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

Oszczędź swój czas na:

@Centrum_MD

Aby skorzystać w pełni z konta i uzyskać dostęp do
e-recept załóż proﬁl zaufany w swoim urzędzie lub
poprzez bankowość elektroniczną.
Z Portalu Pacjenta możesz skorzystać na przygotowanym stanowisku w Twojej przychodni - w razie
potrzeby obsługa rejestracji udzieli Ci pomocy.

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

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

pacjent.centrum.med.pl

/centrumMD

JAK UTWORZYĆ KONTO?
1. Sposób:
Udaj się do rejestracji i poproś
o utworzenie konta
2. Sposób:
Aktywuj konto w gabinecie koordynacji

DOSTĘPNY JUŻ W PIERWSZYM KWARTALE 2019
Tytuł projektu: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego
Mazowsza”, nr umowy RPMA.02.01.01-14-0904/15. Projekt realizowany w ramach Priorytetu II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”,
Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi la Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Drodzy Czytelnicy,
przed nami najpiękniejszy czas w roku – święta Bożego Narodzenia. Przedświąteczna gorączka trwa już od kilku tygodni, bo trzeba kupić prezenty, wysprzątać dom, zatroszczyć się
o wigilijny stół i sprawić, by te święta były najpiękniejsze ze wszystkich dotychczasowych.
W radiu i telewizji aż huczy od świątecznych hitów, które - choć te same, co przed rokiem –
nigdy nam się nie znudzą... Reklamy bombardują nas świątecznymi promocjami. Na ulicach
i w sklepach jest bajecznie i kolorowo, bo przecież idą święta. W pogoni za tym, co błyszczy
i świeci, często zapominamy, po co są te święta. Odcinamy się od ciszy, która ukazuje nam
prawdziwy wymiar Bożego Narodzenia. Przypominają nam o tym nasi bliscy chorzy, dla
których często sę to ostatnie święta w życiu... Sprawmy więc, by to dla nich były te święta.
Niech przez tych kilka świątecznych dni zapomną o chorobie. Niech usłyszą dawno nie
wypowiadane słowa: kocham cię, jesteś mi potrzebny, twoja radość to bezcenny dar... Wiele
osób, które doświadczyły ciężkiej choroby, przyznaje, że gdyby nie ona, nie wiedzieliby, po
co żyją. A teraz wiedzą, co jest w życiu najważniejsze i komu powinny podziękować za dar
istnienia. Więc zanim będzie za późno, spróbujmy powiedzieć te słowa tym, na których nam
zależy i sprawić, że te święta będą wyjątkowe pomimo choroby, bólu, niepewności... Bóg
się narodził, by dawać nam nadzieję i wiarę, że wszystko, co nas spotyka, ma głęboki sens...
lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach
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Farmaceuta radzi

Ja k dzia ł a ją

PROBIOTYKI
PREBIOTYKI
SYNBIOTYKI
Probiotyki to coraz częściej powtarzający się termin w reklamach telewizyjnych, nadawanych nie tylko w okresie letnim, ale również w sezonie jesienno-zimowych przeziębień. Polacy bardzo chętnie kupują reklamowane
produkty, ale czy mamy świadomość, czemu one służą?

DOBROCZYNNE BAKTERIE
Nazwa probiotyk wywodzi się z języka
greckiego i oznacza dla życia. Po
raz pierwszy ten termin został użyty
w 1954 r. i odnosił się do szkodliwego
wpływu antybiotyków na mikroflorę
jelit. Obecnie obowiązującą definicję
probiotyków przedstawiły w 2002 roku
Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
Według niej terminem probiotyki określa się żywe organizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wykazują
korzystne działanie zdrowotne. Zalicza
się do nich bakterie produkujące kwas
mlekowy z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium oraz drożdżaki Saccharomyces boulardii. Komórki mikroorganizmów probiotycznych muszą być
żywe, a ich ilość w produkcie gotowym
do spożycia musi być jasno określona
(najczęściej wynosi od kilku milionów do
kilku miliardów na dawkę).
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Aby szczep bakteryjny otrzymał miano probiotyku, musi przejść
wieloletnie badania kliniczne, które potwierdzą jego korzystny
wpływ na jelita i wykluczą działanie chorobotwórcze. Lecznicze działanie probiotyków wiąże się bezpośrednio z funkcjonowaniem naszych jelit, ponieważ właśnie w jelitach znajduje się
90% korzystnych bakterii kwasu mlekowego. Podczas stresu,
przy niewłaściwych nawykach żywieniowych oraz po antybiotykoterapii szkodliwe bakterie, które w zdrowym organizmie są
nieliczne i stanowią około 10% flory, namnażają się, co powoduje szereg niekorzystnych zjawisk: wzrost substancji toksycznych oraz rozwój chorób: zaparcia, biegunka, wzdęcia, a nawet
uszkodzenie kosmków jelitowych czy wzrost przepuszczalności płynów do światła jelita. Bakterie probiotyczne wpływają
na zwiększenie pozytywnej mikroflory jelitowej, a w przypadku zaburzonej równowagi jelitowej, zmniejszają liczbę bakterii patogennych i przywracają prawidłowe proporcje pomiędzy
szczepami. Ważne, aby bakterie probiotyczne nie zostały usunięte wraz z resztkami trawionego pożywienia. Dlatego powinna je cechować dobra przyczepność do ściany jelita. Niektóre
bakterie probiotyczne skracają także czas trwania ostrych biegunek infekcyjnych u dzieci oraz łagodzą przebieg biegunki u dorosłych. Stosowanie probiotyków u osób w trakcie antybiotykoterapii zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki po stosowanym
leczeniu. Korzyści dla zdrowia, wynikające z przyjmowania
odpowiednich szczepów probiotycznych:
––
––
––
––
––

