnały ostrzegawcze mogące wskazywać
na zażywanie substancji psychoaktywnych

Objawy używania, występujące
bezpośrednio po zażyciu

[] pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania
substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki,
bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje,
tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.
[] zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:
· stany nietrzeźwości,
· osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,
· wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),
· zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyspieszona),
trudności w koncentracji uwagi,
· zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,
· chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,
· zastyganie w nienaturalnych pozycjach,
· gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,
· wagarowanie, opuszczanie pracy.
[] zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np.
dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,
[] rozluźnienie więzi z rodziną,
[] zakłócanie porządku publicznego,
[] zmiany w wyglądzie,
[] sprawianie wrażenia osoby chorej, np. przeziębionej,
kaszlącej,
[] stany euforii i zmęczenia,
[] zmiana nawyków żywieniowych,
[] zmiany skórne, np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,
[] „szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,
[] słodki zapach z ust.

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami (za wyjątkiem zatrucia opioidami!). Pamiętaj, że
w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki
mogą wystąpić różne symptomy:
[] nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,
[] podwyższenie nastroju,
[] rozdrażnienie,
[] wahanie nastroju,
[] zaburzenia świadomości,
[] zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,
[] zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,
[] agresja,
[] stany depresyjne,
[] halucynacje, napady lęku,
[] bóle głowy,
[] kołatanie serca.

Apel do rodziców

Jak zaznacza aspirant Sławomir Stefaniak, bardzo ważne
jest utrzymanie dobrych relacji w rodzinie, codzienny
kontakt z dzieckiem i zainteresowanie jego sprawami.
Często po dopalacze sięgają ci, którzy nie mają oparcia
wśród dorosłych. Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to również chęć upodobnienia się do
grupy albo też dla rozrywki czy z powodu nudy. – Młodzież,
która ma pieniądze a nie ma konkretnych zainteresowań, dodatkowo „stymulowana” przez kolegów, może łatwo ulec
pokusie – zaznacza Sławomir Stefaniak. Dlatego, rodzicu:
[] Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi obserwatorami.
Łatwo zauważą, gdy Twoje zachowanie nie jest zgodne
z Twoimi słowami. Wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia.
[] Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone normy w kluczowych sprawach muszą
być przestrzegane.
[] Staraj się poznać przyjaciół i znajomych swego dziecka.
Pamiętaj, że mogą oni mieć duży wpływ na zachowania
i postawy Twego dziecka.
[] Szanuj prawa dziecka do własnych opinii i wyborów. Nie
bądź nadmiernie opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. Pozwól dziecku dokonywać wyborów,
gdyż w taki sposób uczy się życia, zarazem bądź czujny
i w porę reaguj na zagrożenia.
[] Ucz się jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać
problem.

Rodzaje dopalaczy
DOPALACZE O DZIAŁANIU POBUDZAJĄCYM
[] Występowanie – proszek, kryształki, czasem pigułki,
[] Zażywanie – wciąganie, połykanie, dożylnie,
[] Efekty – zwiększenie energii, poprawa nastroju, zaburzenia pracy serca, zaburzenia neurologiczne, halucynacje,urojenia, agresja, śmierć.
DOPALACZE O DZIAŁANIU REKLAMOWANYM JAKO
PODOBNYM DO MARIHUANY
[] Występowanie – mieszanki ziołowe, proszek,
[] Zażywanie – palenie,
[] Efekty – odprężenie, rozluźnienie, dobry nastrój, wymioty, „gonitwy” myśli, nerwowość, bóle w klatce piersiowej, drgawki, utrata przytomności, agresja, stany
lękowe.
DOPALACZE O DZIAŁANIU HALUCYNOGENNYM
[] Występowanie – nasączone kawałki papieru, tektury,
czasem płyn,
[] Zażywanie – połykanie, dożylnie,
[] Efekty – pozazmysłowe doznania, nudności, bezsenność, lęk, panika, halucynacje, urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, agresja, próby
samobójcze, śmierć.
(źródło: dopalacze.info.pl)

POMOC
800 060 800

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990

Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880

Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka

116 111

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
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Wasze histore

Doceniam

każdy
dzień

Rozmowa z Markiem Płatkowskim,
z niepełnosprawnością ruchową,
pracownikiem Call Center CMD w Oleśnicy

W jakich okolicznościach pojawił się Pan w Centrum Medyczno-Diagnostycznym i czym Pan się
zajmuje w tej firmie?
Można powiedzieć, że to był przypadek. Dowiedziałem się, że jest poszukiwana osoba na stanowisko
konsultant informacji telefonicznej w Call Center
i w dniu rekrutacji pojawiłem się w Centrum Medyczno-Diagnostycznym ze swoim CV. Po rozmowie
zostałem poinformowany, że otrzymam informację
o przyjęciu bądź nie telefonicznie. Już na drugi dzień
miałem telefon, że pozytywnie przeszedłem rekrutację i oczekują mnie w nowej pracy. Od tego czasu
minęły już cztery lata.
Jak ważna jest dla Pana ta praca i co dzięki niej
zmieniło się w Pana życiu?
Myślę, że przewartościowała bardzo dużo w moim
życiu. Przede wszystkim nie siedzę w domu na bezrobociu i nie użalam się nad sobą. Dzięki tej pracy
poznałem wielu wspaniałych ludzi, mam zajęcie,
które mi odpowiada, no i jestem samowystarczalny
finansowo. To bardzo dużo, szczególnie w przypad-

10

ku osoby niepełnosprawnej. Dziękuję wszystkim,
którzy we mnie uwierzyli, powierzając obowiązki
konsultanta informacji telefonicznej oraz koleżankom i kolegom za pomoc w momentach, kiedy się
poddawałem. Bo takie też bywały… Dziś pracuję
w zespole fajnych ludzi i mam nadzieję, że oni też
czują się ze mną dobrze.
Od kiedy ma Pan problemy ze zdrowiem i jak to
wpłynęło na Pana codzienne życie?
Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia, więc
tak naprawdę nie wiem, jak to jest być w pełni zdrowym. Do 16 roku życia większość czasu spędzałem
poza domem – w szpitalach i na turnusach rehabilitacyjnych, które miały zapobiec postępowi choroby.
Choroba i tak zrobiła swoje, musiałem być ponownie
operowany, ale zabieg nie przyniósł oczekiwanych
rezultatów. Byłem wtedy nastolatkiem, tak jak moi
rówieśnicy, miałem plany i marzenia i pewnego
dnia świat się dla mnie zawalił. Po operacji i bardzo
długiej i wyczerpującej rehabilitacji nie wróciłem już
do formy, co skończyło się tym, że zacząłem chodzić
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o kulach. Początki były ciężkie. Musiałem się
uczyć od nowa wszystkiego. Czasem proste
codzienne czynności urastały do ogromnego problemu, np. przeniesienie kubka z kawą z kuchni
do mojego pokoju. Nie wiem, gdzie byłbym
dzisiaj, gdyby nie wsparcie moich najbliższych.
Jakoś się pozbierałem i staram się funkcjonować
normalnie, żyć tak, jakby choroby nie było.
Z czym najtrudniej było się pogodzić?
Tak jak już wspomniałem, najtrudniejszym
momentem był dzień, kiedy dostałem kule do
ręki. To było straszne dla 16-latka, który chciał
coś osiągać w życiu i spełniać swoje marzenia.
Musiałem przewartościować swój świat i zacząć
wszystko od nowa…
Co Panu pomaga w walce o siebie i swoje
marzenia?
Jestem typem zadaniowca, który twardo trzyma
się ziemi. Myślę realnie, nie tracąc czasu na
złudzenia. Staram się traktować każdy dzień
jako nowe wyzwanie, ale też szansę na przeżycie dobrych chwil i dzielenia się nimi z innymi.
Swoje w życiu przeszedłem i mam dystans do
wielu spraw. Nie patrzę na siebie ani na inne
osoby z niepełnosprawnością przez pryzmat ich
ułomności, a tego, co sobą reprezentują jako
ludzie. Jakie mają serca, a nie jak wyglądają.

Trzeba wstać
z kolan i iść dalej
z podniesioną głową

Jakie największe bariery – fizyczne i mentalne –
napotyka Pan na co dzień?
Generalnie w Siedlcach, i nie tylko, jest za mało
miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – nie tylko tych poruszających się na wózku
inwalidzkim. Ja, jako osoba o kulach, też czasem
mam ciężko, ale staram sobie jakoś z tym radzić.
Dużo gorsze są bariery mentalne – większość ludzi
sprawnych nie potrafi bądź boi się pomóc osobom
niepełnosprawnym. Codziennie widzę takie sytuacje w autobusie, kiedy człowiek z jakąś niepełnosprawnością potknie się, rzadko kiedy ktoś wyciągnie do niego rękę, by mu pomóc. Podobnie jest
z ustąpieniem miejsca – jeśli już, to robią to starsi
ludzie. Młodzi zanurzeni są w swoich smartfonach
i na wszelki wypadek nie podnoszą zza nich oczu.
Życie z chorobą to ciągła niepewność, strach,
duchowe upadki. Co te doświadczenia zmieniły
w Panu?
Życie z moją chorobą nauczyło mnie przede
wszystkim tego, by być silnym i stawiać czoła
losowi. Nauczyło mnie też odwagi i odpowiedzialności za to, co robię. Dziś cieszę się każdym dniem
– nie ważne, czy jest dobry, czy wręcz przeciwnie.
Każde doświadczenie nas czegoś uczy. Nie wolno
się załamywać. Trzeba wstać z kolan, choćby po
raz kolejny, i iść dalej z podniesioną głową.
Jakie ma Pan hobby i pasje?
Jako facet bardzo interesuję się motoryzacją, jestem
też fanem filmów przyrodniczych, które namiętnie
oglądam, ale największą frajdę sprawia mi wędkowanie – wtedy się naprawdę odstresowuję. Cisza
i spokój nad wodą to jest to, do czego tęsknię po
ciężkim dniu.
Czuje się Pan spełniony?
Tak, bo pomimo moich ograniczeń fizycznych,
robię to, co lubię, zarabiam na życie własną pracą
i spotykam się z życzliwymi mi ludźmi. Wierzę
w to, że jeszcze spełnią się moje marzenia.
Można wiedzieć, jakie?
To niech pozostanie tajemnicą.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Wierzę w to,
że jeszcze spełnią się
moje marzenia
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Frajda
z bycia

sobą

– czyli jak pokonać

komple ksy

C

o oznacza termin „kompleks”
w psychologii i kto jest autorem
tego terminu?
Za twórcę pojęcia „kompleks” uchodzi
austriacki lekarz i filozof Joseaf Breuer,
który współpracował z Freudem – twórcą
psychoanalizy. Termin ten spopularyzował natomiast Carl Gustav Jung – psychiatra i psycholog pochodzący z Austrii.
W późniejszych latach badacze ludzkiej
psychiki różnie postrzegali kompleksy.
Niektórzy mówili, że poczucie niższości jest naturalne i potrzebne do rozwoju, jest jego motorem. Inni uważali, że
kompleksy są zjawiskiem patologicznym.
Aktualnie w powszechnym rozumieniu kompleksy łączymy z zaburzeniami
poczucia własnej wartości, samooceny.
Mówiąc o kompleksach myśli się o nieprzyjemnych i wstydliwych przeżyciach
oraz emocjach związanych z wyglądem
zewnętrznym, cechami charakteru czy też
statusem, umiejętnościami.
No właśnie, kiedy mówimy o kimś „osoba z kompleksami” albo „zakompleksiona” jest to nacechowane bardzo negatywnie…
Problem z kompleksami polega na zaburzonym myśleniu o sobie. To, co zaburzone, nie jest pożądane. Jest uciążliwe
i zubożające. Osoby doświadczające
kompleksów zbyt dużą wagę przywiązują
do niektórych faktów na swój temat – wyolbrzymiają je, mocno przeżywają, a czasami nawet gnębią się myślami zupełnie nieprzystającymi do rzeczywistości.
Przez zniekształcone spostrzeganie siebie
czują się gorsze od innych. To bardzo
utrudnia swobodne funkcjonowanie.
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Co jest źródłem takiego myślenia?
O kompleksach możemy myśleć, jak
o problemach z akceptacją siebie, z samooceną. Zamiast adekwatnej samooceny,
osoba ma samoocenę zaniżoną, a ta pochodzi z okresu dzieciństwa. Osoby, które
doświadczyły bezwarunkowej akceptacji
i miłości ze strony rodziców czy opiekunów, uczą się, że są wartościowe, bo są
unikalne i niepowtarzalne. Innymi słowy
wierzą, że dobrze, że są takimi, jacy są.
Natomiast osoby, które nie spotkały się
z docenieniem za to, że po prostu są, uczą
się warunkowej akceptacji. Warunkowej,
czyli zależnej od atrakcyjności fizycznej,
sukcesów, aktualnego humoru itp. To bardzo chwiejna baza dla samooceny. Wystarczy drobne niepowodzenie czy utrata
urody, by poczuć się gorszym od innych.
W którym momencie życia dziecko najbardziej chłonie przekazy, które w przyszłości zaowocują zakompleksieniem?
Od samego początku dziecko uczy się od
opiekunów, czy jest wartościowe czy też
nie. Newralgicznym okresem życia
jest natomiast dojrzewanie,
kiedy to rówieśnicy i ich
opinie stają się szczególnie ważne. Kiedy
dodamy do tego intensywne doznania
emocjonalne (podsycane burzą hormonów), robi się
bardzo sprzyjające
środowisko do wykształcenia się kompleksów. Wsparcie
bliskich jest tu szczególnie ważne.

Jakie zachowania czy słowa rodziców
mają na nas najbardziej destrukcyjny
wpływ?
Mówiłam o warunkowej akceptacji, przez
którą rozumiem bycie z dzieckiem wtedy,
gdy spełnia oczekiwania dorosłych, a odwracanie się (karanie, wycofywanie zainteresowania, złoszczenie się, krytykowanie), kiedy „zawodzi”. Spróbuję pokazać
to na przykładzie zbitej szklanki. To taka
drobnostka, ale dużo mówi o postawie rodzicielskiej. Kiedy mówimy dziecku, że
zdarza się każdemu, że szkoda, ale można to posprzątać itp. dajemy mu poczuć,
że jest ważne i kochane, nawet jak coś
sknoci. Jeśli dziecko w takim momencie
słyszy, że jest gapą, czy, że nie zarabia,
a niszczy albo, że inne dzieci tak nie niszczą, to jest to jasny przekaz, że w relacji
z opiekunem nie ma miejsca na słabości,
potknięcia. Dziecko nabiera wówczas
przekonania, że powinno być idealne. To
nie jest osiągalne, więc traci poczucie
własnej wartości. Bardzo niebezpieczne
dla poczucia własnej wartości jest także
porównywanie z innymi. I nie chodzi tu
tylko o te momenty, kiedy dziecko wypada gorzej. Równie niepotrzebne jest
podkreślanie słabości innych osób czy
zapewnianie dziecka o jego wyższości nad innymi. Kiedy
w rodzinie panuje atmosfera oceniania, komentowania to jest to dla
dziecka sygnał, że
ciągle podlega ocenie, a to nie służy
zdrowemu rozwojowi. Uczy się ono,
że nie może być
sobą, a ma zaspokajać wymagania
innych.

Psychologia

Emocje i uczucia
Jakie emocje towarzyszą osobie, borykającej się z poczuciem niskiej samooceny i które z nich najtrudniej
opanować?
Najmocniej doświadczanymi emocjami jest wstyd i lęk,
często pojawia się też zazdrość. Bardzo nieprzyjemne
odczucia, które często wycofują z relacji międzyludzkich, a czasem są wręcz dla nich destrukcyjne.
Od czego zależy to, czy nasze kompleksy będą miały
charakter konstruktywny czy też patologiczny?
Od pracy własnej osoby. Największą jej częścią jest
uświadomienie sobie, że posiada kompleksy i że niszczą
one jej samopoczucie. Zaobserwowanie, że problemem
jest brak naszej własnej akceptacji i, że to sami mamy
do wykonania pracę. Walka z kompleksami nie odbywa
się na poziomie materialnym (często ludzie inwestują
w operacje plastyczne czy starają się więcej posiadać),
ale emocjonalnym. „Gonić króliczka”, udoskonalać
można się w nieskończoność. Dopiero akceptacja swoich słabości, swojej nieidealności przynosi ulgę.
Są rzeczy od nas niezależne, jak np. wzrost czy iloraz
inteligencji – nie wszyscy jednak akceptują to, jacy
są, nosząc w sobie żal i poczucie niesprawiedliwości.
Z czego wynikają trudności w przezwyciężaniu kompleksów?
Doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że co osoba,
to inna historia. Jeśli miałabym spróbować uogólnić,
to wydaje mi się, że często myślimy, że odwrotnością
niskiej samooceny jest samoocena wysoka. Dobrostan
psychiczny pochodzi natomiast z samooceny adekwatnej. Adekwatnej, czyli uwzględniającej i to, co w nas
fajne, i to, co nie. Wcale nie musimy pokochać jakiejś
naszej nielubianej cechy. Walka z kompleksami polega
na odkryciu, że możemy mieć frajdę z bycia sobą. Nawet z tą nielubianą cechą.
Nawet największe gwiazdy sceny: piosenkarze, aktorzy
(Angelina Jolie nie znosi swoich ust, których zazdroszczą jej miliony kobiet na świecie), projektanci mody,
pisarze (Bolesław Leśmian miał kompleksy z powodu
niskiego wzrostu i łysiny), malarze, piłkarze (np. David
Beckham nie akceptuje swojego głosu)… noszą w sobie kompleksy – dla wielu z nich pogodzenie się z nimi
i ich oswojenie pomogło im wyjść z zaklętego kręgu
niemocy i niewiary we własne siły i zdolności. Jak Pani
myśli, od czego to zależy?
Praca z poczuciem własnej wartości skupia się na poradzeniu sobie z poczuciem niższości. Dostrzeżeniu
w swojej inności nie zagrożenia, a potencjału, wartości.
Często to poczucie niższości dotyczy zupełnie czegoś
innego niż konkretna cecha, np. w wyglądzie. Dotarcie
do tego, co naprawdę jest powodem problemów z samooceną (a zwykle jest wyparte ze świadomości), jest
bardzo ważne. Pomaga zrezygnować z dążenia do niedoścignionego ideału, a to sprzyja ekspresji siebie.
Światowej sławy gwiazda Urszula Dudziak przyznaje
na swoim blogu: „Byłam tak zakompleksiona w młodości, że wychodząc na scenę zakrywałam włosami
twarz, by nikt nie mógł jej dojrzeć”. A stało się tak
dlatego, że jej najbliższa koleżanka skrytykowała jej
wygląd… Trudno uwierzyć, że jedno słowo może nas
zablokować na długie lata…
Nie jest to częsta sytuacja, ale faktycznie bolesne słowo, wypowiedziane w okresie wyjątkowej wrażliwości
emocjonalnej czy kryzysu, może mieć bardzo obszerne i trudne do odwrócenia skutki. Krytyka z ust kogoś
bliskiego, na czyjej opinii nam zależy, jest najbardziej
bolesna. Warto to mieć na uwadze, kiedy chcemy kogoś
skrytykować.

W programie „Sekrety lekarzy” spotykamy osoby, dla których defekty
wyglądu stanowią największe źródło ich kompleksów. To są bardzo
nieszczęśliwi ludzie. Można zapytać, czy o szczęściu decyduje ładny
biust albo „hollywodzki uśmiech”? Przecież to nie jest największa
tragedia…
Nie widziałam tego programu i trudno mi się ustosunkować. Czasami oszpecenie (np.
w skutek wypadku czy choroby) ciała może poważnie odbić się na psychice. Uważam,
że w takich sytuacjach medycyna estetyczna jest nieoceniona. Wiele osób poddaje
się jednak operacjom plastycznym z powodów, które
dla osoby patrzącej z boku
mogą być zupełnie niezauważalne. Takie natrętne zaabsorbowanie jakimś drobnym niuansem we własnym
wyglądzie klasyfikuje się
jako zaburzenie psychiczne
– dysmorfofobia. W obu
przypadkach pojawia się
cierpienie, które zasługuje na uwagę i adekwatną
pomoc.
Kto jest przeciwieństwem
osoby z kompleksami?
Powiedziałabym,
że
osoba akceptująca siebie taką, jaka jest. Nie
znaczy to absolutnie, że
osoby bez kompleksów
lubią w sobie wszystko, że uważają się za
idealne. Nie oczekują
od siebie ani perfekcyjnego wyglądu, ani
wiedzy, ani zachowania. Defekt nie jest
po prostu w stanie
zmącić ich poczucia
własnej wartości. Nie
onieśmiela, nie powoduje zamykania
się w sobie.
Jakie proponuje Pani
metody „anykompleksowe”? Co sami możemy
zrobić, by bardziej polubić siebie i docenić to, co w nas niepowtarzalne i wyjątkowe?
W pracy terapeutycznej zachęcam do patrzenia na siebie i innych wg
zasady, że inaczej nie musi oznaczać ani lepiej, ani gorzej. Inaczej to
inaczej. Kropka. Dopuszczanie do siebie myśli i emocji bez ich oceniania jest bardzo dobrym ćwiczeniem w akceptacji siebie, takim jakim się
jest. Przy takim podejściu braknie miejsca na kompleksy.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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Prawo

RODO

PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM
ICH DANYCH OSOBOWYCH

O

d 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”). RODO to nowe
unijne prawo, które w inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach. Rozporządzenie ujednolica zasady ochrony danych osobowych
w Unii Europejskiej oraz rozszerza kontrolę obywateli nad
tym, jakie informacje na ich temat są zbierane, przez kogo
i w jaki sposób są przetwarzane. Rozporządzenie wiąże
wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nowe rozporządzenie dotyczy przetwarzania danych osobowych, a więc ma ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa. Każdy jest właścicielem swoich danych, które są
nieustannie przetwarzane przez różnego rodzaju instytucje
i firmy: od publicznych ośrodków zdrowia zaczynając, a na
portalach społecznościowych kończąc. RODO wprowadza
szereg nowych praw, z których może skorzystać obywatel,
gdy uzna, że instytucja przetwarzająca jego dane czyni to
w sposób nieprawidłowy.
W pierwszej kolejności wspomnieć jednak należy o definicjach zawartych w rozporządzeniu, a kluczowych z punktu
widzenia zrozumienia specyfiki tego aktu prawnego. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
Dane osobowe stanowią zatem wszelkie informacje dotyczące żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które
w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania
tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe. Dane
osobowe, które zostały pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zostały zaszyfrowane bądź poddane pseudonimizacji, ale które mogą prowadzić do ponownej
identyfikacji osoby fizycznej, pozostają danymi osobowymi
objętymi zakresem RODO. Za dane osobowe nie uważa się
natomiast danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. Możliwość
identyfikowania osoby fizycznej należy odnosić do określenia tożsamości konkretnej osoby na podstawie posiadanych
lub ewentualnie możliwych do uzyskania informacji.
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Jak stanowi art. 4 pkt 2 RODO, przetwarzanie oznacza operację
lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie
lub niszczenie. W zasadzie przetwarzaniem jest każda czynność
wykonana na danych osobowych, którą administrator danych (czyli osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych) na nich wykona od
momentu ich pozyskania do swoich zbiorów.
RODO rozszerza prawa osób, których dane dotyczą, ale również
obowiązki podmiotów przetwarzających ich dane osobowe. Nowe
przepisy wprowadzają pięć kluczowych praw, które każdy administrator danych musi przestrzegać.
RODO kładzie szczególny nacisk na to, aby osoby, których dane
są przetwarzane, miały większy dostęp do informacji na temat
podejmowanych przez administratorów działań. Osoby mają też
mieć większą kontrolę nad danymi, które przekazują administratorowi danych. Kwestię tę poruszono już w preambule do unijnego rozporządzenia, gdzie jest mowa o tym, że skuteczna ochrona
danych osobowych w Unii Europejskiej zależy głównie od tego,
jak bardzo wzmocnione oraz doprecyzowane zostaną prawa osób,
których dane dotyczą. Stąd art. 15 rozporządzenia, wprowadza tzw.
prawo dostępu do danych, według którego osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona zwłaszcza do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach
w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. Ponadto administrator powinien określić w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu, czy też wskazać informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego
osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania oraz informacje o prawie wniesienia skargi
do organu nadzorczego i jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle.
Dodatkowo osoba taka może żądać od administratora uzyskania
dostępu do tych danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za
pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona
na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Prawo
Z prawem dostępu do danych osobowych wiąże się szersze prawo do informacji. Osoby, których dane są przetwarzane, muszą
być poinformowane o szczegółach tego procesu. Administrator
podejmuje odpowiednie środki, aby komunikować się i przekazywać informacje w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności
gdy informacje są kierowane do dziecka. Motyw 58 preambuły
RODO podkreśla, że wiadomość ta ma być zwięzła i zrozumiała,
powinna być sformułowana jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowana. Wszelkie
informacje i komunikaty – gdy przetwarzanie dotyczy dziecka
– powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by
dziecko mogło je bez trudu zrozumieć. Jeżeli zatem dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych powinien
podać w szczególności swoją tożsamość i dane kontaktowe, cele
przetwarzania danych osobowych czy podstawę prawną przetwarzania, jak również inne informacje, jak informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją. Obowiązek informacyjny powinien być przez administratora spełniony, o ile dana osoba informacji, o których mowa
wyżej jeszcze nie posiada.
Osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo żądania
sprostowania swoich danych nieprawidłowych lub uzupełnienia
danych niekompletnych. Fakt nieprawidłowości musi jednak
udowodnić osoba wnosząca takie żądanie. Przykładem takiej
sytuacji może być żądanie pracownika w zakresie aktualizacji
jego nazwiska w związku z jego zmianą. Należy pamiętać, że
prawo do żądania aktualizacji danych powinno być ograniczone
do celów przetwarzania. Wnioskodawca nie może żądać uzupełniania bazy danych administratora o informacje, które byłyby
nadmierne, tj. nie byłyby niezbędne do realizacji tego celu.

► dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
► wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
► dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Ważne, że istnieją sytuacje, które sprawiają, że osoby, których
dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia danych
osobowych. Mowa tu o przypadkach, kiedy przetwarzanie jest
niezbędne:
► w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
► do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
► w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy albo zapewnienie opieki zdrowotnej) ;
► do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
► do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie
przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane
dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18
RODO i zaliczyć do nich możemy następujące sytuacje:
► kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe – ograniczenie
ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one
poprawione;
► w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
► kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;
► w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie obowiązuje
do momentu ustalenia, czy sprzeciw jest zasadny.

Podkreślenia wymaga, że jeżeli żądania osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, administrator może pobrać rozsądną
opłatę lub odmówić realizacji żądania. Dotyczy to głównie przypadków przesadnego i uporczywego działania wnioskodawcy.
W takim wypadku administrator musi jednak powiadomić wnioKolejnym uprawnieniem w związku z RODO jest prawo do skodawcę o fakcie i przyczynach niespełnienia jego żądania,
przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo a także o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego
żądania otrzymania od administratora jej danych w ustruktu- i skorzystania z sądowej ochrony swoich praw.
ryzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
odsumowując, zadaniem administratora danych osobodo odczytu maszynowego. Co więcej, może żądać aby admiwych jest dostosowanie systemów informatycznych tak,
nistrator przesłał te dane innemu administratorowi. Skorzystać
z tego uprawnienia mogą jednak wyłącznie osoby, których dane
aby na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, można
przetwarzane są na podstawie zgody, w celu wykonania umowy było między innymi usunąć całkowicie jej dane osobowe, czy
lub gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny. Po przenieść je do innego usługodawcy. Przykładowo, zmieniastronie administratorów to nowe uprawnienie wymaga wypraco- jąc placówkę medyczną, możemy żądać, żeby obecny podmiot
wania i wdrożenia takich mechanizmów, które pozwolą na prze- przetwarzający nasze dane wygenerował plik z wszystkimi nanoszenie danych do systemów innych administratorów.
szymi danymi osobowymi, a następnie przekazał go nam. Administrator danych będzie miał również obowiązek udzielenia
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunię- wszelkich informacji na temat danych osobowych osobie, której
cia – tzw. prawo do bycia zapomnianym. W przypadku wystą- te dane dotyczą. W przypadku złożenia zapytania przez tę osobę,
pienia określonych okoliczności osoba może żądać od admini- powstanie obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie
stratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego w terminie miesiąca. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę
ich zbioru. Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez danych osobowych osób, których dane dotyczą i ułatwić im dozbędnej zwłoki. Muszą zaistnieć jednak określone przesłanki, stęp do danych. Warto mieć świadomość praw posiadanych na
aby można było skorzystać z tego prawa. Przesłanki usunięcia gruncie rozporządzenia i sposobu ich realizacji.
danych to między innymi:
► brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięKinga Sulej
cie zgody na ich wykorzystywanie);
► zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały
radca prawny
one zgromadzone;
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Siedlce • Mińsk Mazowiecki • Łuków • Hołubla • Wielgolas • Latowicz • Seroczyn • Oleśnica •