profilaktyka zakażeń dróg jelitowych,
wzmocnienie systemu immunologicznego,
działanie przeciwalergiczne,
aktywność przeciwnowotworowa,
zmniejszenie ryzyka chorób serca (obniżenie poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego, efekt antyoksydacyjny),
–– pozytywny wpływ na infekcje układu moczowo-płciowego,
–– łagodzenie zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori.

Farmaceuta radzi

Źródło probiotyków stanowią preparaty farmaceutyczne,
suplementy diety oraz mleczne napoje fermentowane:
kefir, kwaśne mleko, maślanka, jogurt i mleko acidofilne,
a także produkty kiszone – kapusta i ogórki.

Czym powinien charakteryzować się dobry
probiotyk:
bezpieczny dla człowieka i wywiera
1 Jest
korzystny wpływ na organizm;
odporny na działanie kwasu żołądkowego
2 Jest
i soków trawiennych, dzięki czemu dotrze do
jelita i będzie w stanie się namnażać;

właściwości adhezyjne do nabłonka
3 Majelitadobre
– czyli przylega do nabłonka i pozostaje
na nim;

4 Jest naturalnie odporny na antybiotyki.
Chociaż probiotyki posiadają wiele korzystnych
właściwości, to najczęstszym wskazaniem do
ich stosowania jest antybiotykoterapia. Szacuje się, że nawet u 40% pacjentów stosujących
kurację antybiotykami występuje równocześnie
biegunka, a podanie probiotyków zmniejsza
pojawienie się tych powikłań o 42%. Pacjenci
często pytają, jak stosować probiotyk. Zgodnie
z właściwościami idealnego probiotyku powinien on być odporny na antybiotyki, dlatego nie
ma znaczenia, czy przyjmiemy go łącznie z antybiotykiem, czy samodzielnie i z odpowiednią
przerwą. Warto przyjmować probiotyki z pokarmem, sprzyja to przeżywaniu bakterii lub
stosować preparaty probiotyczne na noc, kiedy
perystaltyka jelit jest wolniejsza.

CO WYBRAĆ?
Aby jeszcze skuteczniej wspomóc namnażanie probiotyków w jelitach, należy zastosować
prebiotyk. Prebiotyk jest rozpuszczalnym
w wodzie włóknem pokarmowym, który nie
jest trawiony przez nasze enzymy, ale służy
jako pokarm z wyboru dla bakterii probiotycznych.
Naturalnie prebiotyki występują w wielu warzywach,
m.in. w cebuli, ziemniakach, cykorii, karczochach,
szparagach, bananach. Ich źródłem jest również
mleko kobiece, stąd tak ważne jest karmienie piersią co najmniej do ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia.
Połączenie probiotyku i prebiotyku w jednym
preparacie określa się jako synbiotyk. Jeśli
z różnych wskazań medycznych stajemy przed
dylematem czy kupić probiotyk, prebiotyk lub
synbiotyk, skłaniałabym się za wyborem probiotyku i w miarę możliwości finansowych decydujmy się na preparat, który ma status leku,
a nie suplementu diety.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Co nowego
w Centrum
8. Forum EURIPA
Izrael, 14-16.11.2018
www.euripaforum2018.eu
8. Forum EURIPA na temat
zdrowia wiejskiego odbyło się
w Maale Hachamisha w Izraelu,
w dniach 14-16 listopada 2018 r.
Temat przewodni to „Wyzwanie opieki nad słabszą i starzejącą się populacją w medycynie wiejskiej”, w tym znaczenie
dostarczania wysokiej jakości
opieki medycznej w odległych
lokalizacjach osobom starszym,
niesamodzielnym i potrzebującym. Forum zgromadziło lekarzy rodzinnych oraz pracowników służby zdrowia pracujących
w wiejskich ośrodkach zdrowia.
Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i inicjatyw
na temat poprawy dostępu
i zapewniania opieki potrzebującym. Forum zainicjowało
utworzenie platformy umożliwiającej dzielenie się wiedzą,
w tym badaniami naukowymi,
szczególnie na rzecz poprawy
komunikacji w relacji lekarz –
pacjent. Forum to – wykłady,
panele dyskusyjne i warsztaty.