Co nowego
w Centrum

W CENTRUM HARMONII ZE ŚWIATEM
Dzienne Domy Wsparcia

C

entrum 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 Dzienne Domy Wsparcia
w lokalizacjach:
• Oleśnica – Oleśnica 25 (08-117 Wodynie);
• Żelechów – ul. Piłsudskiego 42 (08-430 Żelechów);
• Ceranów – Ceranów 25 (08-322 Ceranów)
• Siedlce – ul. Kleeberga 2 (08-110 Siedlce),
• Mińsk Mazowiecki – ul. Olsztyńska 2 (05-300 Mińsk Maz.)
Trwa rekrutacja do kolejnych placówek:
• Jadwisin – ul. Jadwisin 54 (gm. Strachówka)
• Nur – ul. Łomżyńska 14 (07-322 Nur)

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.
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 www.centrum.med.pl/dzienne-domy-wsparcia

Przychodnia Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Informujemy, że we wrześniu
2018 r. poradnie specjalistyczne:
• Ginekologiczno-położnicza
• Ortopedyczna
• Chirurgii onkologicznej
• Gastrologiczna
• Pracownia endoskopii
Zostały przeniesione
do nowej części (wejście B)
w Przychodni Centrum Matki
i Dziecka w Siedlcach
przy ul. Kleeberga 2
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• Garwolin • Domanice • Aleksandrów • Bielany • Rozbity Kamień • Dębe Wielkie • Ceranów • Nur • Strachówka

„TRZYMAJ FORMĘ”
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

Projekt działaniem obejmuje grupę docelową uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim.
W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

REALIZACJA CELÓW PROJEKTU:

 badania diagnostyczne
edukację zdrowotną

zajęcia aktywności ﬁzycznej
 porady dietetyka, psychologa, specjalisty
 aktywności ﬁzycznej, specjalisty ds. żywienia

 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: 01.06.2018 - 31.12.2020
Koordynator projektu: Barbara Pieńkowska, tel. 795 401 210
email: barbara.pienkowska@centrum.med.pl www.centrum.med.pl
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Zbliżenia

Wierzę
w ludzi
Rozmowa z dr Arturem Prusaczykiem,
wiceprezesem Centrum
Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach

Nie potrzebują lekarza zdrowi

(Ewangelia św. Mateusza 9, 12)

Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Centrum Medyczno-Diagnostycznego powiedział Pan, że ludzie, z którymi
przyszło Panu pracować, to prawdziwy skarb. Gdzie tkwi tajemnica wspólnego sukcesu, jakim niewątpliwie jest Centrum
Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach?
Tak, to prawda. Uważam, że zespół jest najważniejszy. Sami, to
znaczy Paweł Żuk i ja, którym dwadzieścia lat temu, mówiąc
żartobliwie, przyśnił się pomysł powołania tej firmy, nie doszlibyśmy do niczego. Mam nadzieję, że nasi pracownicy mają tego
świadomość, choć na pewno budowanie tego wspólnego dzieła
nie było i nie jest łatwe. Myślę, że kluczem, który otwiera ludzi
na wspólny cel, jest docenienie w nich tego, co najlepsze, co
jest ich potencjałem i wykorzystanie ich kreatywności w pracy
zespołowej w perspektywie wielu lat. Jestem dumny z naszego
zespołu i mam mu za co dziękować. Ja wierzę w ludzi.
Z czego jeszcze jest Pan dumny?
Z tego, że pacjenci, którzy zapisali się do CMD na początku
działania naszych placówek, nadal są z nami. Że są lojalni nie
z powodu nieodpowiedniej alternatywy, ale świadomego wyboru, opartego na jakości opieki medycznej, świadczonej w Centrum Medyczno-Diagnostycznym. Nie mamy się czego wstydzić.
Dużo podróżuję po świecie w celach służbowych, obserwując,
jak wygląda opieka medyczna w innych krajach i dochodzę
do wniosku, że mamy bardzo podobne rozwiązania. Ludzie są
wszędzie identyczni, barierą tamującą postęp nie są – wbrew pozorom – pieniądze a mentalność. Tę najtrudniej zmienić. Z moich obserwacji wynika, że pacjenci dużo szybciej dostosowują
się do tych zmian, większy kłopot mają z tym pracownicy…
Do czego najtrudniej ich przekonać?
Obecnie prowadzimy pilotażowy program e-recepty, który –
obok – perspektywicznych e-zwolnień – ma szansę usprawnić
obsługę pacjenta z korzyścią dla obu stron. Skoro te rozwiązania
sprawdziły się w innych ośrodkach, to dlaczego nie mają sprawdzić się u nas? Nadal jednak wśród wielu lekarzy istnieje opór
co do tego typu rozwiązań.
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A pacjenci – czego się najbardziej obawiają?
Myślę, że wciąż, szczególnie w środowiskach wiejskich,
pokutuje przekonanie, że lepiej się nie badać, bo można
wykryć raka, a jak rak, to wyrok. Na szczęście te stereotypy powoli się zmieniają i coraz więcej osób korzysta
z naszych programów profilaktycznych, bo są świadome,
że wczesne wykrycie nowotworu gwarantuje wyleczalność. Niech potwierdzeniem tych słów będą statystyki:
Siedlce pod względem zgłaszalności na badania profilaktyczne są w czołówce polskich miast. I to nas bardzo
cieszy.
Co Centrum Medyczno-Diagnostyczne oferuje pacjentom a czego nie znajdą w innych placówkach?
Naszym priorytetem jest przede wszystkim koordynowana i zintegrowana opieka zdrowotna, systematyczne budowanie wartości, które przekładają się na realne wyniki
leczenia. Myślimy o pacjencie w długiej perspektywie,
stąd tak ważne są w naszej pracy innowacje technologiczne i organizacyjne, służące zapewnieniu kompleksowości usług i budowanie opieki w oparciu o dowody
naukowe i najnowszą wiedzę. Współpracujemy z wieloma uniwersytetami i instytucjami naukowo-badawczymi
oraz międzynarodowymi organizacjami, wykorzystując
najnowsze zdobycze nauki. Lista tych placówek jest
bardzo długa i nie sposób ich tutaj wymienić. Wspomnę chociażby o wieloletniej współpracy z Pomorskim
Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, która zaowocowała powołaniem w CMD Poradni Genetycznej.
Nieocenione są też obopólne kontakty z Breast Cancer
Unit w Vasteras w Szwecji – to wzorcowa placówka, zajmująca się kompleksowym leczeniem raka piersi. Przyznam szczerze, że mamy szczęście do ludzi – w trudnych
momentach naszej pracy zawsze spotkamy na swojej
drodze mądrych ludzi, którzy nas wspierają i doradzają
najlepsze rozwiązania. Dobre słowo też jest dziś bardzo
potrzebne (śmiech).

Zbliżenia
CMD powstało 20 lat temu – jak Pan wyobrażał sobie tę
firmę na początku drogi?
Mam jeszcze notatki sprzed dwudziestu lat, które robiliśmy
wspólnie z dr Pawłem Żukiem, prezesem firmy. Aż trudno
uwierzyć, że ten czas tak szybko leci… Na początku miała to
być wyłącznie firma prywatna, która będzie służyła młodym
rodzinom i pacjentom przewlekle chorym. Nurt profilaktyczno-rozwojowy i opieki geriatrycznej nadal jest naszym
priorytetem, ale zdaliśmy sobie sprawę, że bez płatnika publicznego nie damy rady. Z góry założyliśmy, że ten płatnik
publiczny będzie się rozwijał. I to okazało się prawdą.
Czy jest coś, co przerosło Pana oczekiwania?
Szybki postęp informatyzacji i to nie tylko w tych dziedzinach, które bezpośrednio przekładają się na naszą pracę, ale
także globalnie. To mnie bardzo zaskoczyło. To jest pozytywne zdziwienie. A negatywne? Nie sądziłem, że tak trudno jest
przekonać ludzi do innowacji, o czym już wspomniałem. Ale
to, na szczęście, powoli się zmienia.
Podejrzewam, że jest Pan gościem we własnym domu. Co
Pana napędza do tak intensywnej pracy?
Na pewno świadomość, że to, co robimy, przynosi korzyści dla pacjenta i służy pomnażaniu dobra w ogóle. Może
to zabrzmi górnolotnie, ale myślę, że zbyt rzadko kierujemy się w życiu ewangeliczną postawą, która nakazuje szacunek
dla drugiego, kimkolwiek on jest.
Tyle się dzisiaj narzeka na służbę
zdrowia, na lekarzy i pielęgniarki… Na przychodnie i szpitale…
Ale zazwyczaj tak jest, że dobre
przykłady są wypierane przez złe
i to te ostatnie łatwej „sprzedać”.
One są bardzo medialne. A dobro
jest ciche i pokorne. Lekarz jest aż
i tylko człowiekiem. Jestem przekonany, że tych prawdziwych lekarzy, dla których pomoc cierpiącemu bliźniemu jest celem i sensem
życia, jest znacznie więcej niż tych,
którzy przedkładają własne dobro
(czytaj wygodę) nad potrzeby pacjenta.
Snuje Pan plany na przyszłość?
Nieustannie (śmiech). W przyszłości chciałbym powołać Polski Oddział Fundacji Opieki Zintegrowanej i włączyć w to dzieło inne podmioty tak, by ta współpraca
zaowocowała konkretnymi rozwiązaniami, które jeszcze bardziej usprawnią opiekę nad pacjentem. Razem znaczy lepiej,
efektywniej i taniej.
Jest Pan ginekologiem-położnikiem, obecnie w trakcie specjalizacji z onkologii ginekologicznej. Setki siedlczan i nie
tylko przywitały świat dzięki Pana opiece i pomocy. Co Pan
czuje, kiedy rodzi się nowy człowiek?
Na pewno mam trochę inne odczucia jak matki tych dzieci,
ale łączy nas jedno: jesteśmy świadkami prawdziwego cudu.
Cudu narodzin. Jestem rodzicem i każdego dnia się o tym
przekonuję. Powołanie na świat nowego człowieka to dopiero początek drogi. Nie wystarczy pokochać – jak powiada
mój ulubiony poeta K. I. Gałczyński – trzeba jeszcze wziąć
tę miłość w ręce i przenieść przez całe życie. Dlatego chylę
czoła przed wszystkimi matkami, bo to one przede wszystkim niosą swoje dzieci przez ten świat, a my je życzliwie
wspieramy…
Co Pan zawdzięcza swojej rodzinie?
…Niezwykle dużo, bo dzięki moim bliskim, bardzo dla mnie
wyrozumiałym, mogłem się zająć budowaniem firmy Centrum. A to nie jest łatwe zadanie – pogodzenie obowiązków
rodzinnych i zawodowych wyzwań. Zawsze marzyłem o du-

żej rodzinie… Mam troje dzieci, dwóch wnuków i kolejnych
dwóch w drodze. Rodzina jest dla mnie opoką, choć czasem
zbyt często nie ma mnie w domu (śmiech). Ale wierzę, że
bliscy mi to wybaczą. Ich szczęście jest moim szczęściem,
ich smutek moim smutkiem.
Córka poszła w Pana ślady…
Tak, już jako dwulatka wiedziała, że będzie lekarzem tak jak
tata i dziadek (śmiech).
Przed czym ją Pan przestrzegał, kiedy powiedziała o swojej
decyzji?
Żeby nie popadła w pracoholizm.
To akurat przewrotna rada…
Tak, wiem, ale szewc bez butów chodzi.
Udaje się Panu wyrwać trochę chwil na odpoczynek?
Jeśli koszenie trawy na mojej działce nazwać rekreacją, to jak
najbardziej (śmiech). Ale tak poważnie, to czasami uda mi
się wyrwać w krótką podróż. Dbam też o to, by regenerować
siły, dużo jeżdżę na rowerze i regularnie korzystam z basenu,
ale uważam, że to wciąż za mało. Bardzo lubię czytać i to
mnie dystansuje do wielu spraw. Z wielką radością jeżdżę też
na Mazury, gdzie chodziłem do średniej szkoły i gdzie mój
tata ma działkę. Co roku odbywa
się tam Festiwal Muzyki Organowej. Wtedy naprawdę odpływam… „Gdy słowa już daremne,
myśli daremne, a wyobraźni nie
chce się już wyobrażać, jeszcze
tylko muzyka. Jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie. –
powiada nieoceniony Wiesław
Myśliwski. To wszystko mnie
uspokaja i wycisza, ale też inspiruje i jest źródłem pytań o sens:
po co jesteśmy, dokąd zmierzamy,
co po nas pozostanie… Nie dalej
jak wczoraj zadałem sobie to pytanie po raz wtóry po obejrzeniu
znakomitego dokumentu „Sól
ziemi”, opowiadającego o wybitnym fotografie brazylijskiego
pochodzenia Sebastiano Salgado,
który dotarł do jądra ciemności.
Ten film wbija w fotel – z jednej
strony przez to, że ukazuje bezmiar cierpienia na świecie, którego sprawcą jest człowiek – wojny, głód, ludobójstwa, exodus
uchodźców, z drugiej zaś niewyobrażalne piękno przyrody,
ewangeliczne Genesis, nie tknięte jeszcze jego ręką. A przecież jesteśmy częścią Natury, boskiego planu Stworzenia, poczętego z miłości do nas, ludzi. Więc co po nas pozostanie:
popiół ze spalonej ziemi czy diament pojednania i miłosierdzia… Dlatego myślę, że każdego dnia, wbrew drzemiącym
w nas demonach, winniśmy ocalać w sobie tę cząstkę dobra,
która jest światłem i miłością, i pielęgnować ją jak drogocenny skarb. Bo tylko to się liczy. Miłość i dobro.
A co jest dla Pana źródłem spokoju w sercu?
To, że zrobiłem coś dobrego i dla rodziny, i dla świata. Dla
przyjaciół i współpracowników. Dla moich pacjentek. Mam
pokój w sercu, kiedy bliscy są zdrowi i spełniają się w życiu, ale też wtedy, kiedy udaje mi się dopiąć jakiś ważny,
z punktu widzenia dobra pacjenta, projekt. W pracy kieruje
mną próba rozwiązania problemu i zdziwienie, że nie można
czegoś rozwiązać. Lubię zatem wytrwałość w dochodzeniu
do prawdy i dzięki temu czuję pokój w sercu. Czuję go także wówczas, kiedy mamy przychodzą do mnie pochwalić się
swoimi dziećmi. I kiedy codziennie rano otwieram oczy – bo
przecież wciąż żyję! I jeszcze mam tyle do zrobienia…
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Migotanie
przedsionków

– czy jest się czego bać?

Artykuł, który przedstawiłem Państwu w poprzednim numerze kwartalnika zatytułowany był: „W rytmie serca”. Jednakże dotyczył głównie niewydolności serca. Tym razem jeszcze bardziej zbliżymy
się do tegoż „rytmu”. Postaram się przekazać kilka
informacji na temat dość powszechnego, ale niezwykle ważnego problemu, jakim jest migotanie przedsionków (FA).

N

a początek kilka informacji podstawowych.
Nasze serce zbudowane jest z grubsza z czterech jam: dwóch przedsionków (prawego
i lewego) oraz dwóch komór (także prawej i lewej).
Serce w całości jest pompą, która z jednej strony napełnia się napływającą krwią, a następnie wypycha
ją do naczyń. Część prawa serca wypycha krew do
płuc, gdzie pobiera ona tlen, a część lewa wypycha
krew do najdalszych części naszego ciała, by dostarczyć tam tenże tlen i składniki odżywcze. To oczywiście duże uproszczenie, ale na tym etapie wystarczy. Żeby pompa mogła sprawnie pracować, musi
istnieć pewien mechanizm, który reguluje jej pracę.
Główną siłą odpowiadającą za wyrzucanie krwi są
komory, bo są większe, mają mocniejszą mięśniówkę. No to po co są przedsionki? Przedsionki odpowiadają za przyjęcie napływającej krwi i regulują
jej sprawny przepływ i wypełnienie komór. Skurcz
przedsionków odpowiada za ostateczne dopełnienie
krwią komór, co w konsekwencji powoduje ich najbardziej efektywne działanie. Cała praca serca musi
być odpowiednio zsynchronizowana i regulowana.
W górnej części przedsionków jest położona struktura, zwana węzłem zatokowym, w którym powstają
impulsy nerwowe odpowiadające za regulację i synchronizację skurczu zarówno przedsionków, jak i komór. W sytuacji prawidłowej (fizjologicznej), impuls przechodzący przez przedsionki powoduje ich
skurcz i dopełnienie krwią komór, następnie impuls
przechodzący do komór powoduje ich skurcz i wypchnięcie krwi do dużych naczyń. Przedsionki od
komór są oddzielone tzw. zastawkami, które w trakcie skurczu przedsionków się otwierają, a w trakcie
skurczu komór zamykają, by krew nie cofała się do
owych przedsionków. Impulsy w węźle zatokowym
powstają regularnie w granicach 60-90/minutę. Ich
częstotliwość może zwiększać się w przypadku
wysiłku fizycznego czy np. pobudzenia emocjonalnego. Żeby zapewnić sprawną pracę przedsionków,
impulsy muszą przechodzić pewną określoną drogą i w sposób zsynchronizowany rozchodzić się po
przedsionkach powodując efektywny skurcz mięśni
przedsionków. I w tym momencie zbliżamy się do
owego „słynnego” migotania przedsionków.
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Serce jak pompa
Otóż jeżeli z różnych przyczyn impuls nie może powstać i rozchodzić się w sposób skoordynowany, przedsionki przestają się
kurczyć efektywnie. Mięsień zaczyna bezładnie drgać, w różnym
czasie kurczy się odcinkowo, co nie daje pełnego, efektywnego
skurczu. Owszem, krew przepływa do komór, ale nie ma tej kropki
nad i, czyli dopełnienia komór krwią przez skurcz przedsionków.
Ponieważ impuls dociera do komór w sposób nieskoordynowany,
bezładny, one także kurczą się w sposób nieregularny, czyli zamiast
miarowego, równego rytmu, który możemy wyczuć jako puls, skurcze stają się niemiarowe (raz szybsze, innym razem wolniejsze).
Określamy to medycznie jako niemiarowość zupełną. Odbija się to
oczywiście na efektywności pracy serca jako pompy. Zagrożeniem
wynikającym z wypadnięcia sprawnej pracy przedsionków jest fakt,
że krew dłużej przebywa w jamie przedsionków, co powoduje jej
większą tendencję do krzepnięcia. To może powodować, że gdy
w przedsionku wytworzy się taka skrzeplina, w pewnym momencie
może być przepchnięta do komór, a następnie do naczyń, co w ostateczności może doprowadzić do zamknięcia jakiegoś mniejszego
naczynia i spowodować np. udar mózgu. Powikłania zatorowe są
największym zagrożeniem, jeśli chodzi o migotanie przedsionków
i działanie medyczne jest w dużej mierze nakierowane na to, by to
ryzyko zminimalizować.
W 2010 roku liczbę mężczyzn z migotaniem przedsionków na
świecie oszacowano na 20,9 mln, a kobiet na 12,6 mln. U 1 na
4 osoby dorosłe w średnim wieku w Europie i USA rozwinie się
AF. Szacuje się, że częstość występowania AF wynosi około 3%
w całej populacji dorosłych w wieku ≥20 lat, ale jest większa
u osób starszych i chorych z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą wieńcową, wadą zastawkową serca,
otyłością, cukrzycą lub przewlekłą chorobą nerek.
Według najnowszej nomenklatury migotanie przedsionków dzielimy na:
1 napadowe (trwające do 7 dni, ustępujące samoistnie lub
przerwane kardiowersją elektryczną)
2 przetrwałe (trwające powyżej 7 dni)
3 przetrwałe długo trwające (powyżej 1 roku)
4 utrwalone
Jeżeli migotanie przedsionków jest stwierdzone po raz pierwszy
w życiu nazywamy go „epizodem migotania przedsionków rozpoznanym po raz pierwszy”.
Powyższy podział jest o tyle ważny z medycznego punktu widzenia,
że w pewien sposób wpływa na sposób postępowania. W przypadku
FA trwającego krócej niż 48 godzin, można podjąć decyzję o szybkiej próbie przywrócenia prawidłowego rytmu. Każda inna sytuacja
(poza niektórymi wyjątkami) wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta do umiarowienia. Wynika to z opisanego powyżej
zagrożenia zakrzepami i zatorami, co obliguje lekarza do włączenia
leczenia przeciwzakrzepowego i dopiero po pewnym czasie (najczęściej 4 tygodnie) próbie przywrócenia prawidłowego rytmu.

Zaburzenia rytmu serca
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Jakie mogą być przyczyny FA?
1 sercowe – nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe nabyte (przede wszystkim wady zastawki mitralnej), choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie
(zwłaszcza rozstrzeniowa i przerostowa), wady wrodzone serca, zapalenie
mięśnia sercowego i osierdzia, przebyte operacje serca, zespół chorego
węzła zatokowego (zespół tachykardia–bradykardia), zespół preekscytacji,
choroby układowe z zajęciem serca – sarkoidoza, amyloidoza, hemochromatoza, nowotwory serca – pierwotne i przerzutowe. AF występuje bardzo
często u chorych z niewydolnością serca, niezależnie od jej przyczyny.
2 pozasercowe – nadczynność tarczycy (najczęściej), niedoczynność tarczycy, ostre zakażenie, znieczulenie ogólne, choroby płuc, guz chromochłonny,
otyłość, cukrzyca, zespół metaboliczny, przewlekła choroba nerek, uprawianie sportu (dyscypliny wytrzymałościowe), różne substancje (alkohol, tlenek
węgla, kofeina, niektóre leki).
Napadowe AF w ok. 50% przypadków występuje u osób bez choroby organicznej serca (uszkodzenia serca). W przetrwałym i utrwalonym AF chorobę
organiczną stwierdza się u >90% chorych.
Objawy odczuwane przez pacjenta to: kołatanie serca, napadowe poty, osłabienie i upośledzenie tolerancji wysiłku, omdlenia lub zawroty głowy.
W utrwalonym AF chory często nie odczuwa jego objawów.
Objawy stwierdzane w badaniu przez lekarza to: niemiarowa czynność serca
(niemiarowość zupełna), niemiarowe tętno, ubytek tętna.
Rozstrzygającym badaniem jest zapis EKG, w którym występują charakterystyczne cechy tej arytmii. U pacjentów po przebytych udarach lub przejściowych epizodach niedokrwienia mózgu, warto wykonywać przedłużona zapisy
EKG, np. Holter, by wykryć momenty FA, których pacjent nie odczuwa.

Leczenie

O leczeniu migotania przedsionków można by pisać długo i szczegółowo.
Ja przekażę pewne ogólne informacje, które będą wystarczające dla czytelników. Istnieją dwie strategie postępowania: próba przywrócenia prawidłowego rytmu serca, czyli przerwania migotania przedsionków, a następnie
utrzymania tegoż prawidłowego rytmu. Druga strategia, to pozostawienie
migotania przedsionków i optymalizacja funkcji komór (ich skurcz jest
wystarczający) oraz przede wszystkim eliminacja zagrożenia zakrzepowo-zatorowego. W przypadku utrwalonego FA wykazano podobny wpływ obu
strategii na ryzyko zgonu i udaru mózgu. Kontrolę częstotliwości rytmu komór (czyli pozostawienie migotania przedsionków) zaleca się u chorych z AF
w podeszłym wieku, bez objawów lub z łagodnymi objawami związanymi
z arytmią.
W przypadku napadowego FA należy: wyeliminować czynniki sprzyjające
arytmii, takie jak alkohol, kofeina, nikotyna; znaleźć i leczyć ewentualną przyczynę. Trzeba zmodyfikować czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Po opanowaniu pierwszego w życiu napadu AF nie stosuje się profilaktycznie leków
antyarytmicznych. W razie rzadkich i dobrze znoszonych nawrotów ewentualnie tabletka „podręczna”.
Przy okazji warto także wspomnieć o „tajemniczym” zabiegu, który nazywa
się kardiowersją elektryczną. Otóż w przypadku, gdy samoistnie lub lekami
nie powraca prawidłowy rytm, po odpowiednim przygotowaniu przeciwzakrzepowym (najczęściej 4 tygodnie) wykonujemy tenże zabieg. Pacjent musi
być hospitalizowany. W krótkim uśpieniu wykonuje się zabieg polegający na
„przesłaniu” do serca impulsu elektrycznego przez przykładane do ciała elektrody, który ma za zadanie przywrócenie prawidłowej funkcji węzła zatokowego
i likwidację FA. Zabieg należy do bezpiecznych, często wykonywanych i po
odpowiednim przygotowaniu pacjenta, ryzyko z nim związane jest minimalne.
Dobór odpowiedniej farmakoterapii w każdym przypadku FA zależy od wielu
czynników i powinna być ustalana przez lekarza po przedstawieniu wszystkich
potrzebnych informacji choremu. Istnieje ryzyko tzw. proarytmicznego działania leków, czyli wyzwalania poważniejszych zaburzeń rytmu jak migotanie
przedsionków. Dlatego dobierając zarówno ogólną strategię postępowania, jak
i bardziej szczegółową ocenę, trzeba uwzględnić wiele czynników.
Oprócz farmakologii, w ostatnich latach prężnie rozwija się możliwość leczenia zabiegowego. Podstawowym zabiegiem bywa tzw. ablacja, która w niektórych przypadkach może być niezwykle skuteczną metodą. O kwalifikacji do
ablacji decyduje bardzo wiele czynników i muszą one być wnikliwie ocenione
przez lekarza kardiologa (elektrofizjologa). Niestety zabieg nie jest panaceum,
nie jest możliwy do wykonania u każdego chorego i nie daje stuprocentowej
pewności likwidacji nawrotów arytmii.

Powikłania pozabiegowe
Jak już wspominałem wcześniej w przypadku
FA największym wyzwaniem jest oprócz optymalizacji funkcji serca, walka z potencjalnymi
powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Wiele
zmieniło się w tym względzie w ciągu ostatnich lat. Stworzono pewne skale oceniające
ryzyko tychże powikłań, a z drugiej strony
ryzyko nadmiernych krwawień. Oczywistym
faktem jest, że w sytuacji zmniejszenia krzepnięcia krwi, zwiększamy ryzyko krwawienia,
czy to z ran, czy poważniejszych np. przewodu pokarmowego, dróg moczowych itd. Dlatego należy rozważyć, co dla konkretnego pacjenta będzie optymalne.
Bez wdawania się w szczegóły leki można
podzielić na stosowane od wielu lat antagonistów wit. K (Acenocumarol, Sintrom, Warfin),
czyli tzw. VKA oraz nowe leki p.zakrzepowe
czyli NOAK (Pradaxa, Xarelto, Eliquis). Antagoniści witaminy K stosowane od wielu lat
wymagają ścisłej kontroli tzw. INR (w pobranej krwi żylnej). O skuteczności leku możemy
mówić, gdy ta wartość mieści się w przedziale
2-3. Zbyt niska wartość świadczy o niepełnym
działaniu leku, zbyt duża świadczy o przedawkowaniu i zwiększonym ryzyku krwawień.
NOAK, to nowa grupa leków, która właściwie
zrewolucjonizowała leczenie przeciwzakrzepowe. Skutecznością nie ustępują starszym
lekom, ryzyko powikłań krwotocznych, także nie większe. W przypadku tych leków nie
ma konieczności kontroli INR, bo mechanizm
działania jest inny niż starych (choć efekt
ten sam). Jedynie należy uwzględniać wiek
chorego, a przede wszystkim funkcję nerek,
która decyduje o dawce leku. Nie można ich
zastosować w tzw. zastawkowym migotaniu
przedsionków, ale to występuje rzadko i ocena należy do lekarza. Największy problem
w przypadku tej grupy leków, to aspekt ekonomiczny. Terapia miesięczna jest dość droga,
a dostępność leków ograniczona.
Podsumowując, migotanie przedsionków to
spore wyzwanie zarówno dla kardiologów, jak
i lekarzy POZ. Zastosowanie odpowiedniej
strategii postępowaniu, jak w wielu innych
przypadkach, o których Państwu opowiadam,
pomimo ogólnych zaleceń należy indywidualizować i dobierać odpowiednio do konkretnego pacjenta. Dlatego skuteczne postępowanie zależy od współpracy między pacjentem,
lekarzem prowadzącym i konsultującym kardiologiem. Tylko wtedy istnieje szansa na minimalizację zagrożeń płynących z tej arytmii.

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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WIEJSKA DROGA

do ginekologa

K

obiety zamieszkałe na wsi miały utrudniony dostęp
do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych.
Choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część poradni ginekologicznych ma problemy z ich
przestrzeganiem. Nie wszystkim kobietom w ciąży wykonano
pełny zakres badań zalecanych standardami opieki okołoporodowej. Wciąż też zdarzają się poradnie, które nie gwarantują
pacjentkom prawa do intymności – alarmuje Najwyższa Izba
Kontroli.