Tematy prezentowane przez przedstawicieli
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.
15.11.2018
• Jakościowe luki w jednostkach wiejskich na podstawie
doświadczenia pacjenta – dr Artur Prusaczyk
15.11.2018
• Koordynatorzy opieki zdrowotnej – dr Paweł Żuk, mgr
Anna Kordowska
16.11.2018
• „W centrum harmonii ze światem” projekt: deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi z chorobami psychicznymi we Wschodnim Mazowszu – dr Paweł
Żuk
• Opieka zdrowotna na obszarach wiejskich wschodniego
Mazowsza – dr Artur Prusaczyk
• Program badawczy w zakresie wykrywania raka płuca
w Polsce: wyniki
ze Wschodniego Mazowsza – dr Artur Prusaczyk

dr Paweł Żuk

dr Artur Prusaczyk

Forum EURIPA pozwoliło na promowanie synergii i solidarności między praktykami w dziedzinie
zdrowia na obszarach wiejskich, badaczami, twórcami polityki zdrowotnej i pracownikami akademickimi.

Stowarzyszenia na rzecz opieki koordynowanej
W dniu 06.12.2018 zostały utworzone dwa
stowarzyszenia – IFIC Polska i EURIPA Polska. Ich celem jest promowanie rozwiązań
systemowych oraz dobrych praktyk opieki zdrowotnej skoncentrowanej na osobie
i społeczności lokalnej, obejmujących organizację, finansowanie i zarządzanie, opartych
na dowodach naukowych i budujących wartość opieki.
W skład Zarządu IFIC Polska weszli: jako Prezes dr Małgorzata Gałązka Sobotka, jako
członkowie – prof. Donata Kurpas, dr Sylwia
Szafraniec-Buryło, Marika Guzek, Katarzyna
Wiktorzak oraz Witold Paweł Kalbarczyk. Zarząd EURIPA Polska tworzą – jako Prezes prof.
Donata Kurpas oraz jako członkowie dr Paweł Żuk oraz Witold Paweł Kalbarczyk.
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Podsumowując zebranie założycielskie, nowo
wybrane zarządy obu stowarzyszeń oraz szerokie grono ich członków założycieli z wielu miejsc
w Polsce, zadeklarowali:

WSPÓLNIE

DLA ZDROWIA
III Konferencja Ogólnopolska

debata (Łódź 29.11.2018)
W dniu 29.11.2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
odbyła się III Konferencja
Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”
Własność, odpowiedzialność,
zarządzanie organizowanej
przez Ministerstwo Zdrowia.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. Pan Paweł
Żuk, Prezes Zarządu Spółki
Centrum, wystąpił w panelu
dotyczącym „Podstawowego
zabezpieczenia zdrowotnego”,
w którym zaprezentowali się
również: Urszula Jaworska
(Fundacja Urszuli Jaworskiej),
Jacek Krajewski (Porozumienie
Zielonogórskie), Waldemar
Malinowski (Ogólnopolski
Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych), Elżbieta
Rucińska-Kulesz (Pomorski
Oddział Wojewódzki NFZ ),
Anna Rulkiewicz (Pracodawcy
RP), Zdzisław Szramik (Region
Podkarpacki Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy).

• promowanie najwyższych standardów debaty
na temat ochrony i promocji zdrowia, a także
ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze
ochrony zdrowia opartej na dowodach naukowych,
• gotowość do współpracy z innymi organizacjami ukierunkowanymi na koordynację, integrację, efektywność oraz budowę wartości opieki
dla pacjenta,
• działalność w duchu współpracy i współdziałania wszystkich zawodów oraz środowisk służby
zdrowia i opieki socjalnej.

Uczestnicy panelu

O

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Profilaktyka
ortodontyczna
w poszczególnych okresach

rozwojowych

dziecka
część II

O

Okres poniemowlęcy

Około pierwszego roku życia dziecka, kiedy już wyrżnęły się pierwsze zęby mleczne, stopniowo zaczyna
wygasać odruch ssania. W tym okresie bardzo ważną
rolę odgrywają nie tylko ilość i jakość spożywanych
pokarmów, ale także ich konsystencja i sposób podawania.
Gdy pojawią się siekacze, należy karmić dziecko łyżeczką pokarmami płynnymi i półpłynnymi. W momencie pojawienia się zębów trzonowych i kłów należy podawać dziecku pokarmy stałe i twarde, aby
wyrobić w nim nawyk odcinania, odgryzania i żucia
pokarmów. Dzięki temu kształtują się stawy skroniowo-żuchwowe. Te czynności mają również prowadzić
do zanikania połykania typu niemowlęcego. Charakteryzuje się ono tym, że język wpycha się między
zęby przednie powodując zahamowanie pionowego
wzrostu wyrostków zębodołowych i formowanie się
zgryzu otwartego [1]. Dodatkowo podawanie twardych pokarmów pomaga w oczyszczaniu zębów
z dużych resztek pokarmowych. Surowe owoce i warzywa oczyszczają zęby, a więc w pewnym stopniu
przyczyniają się do zapobiegania próchnicy. Jednak oprócz prawidłowo wprowadzonych pokarmów,
zmiany odruchu połykania i wyćwiczonych mięśni
do prawidłowej czynności żucia potrzebne jest przede
wszystkim pełne uzębienie. W tym okresie rozwojowym bardzo ważne są zabiegi higieniczne zapobiegające próchnicy zębów, która jest jednym z ważniejszych czynników w etiologii wad zgryzu. Ubytki
w zębach ograniczają spożywanie twardych pokarmów. W diecie dziecka zaczynają przeważać produkty papkowate, które przy braku odpowiedniej higieny
jamy ustnej sprzyjają próchnicy. Może to skutkować
słabym rozwojem mięśni żujących, które tym samym
hamują prawidłowy rozwój oraz wzrost kości i zębów.
Bolesne zęby po jednej stronie łuku zębowego skłaniają dziecko do żucia stroną przeciwną. Powoduje
to zaburzenia w pracy stawu skroniowo-żuchwowego,
zwężenie górnego łuku zębowego, a w konsekwencji
sprzyja powstawaniu zgryzu krzyżowego [1,2,3].

W działaniach profilaktycznych w okresie
poniemowlęcym należy też zwracać uwagę na sposób oddychania dziecka w czasie
snu i czuwania. Należy leczyć schorzenia
jamy nosowo-gardłowej i alergie, by przedłużające się stany zapalne nie spowodowały nawyku oddychania przez usta. Zachwianie równowagi układu mięśni zewnątrzustnych
(głównie mięśnia okrężnego ust) i wewnątrzustnych (mięśni
języka) prowadzi do powstania wad zgryzu. Obniżenie napięcia mięśnia okrężnego, czyli jego hipotonia, doprowadza
do stale rozwartej szpary ustnej. Niewłaściwemu oddychaniu
towarzyszy wychylenie zębów przednich górnych i tyłozgryz. Błona śluzowa jamy ustnej jest cały czas przesuszona,
a twarz przybiera „gapowaty” wygląd. Przyczyn oddychania przez usta jest wiele, np. przerost migdałka gardłowego,
przewlekłe stany uczuleniowe, które powodują obrzęki błony śluzowej nosa, skrzywienie przegrody nosa, polipy, stany chorobowe błony śluzowej nosa i zatok przynosowych,
zbyt wysokie układanie niemowląt i przebyta krzywica. Te
wszystkie czynniki powinny być wyeliminowane przez rodziców, aby w pełni mógł się rozwijać narząd żucia ich dziecka [1,3].
Odruch ssania jest w początkowym okresie życia czynnością
fizjologiczną, która powinna wygasać około 18. miesiąca.
Przedłużanie tej czynności może przejść w nawykowe ssanie
smoczka, kciuka, wargi dolnej, języka. Systematyczne wciąganie wargi dolnej prowadzi do przechylenia zębów dolnych
i wychylenia siekaczy górnych, co objawia się dużą szparą
między zębami górnymi i dolnymi. Oprócz perswazji dobre
efekty daje płytka przedsionkowa zakładana na noc i w ciągu
dnia [1].