Z danych Narodowego Fundusz Zdrowia na koniec 2016 roku
wynika, że w wielu gminach wiejskich w ogóle nie było poradni
ginekologiczno-położniczych.
Kontrolą objęto:

ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich, sprzyjałoby ustalenie stawki za świadczenia w wysokości adekwatnej
do kosztów konsultacji i badań zalecanych standardami opieki
okołoporodowej. Będzie to istotna zachęta do nieograniczania
zakresu świadczeń, tworzenia na tych terenach większej liczby
gabinetów ginekologicznych i prowadzenia ciąży przez same
położne.
W województwach o małej liczbie poradni wiejskich w 2016
roku odnotowano największy wskaźnik zgonów okołoporodowych – 33,64/100 tys. urodzeń w woj. opolskim i 23,28/100 tys.
urodzeń w woj. podlaskim. Zdecydowanie lepiej w tym zakresie
przedstawiała się sytuacja w województwach o większej liczbie
poradni. W woj. podkarpackim relacja ta wynosiła bowiem 5,41
na 100 tys. urodzeń, a w woj. wielkopolskim 3,36 na 100 tys.
urodzeń.

Jak ujawnili kontrolerzy NIK, w 17 skontrolowanych podmiotach leczniczych (63%), zgodnie z umowami z NFZ, świadczeń
● 27 poradni wiejskich
ginekologiczno-położniczych udzielano tylko przez 10 do 13
godzin tygodniowo. W trzech podmiotach (spośród 27 objętych
z województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackie- kontrolą) zlecano wykonanie części świadczeń (USG i KTG)
go, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i za- u podwykonawców zlokalizowanych w znacznej odległości
chodniopomorskiego.
od poradni. W przypadku kobiet w ciąży pokonywanie znacznych odległości w celu wykonywania podstawowych badań jest
W kontrolowanych województwach mieszkankom wsi nie za- szczególnie uciążliwe.
pewniono równego dostępu do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicz- Poszczególne elementy opieki medycznej mającej na celu uzynych. Poradnie zlokalizowane w gminach wiejskich stanowiły skanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka zostały określone
nieznaczny odsetek ogółu takich poradni, chociaż mieszka tam w standardach opieki okołoporodowej. Wymieniono w nich zaok. 40% kobiet i noworodków. W konsekwencji w wojewódz- lecane świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promotwach podlaskich i lubelskim na jedną poradnię ginekologiczną cji zdrowia oraz badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
na wsi przypadało nawet 27 tys. kobiet, które w skrajnych przy- w okresie ciąży, wraz z okresem ich przeprowadzania – począwpadkach do poradni miały 50 km.
szy od 10. tygodnia ciąży do jej rozwiązania.
● 8 Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,

Mała liczba poradni w gminach wiejskich w województwach
podlaskim i lubelskim była przez NFZ uzasadniana brakiem
chętnych do udzielania świadczeń. W latach 2016 – 2017 świadczenia były na ogół udzielane przez podmioty wyłonione przez
OW NFZ podczas konkursów przeprowadzonych pięć – siedem
lat wcześniej (lata 2010 – 2011), w tym na przykład w 67 z 79
praktyk o profilu ginekologiczno-położniczym zarejestrowanych w 2017 roku w woj. podlaskim. Zdaniem NIK ogłaszanie w kolejnych latach postępowań konkursowych mogłoby być
dla świadczeniodawców impulsem do ubiegania się o kontrakt
z NFZ lub do tworzenia nowych poradni w celu udzielania
świadczeń na podstawie umowy z NFZ.
NIK zauważa, że uzupełnieniem dostępności do świadczeń ginekologiczno-położniczych mogą być gabinety położnych, które prowadzą działalność w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jednak w województwie podlaskim, będącym
województwem z najmniejszą liczbą poradni położniczo-ginekologicznych w gminach wiejskich, żaden podmiot leczniczy
nie podpisał z NFZ (do końca 2017 roku), umowy na opiekę
położnej nad kobietą ciężarną. Powodem jest wysokość stawki
proponowanej przez NFZ, która nie pokrywa kosztów wykonania niezbędnych świadczeń. Poprawie dostępności doświadczeń
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Ustalenia kontroli wskazują także, że standardy opieki okołoporodowej nie były w pełni przestrzegane przez personel medyczny skontrolowanych podmiotów leczniczych. Jedynie 22
pacjentkom (z 1.132), których dokumentacja medyczna została
przez NIK przeanalizowana, wykonano i udokumentowano wykonanie wszystkich 42 świadczeń zdrowotnych zalecanych standardami opieki okołoporodowej.
W 19 poradniach (70,4% skontrolowanych) żadnej pacjentce
nie wykonano kompletu z tych świadczeń, a w trzech kolejnych
brak było dowodów potwierdzających ich wykonanie. Według
wyjaśnień lekarzy, wynikało to z przeoczenia lub nadmiaru zalecanych świadczeń w stosunku do potrzeb wynikających z przebiegu ciąży. Pakiet zalecanych standardami opieki okołoporodowej świadczeń jest niezbędnym minimum, które powinno być
wykonane podczas ciąży i nie odbiega on od rekomendowanych
w innych krajach europejskich.
Wpływ na ograniczenia w zlecaniu badań pacjentkom może mieć
wysokość stawki za prowadzenie ciąży ustalonej w umowach
z NFZ, która nie pokrywała kosztów świadczeń wynikających
ze standardów opieki okołoporodowej i chęć oszczędzania na
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wykonywaniu lub zlecaniu świadczeniach medycznych.
Na przykład cena jednego z leków zalecanych kobietom
w ciąży wynosiła ok. 400 zł, podczas gdy NFZ wypłacał
podmiotom leczniczym trzy razy więcej, ale za co najmniej osiem wizyt, w trakcie których wykonane miały
być 42 świadczenia zdrowotne
Aż w 18 skontrolowanych podmiotach leczniczych
prawie połowy pacjentek nie edukowano w zakresie
praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu,
połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa, chociaż powinno to się odbywać podczas każdej wizyty, począwszy od 21. tygodnia ciąży aż do jej rozwiązania. Wyniki
licznych badań naukowych i publikacji - WHO, UNICEF, Amerykańskiej Akademii Pediatrii, towarzystw
naukowych – wskazują na nadrzędność mleka matki
nad sztucznymi mieszankami opartymi na mleku krowim. Przyszłe matki powinny mieć zatem takie informacje i być odpowiednio przygotowane do karmienia
piersią noworodka.
NIK zwraca też uwagę, z powodu niewielkiej liczby
poradni w małych miejscowościach, ograniczony był
również dostęp mieszkanek terenów wiejskich do profilaktycznego programu zdrowotnego raka szyjki macicy.
We wszystkich poradniach zakontraktowanych przez
objęte kontrolą OW NFZ, w 2016 roku cytologię wykonało od 28.464 kobiet w woj. podkarpackim do 120.956
w woj. wielkopolskim, co stanowiło od 5,4% do 13,8%
wszystkich mieszkanek tych województw w wieku od
25 do 59 lat. Najniższy odsetek cytologii wykonanych
mieszkankom gmin wiejskich stwierdzono w woj. opolskim (0,4%), zaś najwyższy – 10,6% w woj. podlaskim.
Sytuację w tym zakresie mogłyby poprawić położne
podstawowej opieki zdrowotnej, które od 1 stycznia
2014 r. mogą samodzielnie wykonywać to badanie. Jednak dotychczas w zasadzie nie realizują tych świadczeń
– liczba poradni POZ, w których położne wykonują to
badanie w ramach umowy z NFZ, wynosi od dwóch
w woj. zachodniopomorskim do 15 w woj. lubelskim.
NIK zauważa jednocześnie, że dużo lepszy był wskaźnik wykonania cytologii wśród kobiet, które zgłosiły
się do skontrolowanych poradni ginekologiczno-położniczych. W 2016 roku z powodów innych niż ciąża przyjęto w nich 23.135 kobiet, co stanowiło 22,2%
mieszkanek gmin powyżej 18. roku życia, w których
znajdowały się te poradnie. W 16 zoz wszystkim wybranym losowo w toku kontroli pacjentkom, które w latach 2016 – 2017 z innego niż ciąża powodu zgłosiły
się do kontrolowanych poradni, wykonano badania
cytologiczne. W pozostałych 11 poradniach badań tych
nie wykonano lub nie udokumentowano ich wykonania
131 pacjentkom (9,7% spośród 1.350 wylosowanych
w skontrolowanych jednostkach).
Wykonywanie (co najmniej raz na trzy lata – według
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programów zdrowotnych) badań cytologicznych pacjentkom,
które zgłosiły się do poradni również z innych powodów niż ciąża, wskazuje na zasadność szerzenia wśród
kobiet informacji o konieczności poddawania temu badaniu, będącym najskuteczniejszą metodą wczesnego
wykrycia nowotworów szyjki macicy. Jedynie co piąta
kobieta powyżej 18. roku życia zamieszkała na terenie
gmin wiejskich, w których zlokalizowano poradnie objęte kontrolą zgłosiła się do ginekologa w 2016 roku.
Jak ujawnili kontrolerzy NIK, co czwarta poradnia ginekologiczna nie zapewniała pacjentkom warunków do
intymności podczas udzielania świadczeń medycznych.
Miejsca udzielania świadczeń nie były bowiem należycie zasłonięte przed osobami postronnymi, w przypadku otwarcia drzwi do gabinetu.
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Zdrowie seniora

Dzienne Domy Wsparcia
więcej

radości

z życia

Potrzeby osób starszych i niesamodzielnych, dodatkowo obarczonych problemami psychicznymi, są w Polsce ogromne, a opieka psychiatryczna to wciąż kropla
w morzu potrzeb. Dlatego tak duże nadzieje pokładamy w Domach Dziennego
Wsparcia, prowadzenia których w naszym regionie podjęło się Centrum Medyczno-Diagnostyczne. Do tej pory takie placówki powstały w Oleśnicy, Żelechowie,
Ceranowie i w Siedlcach. Wkrótce dołączy do nich Mińsk Mazowiecki. Rozmawiamy z koordynatorem projektu Sylwią Kurkus-Korycińską.

Pani Sylwio, proszę powiedzieć, jaka idea Na jakich zasadach funkcjonuje Dzienprzyświecała pomysłodawcom projektu ny Dom Wsparcia?
„W Centrum harmonii ze światem”, który Do Dziennego Domu Wsparcia może
to projekt stanowi podbudowę Dziennych zgłosić się sam zainteresowany. Również
Domów Wsparcia?
może to zrobić rodzina, którą niepokoi
Ideą przyświęcającą stworzeniu placó- stan zdrowia bliskiego. Często przyszłewek Dziennych Domów Wsparcia była go uczestnika kierują podmioty pomocy
próba podjęcia rozwoju zdeinstytucjonali- społecznej tj. GOPS czy MOPS. Podzowanych form opieki dla osób niesamo- stawowym podmiotem kierującym jest
dzielnych z zaburzeniami psychicznymi, również lekarz rodzinny, lekarz psychiastanowiącą alternatywę dla umieszczania tra czy pielęgniarka, jako osoby znające
ich w zakładach stacjonarnych, w szcze- osobę chorą i jej najbliższe środowisko.
gólności na oddziałach stacjonarnych oraz Placówki działają przez 5 dni w tygodniu,
zapewnienie im kompleksowej opieki tera- od poniedziałku do piątku w godzinach
peutyczno-rehabilitacyjnej. Dzięki takiemu od 8.00 do 16.00. Formy wsparcia są różrozwiązaniu osoby chore mogą korzystać ze norodne i zapewniają szeroki dostęp do
wsparcia w miejscu zamieszkania, dającym specjalistów. Uczestnik ma zapewniony
im bezpieczeństwo oraz nie izolującym ich dostęp do kadry medycznej w postaci leod ich rodziny.
karza psychiatry, pielęgniarki, opiekuna
medycznego, który jest z uczestnikami
Co jest głównym celem tego projektu i kto w ciągu dnia. Ważnym aspektem pomomoże z niego skorzystać?
cy jest wsparcie rehabilitacyjne, z któreProjekt zakłada stworzenie 15 miejsc go osoby chętne korzystają ze względu
świadczenia usług zdrowotnych w formie na różne schorzenia przewlekłe np. bóle
dziennej opieki dla osób z zaburzeniami stawów czy kręgosłupa. Obok dostępu
psychicznymi. Miejsca są tworzone w 5 do świadczeń medycznych osoba ma
placówkach a docelowo w 7 na terenie wo- dostęp do terapeutów – terapeuty zajęjewództwa mazowieckiego. Proponowane ciowego, psychologa, psychoterapeuty,
formy wsparcia zwiększą dostępność do dbają oni o powrót do aktywności czy też
usług zdrowotnych oraz docelowo popra- lepszego funkcjonowania w życiu spowią stan zdrowia osób korzystających z pro- łecznym, rodzinnym oraz radzenia sobie
ponowanych form wsparcia. Z projektu w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy
mogą skorzystać osoby, które spełniają na- mogą również liczyć na dostęp do logostępujące kryteria: zamieszkują na terenie pedy czy pedagoga jak również pracowwojewództwa mazowieckiego, są osobami nika socjalnego, który dba o zaplecze
pełnoletnimi, w szczególności powyżej 65 socjalno–bytowe. Osoby korzystające
r.ż., leczyły się psychiatrycznie (w formie z projektu mają zapewniony dostęp nie
ambulatoryjnej lub na oddziale szpital- tylko do usług medycznych, projekt zanym), mogą być zagrożone wystąpieniem kłada również całodzienne wyżywienie
zaburzeń psychicznych, ze względu na m.in. oraz transport w przypadku gdy osoba
występujące schorzenia somatyczne, onko- nie jest w stanie dotrzeć samodzielnie do
placówki.
logiczne, ciężkie doświadczenia życiowe.
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Czy na wsparcie może też liczyć rodzina chorego? Wiadomo, że to opiekunowie schorowanych seniorów są najbardziej narażeni na
depresję…
Jak najbardziej, rodzina chorego może liczyć
na wsparcie. Jako opiekunowie osób niesamodzielnych, zmagają się z chorobami, jak również trudnościami, w kontekście emocjonalnym swoich bliskich. Często nie mając wiedzy
czy też nie umiejąc pomóc osobie chorej, nie
radzą sobie z opieką i sami zapadają na różnego rodzaju schorzenia natury psychicznej.
Dlatego ważnym elementem jest zabezpieczenie psychoterapeutyczne członków rodzin
w postaci sesji, mających pomóc w weryfikacji
problemu i łatwiejszego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ważnym aspektem edukacyjnym rodzin osób chorych jest edukacja
pielęgniarska na temat schorzeń natury somatycznej.
Czym te placówki różnią się od typowego
domu opieki?
Inny jest klient naszych placówek. Jest to osoba, która przede wszystkim jest obarczona lub
zagrożona zaburzeniami psychicznymi i to
jest czynnik determinujący udział w projekcie.
Pacjent naszych placówek jest bardziej wymagający, ma więcej oczekiwań, stąd też formy
i podejście do niego jest zindywidualizowane
i zapewniające różnorodne zaspakajanie jego
potrzeb.
Innowacyjnym rozwiązaniem, jakie Państwo
proponujecie, jest teleopieka. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom jego kulisy.
Rzeczywiście teleopieka jest innowacyjnym
rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych. Stanowi bezpieczeństwo
podczas pobytu poza placówką. Można ją
porównać do dodatkowej usługi opiekuńczej
w postaci rozwiązania informatycznego, dzięki
której uczestnik ma łatwiejszy dostęp do osoby
pierwszego kontaktu w przypadku zagrożenia.
W przypadku osób z zaburzeniami takim zagrożeniem może być kryzys psychiczny, który
zważywszy na poważne konsekwencje powinien być szybko zażegnany. Czynnikiem ułatwiającym pomoc choremu jest moduł monitorujący jego codzienne samopoczucie, co daje
możliwość reakcji w przypadku kiedy nastrój
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negatywny utrzymuje się przez dłuższy czas.
Dodatkową formą pomocy jest CZAT LIVE,
gdzie osoby chore, jak i rodzina, zwłaszcza
„młode pokolenie”, może kontaktować się
z dyżurującymi specjalistami i zadawać im
pytania. Kolejnym ważnym aspektem TELEOPIEKI jest dostęp do lekarza rodzinnego oraz leków w postaci konta zdrowotnego.
Praktyczny aspekt teleopieki sprowadza się
do otrzymania przez uczestnika telefonu komórkowego na czas pobytu w placówce z zainstalowaną aplikacją, monitorującą samopoczucie i możliwość kontaktu w przypadku
zagrożenia oraz dającą dostęp do własnego
konta zdrowotnego.
Jakie macie Państwo doświadczenia i spostrzeżenia po uruchomieniu pierwszych
Dziennych Domów Wsparcia w naszym regionie? Jak zostały przyjęte przez chorych
i ich opiekunów?
Trudno w tak krótkim czasie funkcjonowania placówek mówić o doświadczeniach, bardziej są to spostrzeżenia dotyczące chociażby podejścia do osób zaburzonych, mimo że
mamy do czynienia z terminologią zaburzeń
psychicznych, nie chorób. W mniejszych
miejscowościach, wsiach nadal osoba borykająca się z różnego rodzaju dysfunkcjami
psychicznymi postrzegana jest jako niebezpieczna, irracjonalna i wymagająca leczenia
szpitalnego oraz izolacji od społeczeństwa.
Myślę, że nasze społeczeństwo nie posiada
dostarczającej wiedzy na temat zaburzeń
psychicznych i mentalnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć problematyki osób chorych.
Za mało jest działań edukacyjnych oraz integracyjnych osób chorych z lokalnymi środowiskami, co sprawia, iż są izolowane i ciężko
im funkcjonować w małych społecznościach.

Zdrowie seniora
Jak Pani sądzi, w jakim kierunku powinna
zmierzać opieka nad seniorami w Polsce?
Bez wątpienia w kierunku kompleksowości. W moim odczuciu działania na rzecz
osób starszych powinny zawierać elementy działań które w sposób różnorodny
zabezpieczą i uchronią stan zdrowia na
tyle, aby senior mógł jak najdłużej samodzielnie funkcjonować, przy niewielkim
wsparciu najbliższych. Dlatego powinien
pozostawać zarówno pod podstawową
opieką medyczną, która jako podstawowy
pion wiedzy medycznej o pacjencie będzie
kierowała działania pod kątem specjalistycznym, uwzględniającym stan zdrowia
zarówno somatyczny, jak i psychiczny.

Dlaczego podjęła się Pani tego zadania –
domyślam się, że to trudne wyzwanie?
Rzeczywiście, zadanie nie jest proste. Choć
gdybym miała taką wiedzę, jaką mam teraz,
pewnie bym się zastanawiała. Potraktowałam to jako nowe wyzwanie, okazję do nauczenia się nowych rzeczy, jak i możliwości obserwacji, jak funkcjonuje człowiek
obciążony. Doświadczenie te nie jest łatwe,
ale przynoszące dużo satysfakcji. Miło
patrzeć na twarze osób, które były smutne a teraz funkcjonują dużo lepiej. Jest to
wystarczająca rekompensata za wszystkie „Starość się Panu Bogu nie udała” – dość
często używamy tej maksymy w kontekście
poniesione trudy.
chorób i niepełnosprawności, a co za tym
Czy zastanawia się Pani kiedykolwiek nad idzie, niesamodzielności naszych bliskich.
starością? Jeśli tak, to jak chciałaby Pani Co musiałoby się zmienić w polskiej służbie
przeżyć ten etap?
zdrowia i opiece społecznej, by ten frazes
Trudno nie myśleć o starości, skoro mam odszedł w niepamięć?
z nią styczność na co dzień. Jest trudna Wydaje mi się, że ma na to wpływ dużo
i czasami przynosząca wiele bólu. Ale naj- czynników. Brak skoordynowanych i wieważniejsze aby na każdym etapie życia do- lokierunkowych działań, w tym również
strzegać jego dobre strony. Mam nadzieję, edukacyjnych w służbie zdrowia, w służże moja starość będzie pogodna i aktywna. bach socjalnych, przedłużających sprawZ jakich europejskich bądź światowych rozność seniora. Zmiany w postrzeganiu osoby
wiązań korzystaliście Państwo powołując Czego by Pani życzyła polskim seniorom? starszej jako tej, której nie można pomóc ze
Dzienne Domy Wsparcia?
Przede wszystkim zdrowia. Więcej radości względu na obciążenie somatyczne. ZwiękModel opieki nad osobami zaburzonymi z życia, korzystania z czasu, jaki pozo- szenie działań profilaktycznych – im szybwymaga wielostronnej, zintegrowanej i do- stał. Mniej zamartwiania się i rozmyślania ciej pacjent będzie wiedział, co mu dolega
stępnej formy opieki zdrowotnej a także o chorobach. Skupiania się na pozytyw- tym w dłuższej perspektywie łatwiej jest mu
uwzględnienia innych elementów pomocy nych aspektach życia i pozytywnej energii. pomóc.
niezbędnych do życia w środowisku lokal- Spędzania czasu na tym, co kochają robić
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
nym. Chodzi o dostarczenie takiej pomocy i rozwijaniu nowych umiejętności.
i form wspierania i oparcia, aby mogły one
żyć we własnym środowisku społecznym
w sposób zapewniający najwyższą możliwie
jakość życia i samodzielność. Powyższą idea
ŻELECHÓW – ul. Piłsudskiego 34,08-430 Żelechów
przyświecała krajom zachodnim, jak i USA
w konstruowaniu tzw. psychiatrii środowiCERANÓW – Ceranów 25, 08-322 Ceranów
skowej, której głównym założeniem jest
OLEŚNICA – Oleśnica 25, 08-117 Wodynie
wypieranie tradycyjnego modelu opieki na
SIEDLCE – ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
rzecz deinstytucjonalizacji. Obecnie w więkMIŃSK MAZOWIECKI – ul. Olsztyńska 2, 05-300 Mińsk Maz.
szości krajów Unii Europejskiej dominuje
środowiskowy model psychiatrycznej opieki
Nowe lokalizacje – od X 2018
zdrowotnej, aczkolwiek rozwiązania komNUR – ul. Łomżyńska 14, 07-322 Nur
pleksowe są w poszczególnych krajach różJADWISIN – Jadwisin 54, 05-282 Jadwisin
ne, zależne od lokalnych preferencji. Stąd
pomysł, aby zapewnić pacjentom dostęp do
Czynne – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00
środowiskowych form wsparcia, wzorując
Koordynator
Dziennych Domów Wsparcia – Sylwia Kurkus-Korycińska
się na funkcjonujących rozwiązaniach w intel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl
nych państwach europejskich i USA. Naszym celem jest znalezienie własnych rozwiązań zgodnych z ideą deinstytucjonalizacji,
jak i zgodny z ogólną polityką Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. Jesteśmy
Projekty współfinansowane w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie
dopiero na początku drogi…
włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwięk-

DZIENNY DOM WSPARCIA

szenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Szczepić

czy nie szczepić?
– O T O J E S T P Y TA N I E
To pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Wielu z nich zadaje je
także w gabinecie lekarskim, a inni nie mają odwagi wypowiadać go głośno, ale ich zgoda na szczepienie jest pełna niepokoju.
Dlaczego tak się dzieje? Główną rolę wydaje mi się należy przypisać mediom, które wspierają antyszczepionkową kampanię.
Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, musimy jednak przypomnieć sobie podstawowe informacje o szczepieniach.

Czym są szczepionki i jak działają?
Pierwsza szczepionka przeciwko ospie prawdziwej została wynaleziona w 1796
roku przez brytyjskiego lekarza Edwarda Jennera. Była ona odpowiedzią na kolejne epidemie ospy, które obejmowały około 60% społeczeństwa, z czego 20%
umierało. Nowatorska strategia Jennera polegała na tym, by przejąć kontrolę nad
chorobą poprzez „delikatne” przechorowanie jej w najlepszym dla organizmu
momencie, oraz by przy ponownym kontakcie z nią dać organizmowi odporność.
To założenie stało się podwaliną dla badań i profilaktyki wielu innych groźnych
dla społeczeństwa chorób.
Współczesne szczepionki zawierają element wirusa, bakterii lub jej toksyny
w formie tak zmodyfikowanej, by nie wywołać choroby, ale pobudzić układ odpornościowy do wyprodukowania przeciwciał. Przeciwciała te możemy porównać do rycerzy, którzy w chwili, gdy organizm
zetknie się z prawdziwym drobnoustrojem,
staną do walki, by móc go pokonać zupełnie
lub złagodzić przebieg choroby.
Niestety strach przed
Dzięki takiemu działaniu szczepionek ma
wzrastać liczba osób odpornych, przez co
rozprzestrzenia się
rozprzestrzenianie danej choroby ograniczy
się aż do ostatecznej jej eliminacji w danym
jak choroba zakaźna
środowisku, a potem na świecie. Trwa to nieatakując tych, którzy nie są
stety bardzo długo, ale jak się okazuje, jest
na niego odporni.
możliwe. Przykładem takiej zwalczonej choroby jest właśnie ospa prawdziwa, na którą
już od 1980 r. nie musimy być szczepieni.

szczepieniami
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Jakie szczepienia
są dostępne w Polsce?
W obecnych czasach możemy poprzez
szczepienia zapobiegać coraz większej
liczbie chorób. W Polsce szczepienia
u dzieci i także w pewnych grupach
u dorosłych reguluje Program Szczepień Ochronnych, popularnie nazywany
Kalendarzem Szczepień. Jest on opracowywany każdego roku przez Główny
Inspektorat Sanitarny, zawiera wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień oraz zasady ich
przeprowadzania.
Szczepienia obowiązkowe są finansowane
z budżetu Ministerstwa Zdrowia, dotyczą
głównie dzieci. Należą do nich szczepienia
przeciw: gruźlicy, wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B (WZW B), błonicy, tężcowi
i krztuścowi, ostremu nagminnemu porażeniu
dziecięcemu (poliomyelitis), inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (Hib),
odrze, śwince, różyczce, pneumokokom, ospie
wietrznej (w grupach ryzyka) oraz wściekliźnie
po ugryzieniu przez podejrzane o wściekliznę zwierzę.
Do szczepień zalecanych, za które niestety trzeba zapłacić, należą szczepionki
przeciw: wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A (WZW A), WZW B, ospie wietrznej, grypie, rotawirusom, pneumokokom
(dla urodzonych przed 1 stycznia 2017),
meningokokom, ludzkiemu wirusowi
brodawczaka (HPV), kleszczowemu zapaleniu mózgu, cholerze, durowi brzusznemu, wściekliźnie, żółtej gorączce.

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Profilaktyka

Obowiązek szczepień

Czasami rodzic zadaje pytanie, czy to nie za dużo zastrzyków na raz dla
małego dziecka. Jednak badania dowodzą, że jego układ odpornościowy jest w stanie znieść jeszcze więcej, a ponieważ choroby zakaźne są
szczególnie groźne dla niemowląt, ryzykowne jest odkładanie szczepień
na później.

Moim zdaniem część rodziców negatywnie do szczepień nastawia fakt
„obowiązku szczepień”. Chcieliby, by był to ich wolny wybór. Tymczasem
stawką jest nie tylko zdrowie ich dziecka, ale także zdrowie innych. Chodzi o tych, którzy z różnych powodów nie są uodpornieni, a zachorowanie
u nich może mieć bardzo ciężki przebieg: o małe dzieci, które jeszcze
nie zostały zaszczepione czy osoby z przeciwwskazaniami do szczepienia,
ciężkimi zaburzeniami odporności czy chorobami nowotworowymi.
Poprzez szczepienia buduje się tzw. odporność zbiorową lub „strategię kokonową”. Jeżeli choroba się rozprzestrzenia i na swej drodze napotka osobę odporną, osoba ta stanowi barierę dla rozwoju epidemii. W ten sposób
nasi „poszczepienni rycerze” chronią nie tylko nas, ale także inne słabe
immunologicznie osoby. Jednak by to zjawisko zachodziło, poziom wyszczepialności musi być wysoki, często rzędu 95%. Z perspektywy lekarza muszę stwierdzić, że trudno zdecydować się na pozostawienie do końca wolnego wyboru rodzicom, bo skutki poniosłoby całe społeczeństwo.

Jak zmienia się spojrzenie na szczepienia
Dla członków starszego pokolenia szczepienia były ważne, ponieważ
widzieli oni ofiary chorób zakaźnych, często ich kalectwo i śmierć. Pojawienie się szczepionki na kolejną chorobę postrzegali jako ogromne
dobrodziejstwo. Decydowali się na szczepienia, mimo że nie miały one
tak wiarygodnych i sprawdzonych badań i nie podlegały tak ścisłym nadzorom jak teraz, a powikłania były zdecydowanie częstsze i cięższe.
Dzięki szczepieniom w krajach rozwiniętych na co dzień nie widzimy
groźnych chorób zakaźnych. Nawet jako lekarze na szczęście spotykamy
się z nimi bardzo rzadko. Dlatego nie do końca racjonalne jest przerażenie rodziców, którzy nie słyszą o chorobach, przeciwko którym ma być
szczepione ich dziecko, ale poddają się opiniom o szkodliwości szczepień.
Inaczej jest w krajach rozwijających się, gdzie ludzie giną z powodu wielu
chorób, chociażby malarii i AIDS. Dla nich szczepienia są długo oczekiwanym ratunkiem i odmianą losu.
Już w tym momencie obserwujemy negatywne skutki odmowy szczepień.
Najlepszym przykładem jest unikanie szczepień przeciwko odrze, najprawdopodobniej przez doniesienia, że szczepionka przeciwko niej powoduje autyzm. Jest to groźna choroba, na którą zachorowania są ponownie
coraz częstsze, a już wydawało się, że będziemy mogli o niej zapomnieć.
Rozumiejąc Państwa niepokój, zachęcam, aby dla poszerzenia swojej
wiedzy, korzystać ze sprawdzonych i rzetelnych źródeł, np. strony www.
szczepienia.info, a podejmując świadomą decyzję o odmowie szczepień,
zapoznać się najpierw z chorobą i powikłaniami, które ona powoduje. To,
że obecnie dana choroba występuje rzadko, nie znaczy, że nie będzie ponownie zbierała swojego żniwa, jak dzieje się to w przypadku odry czy
krztuśca.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu szczepienia nie będą budzić w Czytelnikach takiego niepokoju, i że nie będą im się kojarzyły jedynie z ryzykiem powikłań, ale z tym, ile istnień ludzkich uratowały dzięki
swojemu działaniu.
W kolejnym artykule dowiecie się Państwo, czym jest NOP, czy rzeczywiście powinien nas ograniczać w realizacji szczepień oraz o innych niepokojach i mitach związanych ze szczepieniami.
Źródło danych:
biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd: NIZP-PZH, GIS)
www.szczepienia.info

lek. Joanna Denisiuk

ODRA – realne zagrożenie

Odra jest bardzo ciężką i zaraźliwą chorobą, na którą
nie ma lekarstwa. Przed pojawieniem się szczepień
nie było też sposobu na powstrzymanie jej rozprzestrzeniania. Gdy w danej społeczności pojawiał się
wirus, choroba dotykała prawie wszystkich, którzy
dotychczas nie chorowali, często zostawiając po sobie także ciężkie powikłania: zapalenie płuc, zapalenie mózgu, drgawki, zapalenie mięśnia sercowego lub
osierdzia, bardzo groźne, a ujawniające się dopiero po
4–15 latach podostre stwardniające zapalenie mózgu
prowadzące do otępienia i zgonu, a także zgony we
wczesnym etapie odry.
W Polsce przed wprowadzeniem szczepień przeciw
odrze, tj. do 1975 r., liczba rejestrowanych zachorowań
wynosiła do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami
i aż do 200 000 w latach tzw. epidemicznych, które
występowały co 2–3 lata. W wyniku epidemii umierało 200–300 dzieci rocznie, a tysiące innych miało
ciężkie powikłania.
Rosnąca liczba zaszczepionych znacząco zmniejszyła
liczbę chorych – do 2200 rocznie w latach 90-tych,
pojedynczych przypadków pod koniec lat 90-tych
i około 110 w ostatnich latach, kiedy to zachorowania
występowały głównie wśród osób ubiegających się
o status uchodźcy lub miały charakter ognisk endemicznych związanych z zawleczeniem przypadków
odry z zagranicy. Sytuacja w Polsce wydawała się bardzo dobra: mieliśmy zalecany przez Światową Organizację Zdrowia 95% poziom wyszczepialności przy braku rodzimych ognisk choroby. W latach 2006 – 2009
wydawało się, że odra została prawie wyeliminowana.
Jednak od 2010 roku obserwowany jest ponownie wyraźny wzrost zachorowań na odrę związany z zaniechaniem szczepień powodowanym nieuzasadnionymi
podejrzeniami, że szczepionki przeciw odrze, różyczce i śwince mogą wywoływać autyzm. Dlatego aż 20
krajów Unii Europejskiej nie ma wystarczającego poziomu wyszczepialności. Z danych ECDC (Europejskie
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, którego
zadaniem jest zapobieganie chorobom zakaźnym
w Europie) wynika, że w 2017 roku zgłoszono 14 451
zachorowań na odrę w 30 krajach. Oznacza to ponad
3-krotny wzrost zachorowań w porównaniu z rokiem
2016. Najwięcej zachorowań występuje w Rumunii,
Francji, Grecji oraz we Włoszech. Do tych krajów często wybieramy się na wakacje, także z małymi dziećmi – a pierwsze szczepienie na odrę jest dopiero w 13
miesiącu życia! Dużo zachorowań występuje także na
Ukrainie, z której pochodzi wielu pracowników miejsc,
do których uczęszczamy z dziećmi, czy osób pracujących jako pomoc w naszych domach.
Ze względu na wielkie zdrowotne i społeczne szkody
powodowane odrą, WHO podjęło działania zmierzające do wyeliminowania tej choroby poprzez uściślenie procedur zwiększających kontrolę nad realizacją
szczepień. Mamy nadzieję, że uda się to uczynić i dzięki racjonalnemu podejściu do szczepień nasz kraj
nie będzie ponownie odnotowywał ani poważnych
powikłań, ani tym bardziej zgonów, które może powodować ta choroba. Pocieszający jest fakt, że część
rodziców, którzy odmawiali szczepień, w obliczu zagrożenia odrą racjonalizuje swoje obawy i decyduje
się na szczepienie. Nie ukrywam, że lubię kontakt
z tymi ludźmi, którzy ze spokojem mówią, że nic po
szczepieniu się nie działo, cieszą się, że przezwyciężyli
swój lęk i że ich dziecko jest bezpieczniejsze w razie
kontaktu z chorobą.
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SEZON

ogórkowy

Przełom lipca, sierpnia i częściowo września to pora, która
oprócz z trwającymi już jakiś czas wakacjami, nieodłącznie
kojarzy się z urodzajem ogórków. Polacy są narodem, który
uwielbia to warzywo – obszar uprawny łacińskiego Cucumis’a obejmuje łącznie około 20 tysięcy hektarów naszego
nadwiślańskiego kraju. Wielu z nas hoduje także ogórki
w przydomowych ogródkach. Wakacje i wczesna jesień to
czas, kiedy uliczne stragany i warzywniaki kuszą przechodniów skrzynkami wypełnionymi tymi dorodnymi zielonymi
warzywami, a gazety obfitują w przepisy na ogórkowe
dania i pikle. W ogólnym zamęcie przetwarzania ogórków,
szczególnie w gorących letnich temperaturach, zbyt mało
uwagi poświęca się jednak właściwościom odżywczym tego
uważanego za pospolite warzywa. Pora więc przyjrzeć się
ogórkowi z bliska i docenić jego dobroczynne właściwości.

Właściwości odżywcze ogórka
Na początku warto przytoczyć dane liczbowe. Jeden ogórek gruntowy waży około 35 gramów, natomiast jeden
ogórek zielony (długi) ma masę około 180 gramów. Ilość
energii dostarczana przez ogórki to 14 kalorii w 100 gramach. Łatwo więc policzyć, że jeden ogórek gruntowy
– który de facto objętością dorównuje czekoladowemu
batonowi – to zaledwie 5 kalorii. Tak niska wartość energetyczna ogórków wynika z tego, że warzywo to w ponad
90 % składa się z wody. W ten sposób nasuwają się dwie
pierwsze zalety tej zielonej jarzyny: niska wartość energetyczna idealna dla osób chcących zredukować masę ciała
oraz wysokie właściwości nawadniające, oczyszczające
i moczopędne. Warto wspomnieć jeszcze o dużej zawartości błonnika – 0,5 grama w 100 gramach produktu. Błonnik
wpływa korzystnie na mikroflorę jelit, co pomoże uporać
się z zaparciami spowodowanymi zmianą diety w okresie wakacyjnych wyjazdów. Pomimo tego, że ogórek to
w większości woda, znajdziemy w nim takie witaminy jak
C, B1, B3 i B6 oraz minerały, a w szczególności magnez,
potas i fosfor. Kolejną zaletą ogórka jest niski indeks glikemiczny, co oznacza, że diabetycy śmiało mogą włączyć go
do swojej diety. Ponadto, ogórek należy do warzyw o silnym odczynie zasadowym. Włączenie go do codziennych
posiłków pomoże więc w procesie odkwaszania organizmu. Niestety, ogórek – jak wszystko – ma także swoje
wady. Po pierwsze, może on działać drażniąco na przewód
pokarmowy, a w szczególności wywoływać uczucie wzdęcia. Ogórek może też działać alergizująco. Ponadto, należy
on do warzyw podatnych na zepsucie i proces fermentacji.
Należy więc zwracać uwagę na stan świeżości produktu,
szczególnie w czasie letnich upałów.

30

Przetwory ogórkowe
Kolejnym powodem naszego uwielbienia dla zwyczajnego ogórka jest to, iż jest to warzywo o dużej
ilości zastosowań w kuchni oraz łatwo przetwarzalne. Możemy spożywać je nie tylko na surowo – jako
dodatek do kanapek i surówek, przekąskę do przegryzienia czy niezastąpiony składnik wielu potraw,
a w tym mizerii, chłodnika i sałatki szopskiej – ale
także w formie przetworów. Tych też są niezliczone
warianty – od ogórków małosolnych, poprzez kiszone,
po korniszony i wszelkiego rodzaju ogórkowe pikle.
O zaletach i wadach ogórków zielonych zostało wspomniane powyżej, teraz pora omówić dobre i złe strony
ogórkowych przetworów.

Na pierwszy plan warto wysunąć ogórki małosolne
i kiszone. Na początku podkreślenia wymaga, że kiszenie to jeden z najstarszych sposobów konserwowania żywności. Dzięki tej naturalnej metodzie możemy
zachować świeżość produktów na dłużej, bez stosowania sztucznych substancji chemicznych. Lista zalet
popularnego „kiszoniaka” jest długa – niska wartość
kaloryczna, wysoka ilość błonnika, działanie wzmacniające odporność organizmu i ogromna ilość witaminy C. Kiszonek powinny unikać natomiast osoby
cierpiące na nadciśnienie oraz kamicę szczawiowo-wapniową ze względu na wysoką zawartość sodu.
Ponadto, ogórki kiszone nie są polecane pacjentom
pozostającym na diecie lekkostrawnej oraz z nietolerancją histaminy. Dodatkowo, ogórki kiszone zawierają dużą ilość soli, która jest szkodliwa na układ moczowy i krwionośny.
Przejdźmy teraz do ogórków przetworzonych z użyciem octu, a w tym do popularnych korniszonów
i wszelkiego rodzaju pikli. Po pierwsze, należy w tym
miejscu zauważyć, że zwykle do marynaty dodaje się
cukier. Oczywistym jest więc, że wartość energetyczna wszelkiego rodzaju pikli ogórkowych jest większa
niż ogórków surowych i kwaszonych. Pomimo tego,
jest to produkt dosyć niskoenergetyczny – w zależności od składu zalewy wartość energetyczna wynosi
około 30 kalorii na 100 gramów produktu. Po drugie,
niestety ogórki przetworzone z użyciem procesu pasteryzacji nie wykazują działania dobroczynnego na
układ trawienny. Jest wręcz odwrotnie – używany
w procesie konserwacji ocet jest ciężkostrawny i bezwzględnie zakazany osobom ze schorzeniami trzustki,
żołądka i wątroby. Ocet niekorzystnie wpływa także
na szkliwo zębów. Warto także zwrócić uwagę na to,
co dodajemy do zalewy. W ostatnim czasie nie braku-
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Porady dietetyka

je przepisów, które do utartych od wieków
receptur wprowadzają pewne modyfikacje.
Popularne stały się m. in. ogórki na ostro czy
też po meksykańsku, do których zalewy dodaje się paprykę chili. Nie należy jednak zapominać o tym, że o ile zwiększa to walory
smakowe i wizualne piklowanego słoiczka,
o tyle znacząco zmniejsza łatwostrawność
produktu. Nie warto jeść więc tego typu dodatków do śniadania, ponieważ cały dzień
będziemy czuć się ciężko i będziemy odczuwać zwiększone pragnienie oraz na noc
– ciężkostrawne produkty mogą obniżyć jakość snu. Kolejną pułapką mogą być także
inne składniki dodawane do ogórkowych
pikli. Na sklepowych półkach pełno jest gotowych przekąsek z zawartością ogórków
i innych różnego rodzaju dodatków, wśród
których prym wiodą m. in. kukurydza, czosnek, marchewka. Nie należy zapominać,
że tego typu dodatki istotnie podwyższają
wartość energetyczną produktu i w efekcie
dodatek do obiadu może okazać się bardziej
kaloryczny niż samo danie główne. Warto
więc czytać etykiety gotowych przetworów
i wybierać te z nich, które listę składników
mają jak najkrótszą.

Propozycje domowych
maseczek z ogórka
Maseczka z plastrów ogórka
do każdego rodzaju cery
Aby przygotować tę maseczkę wystarczy umyć ogórka, schłodzić i pokroić w plastry. Następnie ułożyć
je na twarzy i pozostawić przez 10-15 minut. Nie
należy obierać ogórka, ponieważ właśnie pod skórką
znajduje się najwięcej soli mineralnych i witamin.
Maseczka odświeża i wygładza skórę.
Maseczka łagodząca podrażnienia
Ogórek zetrzeć na tarce i zmieszać z niewielką ilością jogurtu naturalnego. Tak przygotowaną papkę
nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu na
15-20 minut, a następnie spłukać ciepłą wodą.
Maseczka rozjaśniająca przebarwienia
Ogórek w parze z cytryną tonizuje i rozjaśnia przebarwienia. Do przygotowania tej maseczki potrzebny będzie starty ogórek, łyżeczka soku z cytryny,
łyżeczka jogurtu naturalnego. Maseczkę rozprowadzić i pozostawić na około 20 minut, po czym zmyć
ciepłą wodą i nałożyć krem z filtrem, który uchroni
przed powstaniem nowych przebarwień. Maseczka
pozostawia skórę oczyszczoną i rozświetloną.
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odsumowując, należy dojść do
wniosku, że popularny ogórek
powinien gościć na naszych talerzach jak najczęściej – najlepiej na
surowo albo poddany procesowi kiszenia.
Po ogórki konserwowe i pikle też możemy
śmiało sięgać, jednak najlepiej zrobić je
samemu i według starych, prostych receptur. Warto uważać także na to, z czym jemy
ogórki. Tutaj też obowiązuje zasada, że im
prościej tym lepiej. Na pewno nie warto
przyprawiać ogórków nadmierną ilością
soli, pieprzu ani gotowymi zestawami przypraw, a surówki z ogórkiem komponować
z użyciem lekkostrawnych jogurtów naturalnych, a nie majonezu. Z racji tego, że
sezon ogórkowy wypada w szczycie lata,
trzeba zwracać uwagę na świeżość tego
warzywa. Należy także dokładnie umyć
je przed spożyciem, a osoby z wrażliwym
układem pokarmowym powinny jeść je bez
skórki. Na koniec warto jeszcze dodać, że
ogórka można nie tylko jeść, ale także pić.
Zmiksowany z ogórek z sokiem cytryny
i z miętą to pyszna alternatywa dla owocowego koktajlu. Ogórek może też stanowić
piękną dekorację naszego stołu – kilka plasterków wrzuconych do dzbanka z wodą
wygląda równie efektownie, jak naczynie
z plastrami cytryny. Pozostaje rzec – na
zdrowie!

Maseczka oczyszczająca
Jedną łyżkę zielonej glinki połączyć ze startym ogórkiem, wodą mineralną i przygotować gładką, jednolitą masę. Maseczkę rozprowadzić na twarzy na 20
minut. Maseczka ściąga, matuje i wygładza skórę.
Maseczka wygładzająca
Ogórek zetrzeć na tarce i połączyć z łyżką płynnego
miodu. Maseczkę nałożyć na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Pozostawić na twarzy na 10-15 minut i zmyć
letnią wodą.
Tonik dla zapracowanych
Przygotowując mizerię do obiadu możemy zrobić
także coś dobrego dla naszej urody. Wystarczy wykorzystać skórki z ogórka, które zwykle lądują w koszu
i przetrzeć nimi twarz i dekolt. Sok ma właściwości
nawilżające i antyseptyczne.

dr inż.

Teresa Borkowska

dietetyk

Ogórek – ukojenie dla zmęczonych oczu
Wielogodzinna praca przy komputerze i mało snu to
najczęstsze przyczyny podrażnionych, opuchniętych
i łzawiących oczu. Pomoc może wówczas przynieść
nasz poczciwy ogórek. Dzięki zawartości wody
i soli mineralnych przynosi orzeźwienie i ukojenie
zmęczonym oczom. Idealnym okładem są plastry
schłodzonego ogórka, które wystarczy położyć na
zamknięte powieki na kilka minut. Dla lepszego
efektu czynność tę można powtarzać. Plastry ogórka
są także dobrym sposobem na pozbycie się cieni
pod oczami. Sok zawarty w ogórku ściąga naczynka
krwionośne i rozjaśnia skórę.
(www.smaczne.pl)
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Przepisy

Jesien
w kuchni
Poledwiczki wieprzowe
z pomidorami suszonymi
z zurawina

Składniki:
● 1,5 kg polędwiczek wieprzowych
● 2 słoiki pomidorów suszonych z żurawiną
● 1 doniczka świeżego rozmarynu
● pieprz zielony lub kolorowy konserwowy w zalewie
(pół słoiczka)
● 1 łyżeczka (płaska) soli
Przygotowanie:
Polędwiczki obmyć, pokroić w wzdłuż długości ok.
4 cm. Do polędwiczek wlać 2 słoiki pomidorów
suszonych, pół słoiczka pieprzu konserwowego, sól,
świeżej gałązki rozmarynu.
Całość razem wymieszać i włożyć do lodówki na
noc. Na drugi dzień wyjąć z lodówki, włożyć do
naczynia żaroodpornego, przykryć folią aluminiową
a następnie przykryć przykrywką od naczynia. Piec
40 min w temperaturze 180 stopni.

32

Salatka z cukinia
Składniki:
● 4 główki czosnku
● 1,5 kg cukinii (pokroić w kawałki)
● 1 kg papryki (pokroić w paski)
(2, 3 – zasypać 2 łyżkami soli i odstawić na 2h)
● 2 słoiczki koncentratu pomidorowego
● 1 słoiczek wody po koncentracie
● 1 szklanka cukru ● 1/2 szklanki oleju
● 0,5 pieprzu czarnego mielonego
Wszystko to razem zagotować w garnku
Przygotowanie:
Do gorącej zalewy dodać warzywa plus 3/4 szklanki octu 10% i gotować to przez 10 minut. Gorącą
sałatkę wkładać do słoików.
Słoiki postawić do góry dnem i przykryć kocem.

Sernik na zimno

Składniki:
● 1 opakowanie sera zmielonego (jedno wiaderko)
● 1 margaryna „Kasia”
● 5 jajek
● zapach waniliowy ● 1,5 szklanki cukru
● 1 żelatyna 0,5 dkg ● galaretki 4 szt.
● biszkopty
Przygotowanie:
Margarynę ucieramy z 1,5 szklanki cukru i 5 żółtkami.
Następnie dodajemy ser z wiaderka, zapach waniliowy, to wszystko razem dokładnie miksujemy. Na koniec dodajemy przestudzoną, rozpuszczoną żelatynę
w niecałej szklance gorącej wody.
Następnie miksujemy i dodajemy pianę ubitą na
sztywno, to mieszamy i wylewamy na ułożone
biszkopty. Na koniec wykładamy owoce i zalewamy
galaretką.

ZdrowiePrzepisy
SENIORA

Ciasto ze sliwkami
Składniki:
● 4 jajka ● 1/2 szklanki cukru
● 2 szklanki maślanki bądź kefiru
● 5 szklanek mąki ● 4 łyżeczki proszku do pieczenia
● 1 szklanka oleju ● 2 kg śliwek węgierek
Kruszonka do ciasta
● 1 margaryna „Kasia” ● 2 szklanki mąki
● 1 szklanka cukru ● 1 cukier waniliowy
Przygotowanie:
Jajka roztrzepać z cukrem, do roztrzepanych jajek dodajemy 2 szklanki maślanki bądź kefiru oraz mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia. Następnie to wszystko dokładnie miksujemy, po czym na koniec dodajemy olej.
Ciasto wykładamy na dużą blachę i rozkładamy wypestkowane śliwki wymieszane wcześniej z 5 łyżeczkami kaszy
manny. Na wierzch rozkładamy kruszonkę. Pieczemy
godzinę w temperaturze 170 stopni.

Ryba w zalewie

Składniki:
● 1 kg filetów (nie solonych)
● ciasto naleśnikowe – na wodzie dosyć gęste – do smaku
można użyć przyprawy „vegety”
Rybę należy pokroić w dzwonki, smażyć w cieście naleśnikowym na oleju.
● 1 słoik papryki – pokroić w talarki
● 1 słoik ogórków – pokroić w paski
● 5 dużych cebul – pokroić w kostkę i zeszklić na oleju

Surówka z kapusty
w zalewie

Składniki:
● 3 kg kapusty poszatkowanej posypanej 1 łyżką soli.
Kapustę należy wymieszać z solą i odstawić na 1h,
a także odcisnąć.
Do kapusty dodać:
● 3 średnie marchewki (zetrzeć)
● 2-3 liście laurowe ● 4-6 szt. ziela angielskiego
Zalewa:
● 1,5 litra wody ● 1 szklanka oleju
● 1 szklanka octu ● 1 szklanka cukru
● 2 łyżki soli ● 4-5 ząbków czosnku
Sposób przygotowania:
Wszystkie powyższe składniki zagotować, pod koniec
gotowania dodać 4-5 ząbków czosnku przeciśniętego
przez praskę.
Gorącą zalewą zalać kapustę w wiaderku i trzymać
w chłodnym miejscu.

Autorka przepisów:
Dorota Waszczak

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy

Przygotować zalewę:
● 2 szklanki wody ● 0,5 szklanki oleju
● 5 łyżek cukru ● 3 łyżki koncentratu
● 4 łyżki ketchupu pikantnego ● 1 łyżka soli
Na gotującą się zalewę wrzucić ogórki i paprykę, cebulę,
następnie wystudzić i przekładać rybę.
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Zdrowie i Relaks

Pacjent nerwowo czeka na opinię w gabinecie słynnego ortopedy.
- A u kogo pan wcześniej był, zanim trafił pan do mnie? - pyta lekarz.
- U kręgarza.
- U kręgarza?! - wyśmiał go lekarz - To strata czasu! No i niech pan powie, jakiej bezużytecznej rady panu udzielił?
- Poradził, żebym przyszedł do pana.
Motto NFZ: Czas leczy rany.

Jacek Hołub

Żeby umarło przede mną
Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci

„W latach 2008–2017 za niepełnosprawne
uznano 218 tysięcy dzieci. Część z nich,
tych najciężej chorych i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, pozostanie
dziećmi do końca życia. Aż do śmierci będą
potrzebowały pomocy przy wykonywaniu
najprostszych czynności: myciu, jedzeniu,
załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
Napisałem tę książkę, by pokazać, co ich
matki przeżywają na co dzień. Bardzo rzadko słyszymy ich głos. Nikt nie jest w stanie
opowiedzieć, co czuje żona porzucona przez
męża z powodu wady genetycznej ich córki. Matka próbująca opanować atak szału
niepełnosprawnego intelektualnie dwudziestopięciolatka. Kobieta patrząca na wijące
się z bólu kilkumiesięczne niemowlę. Żegnająca dziecko w szpitalnej kostnicy. Nikt
oprócz nich samych.
Ta książka to opowieści pięciu kobiet. Spisywałem je przez rok. Z pewnością by nie
powstała, gdyby nie moje osobiste doświadczenie”.
Jacek Hołub
Wydawnictwo: Czarne 2018

Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?!
Konsylium trójki lekarzy nad pacjentem.
- To grypa.
- Ależ skąd, to żółtaczka!
- Jaka żółtaczka, to gruźlica!
Po chwili:
- Panowie, spokojnie, nie kłóćmy się, sekcja zwłok wykaże, kto z nas
miał rację.
- Przepiszę pani tabletki - mówi lekarz do pacjentki z olbrzymią nadwagą.
- Dobrze, panie doktorze. Jak często mam je zażywać?
- Nikt ich pani nie każe zażywać. Proszę je rozsypywać na podłogę trzy
razy dziennie i podnosić po jednej.
Przychodzi facet do lekarza laryngologa i mówi:
– Panie doktorze, wydaje mi się, że jestem ćmą.
– Ale to nie do mnie – wzrusza ramionami lekarz. – Trzeba było pójść do
psychiatry.
– Może i trzeba było, ale poszedłem tam, gdzie się świeciło.
Lekarze podjęli akcję strajkową. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że Ministerstwo odpowie na ich postulaty natychmiast po
znalezieniu farmaceuty, który będzie w stanie je odczytać...
Lekarz wypisując chorego po operacji udziela mu rad:
- Nie palić, nie pić pod żadnym pozorem, co najmniej osiem godzin snu
dziennie.
- A co z seksem?
- Tylko z żoną, wszelkie podniecenie mogłoby pana zabić!

MUZYKA • poleca lek. Marcin Mazur

Scott Matthew: Unlearned (CD)

W

kąciku muzycznym staram się znaleźć dla Państwa propozycje, które odbiegają
nieco od tego, co bardzo popularne, łatwo dostępne i opisywane w innych, poczytnych periodykach. Czas płynie, a my z nim. Już jesień, po pięknym lecie. A jak
jesień, to jesienna muzyka. Znowu zaproponuję Państwu płytę z tzw. coverami, czyli nowymi interpretacjami znanych piosenek. Któż jednak mógłby się spodziewać, że można
ze skocznego przeboju Whitney Houston „I Wanna Dance With Somebody” stworzyć urokliwą balladę? Albo dać kolejne życie przebojowi Bee Gees „To Love Somebody”, w tej
samej pięknej stylistyce zaśpiewać utwory Radiohead, Neila Younga, Joy Division, Roda
Stewarta? Piosenki dobrane na tę płytę są z różnych lat, różnych stylistyk, teoretycznie
nie pasujących do siebie. Ale Scott Matthew, bo tak nazywa się twórca niezwykłej płyty
„Unlearned”, potrafił z tych różnych, wydaje się nie pasujących do siebie klocków, ułożyć
piękny jesienny obraz. Zdjęcie wykonawcy na okładce idealnie oddaje nastrój panujący
na płycie. Oszczędne aranżacje, leniwie snujące się dźwięki doskonale znanych piosenek,
nieco zmęczony, zmatowiony głos, tworzą niezwykłą atmosferę, która doskonale wpisuje
się w ukojenie po gorącym, szalonym lecie. Czego z całego serca Państwu życzę.
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Siedlecka
Karta Sportowa
Siedlecka Karta Sportowa
oszczędność i aktywność
i Twojej rodziny.

to wygoda,
dla Ciebie

Dzięki karcie z łatwością skorzystasz
z szerokiej oferty obiektów sportowych
Agencji Rozwoju Miasta Siedlce. To takie
proste! Raz kupujesz, doładowujesz wiele
razy i korzystasz kiedy chcesz, ile chcesz
i z kim chcesz!
Doładowując kartę za wybrana kwotę,
otrzymujesz nawet do 30% więcej środków
do wykorzystania!
Karta nie jest imienna, działa ‚na okaziciela’,
dzięki czemu może z niej skorzystać każdy
członek Twojej rodziny. Posiadając kartę,
zapłacisz nią nie tylko za siebie, ale
również za Twoich znajomych.
Karta
umożliwia
korzystanie
z
następujących
obiektów sportowych:
• Park Wodny Siedlce
• Tężnia Solankowa
• Kręgielnia
• Stadion lekkoatletyczny
• Siłownia (ul. Prusa 6)

wszystkie
obiekty sportowe
jedna karta
www.arm.siedlce.pl

• Siłownia ARMS UP!
(ul. Jana Pawła II 6 – budynek stadionu)
• Lodowisko
• Korty tenisowe
• Sala tenisa stołowego
• Hala Sportowa (ul. Prusa 6)
Siedlecką Kartę Sportową można zakupić
i doładowywać w kasach Parku Wodnego
Siedlce i Ośrodka Sportu.
Już

niebawem możliwość
karty przez internet!

doładowania

Ostrołęka, Radzyń Podlaski,
Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski

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 Stanisławowie
ul. Szkolna 6

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Domanicach
Domanice Kolonia 17

Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30

Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

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

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

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

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

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

Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7

DZIENNE DOMY WSPARCIA
• Ceranów
Ceranów 25
• Żelechów
ul. Piłsudskiego 34
• Oleśnica
Oleśnica 132
• Siedlce
ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki
ul. Olsztyńska 2
• Jadwisin
Jadwisin 54
• Nur
ul. Łomżyńska 14