Ryc. 7. Płytka przedsionkowa Schönherra
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Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

O

O

Okres przedszkolny

Działania w zakresie profilaktyki ortodontycznej w tym okresie rozwojowym dziecka obejmują czynności omawiane w części
I i II. Ponadto uwzględnia się:

1)

1

profilaktykę i leczenie próchnicy mającą na celu zapobieganie przedwczesnej utracie zębów mlecznych,

2)
2

w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych, prowadzenie działań
mających na celu utrzymywanie przestrzeni w łuku zębowym dla zębów
stałych, np. protezy ortodontyczne,
utrzymywacze przestrzeni,

3)
3
4)
4

55)

obciążanie czynnościowe narządu
żucia poprzez wprowadzanie twardej
konsystencji pokarmów, np. surowa
marchewka, kalarepa, skórka chleba,
szlifowanie guzków hamujących naturalne ruchy żuchwy,
zwalczanie dysfunkcji i parafunkcji
[1].

Przedwczesna i rozległa utrata zębów
mlecznych i stałych, a także wrodzony
brak zawiązków, są wskazaniem do stosowania profilaktycznych protez dziecięcych.
Usprawniają one funkcje żucia, zapewniając zarazem prawidłowy wzrost i rozwój
narządu żucia. Przez nacisk na wyrostki
zębodołowe wywierają prawidłowe bodźce do planowanego wyrzynania się zębów
stałych. Zapobiegają przesuwaniu się sąsiednich zębów oraz powstawaniu wad
zgryzu. Poprawiają wymowę i samopoczucie dziecka. W przypadkach, gdy brakom
w uzębieniu towarzyszą wady
zgryzu, stosuje się protezy lecznicze, które spełniają funkcje aparatu
ortodontycznego. Taka
terapia, aby nie hamowała procesów wzrostu
i rozwoju, powinna być
kontrolowana przez ortodontę [1,3].

Okres szkolny

Okres szkolny charakteryzuje się dynamicznym rozwojem
jamy ustnej i łuków zębowych. Dochodzi wtedy do intensywnej wymiany zębowej – zęby mleczne wypadają i wyrzynają się zęby stałe. Między 6. a 11.-12. rokiem życia
w jamie ustnej mamy jednocześnie zęby mleczne i stałe. Okres szkolny jest to czas, kiedy całkowicie kształtują
się łuki zębowe, wszystkie zęby zachowują ze sobą punkty
styczne, tzn. w zwarciu każdy ząb spotyka się z dwoma zębami
przeciwstawnymi. Wyjątki to ząb sieczny przyśrodkowy dolny i ostatnie zęby
trzonowe górne. Wymiana zębów mlecznych na stałe związana jest także ze
wzrostem pionowym dolnego odcinka twarzy. Jest to okres, w którym kończą
swój rozwój mięśnie twarzy [1].
Jak w każdym okresie rozwojowym dziecka, na wady zgryzu mogą mieć
wpływ szkodliwe nawyki ustne, np. obgryzanie paznokci lub gryzienie ołówków. Niektórzy pojawienie się tych nawyków wiążą z napięciem psychicznym związanym z rozpoczęciem nauki w szkole. Innymi nawykami, które
mogą mieć szkodliwy wpływ, jest stałe oddychanie przez usta. Taki stan może
doprowadzić do zapalenia dziąseł, wysychania błon śluzowych jamy ustnej,
a nieleczony w konsekwencji może przekształcić się w zapalenie przyzębia.
Działania profilaktyczne omawiane w poprzednich częściach są nadal kontynuowane w tym okresie rozwojowym dziecka. Poza tym przeprowadza się:

1
2
3
4

kontrolę wyrzynania zębów i kolejności wymiany zębów mlecznych na
stałe, ewentualne ekstrakcje zębów mlecznych trzonowych przy braku
miejsca dla wyrzynających się zębów bocznych (są one szersze niż zęby
stałe przedtrzonowe),
usuwanie zębów nadliczbowych lub przetrwałych mlecznych,
podcinanie nieprawidłowych wędzidełek górnej lub dolnej wargi,
leczenie ekstrakcyjne.

Każde dziecko jest inne, dlatego do każdego należy podejść indywidualnie.
Odpowiednio przeprowadzona promocja zdrowia, edukacja zdrowotna oraz
prawidłowo dobrana profilaktyka pozwolą skutecznie zwalczyć problem z zaburzeniami w układzie stomatognatycznym.

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!!!

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17 | tel. 25 644 78 17, 798 770 017 | sekretariat@ckziu.siedlce.pl | www.ckziu.siedlce.pl
7

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Czy warto

bać się szczepień?

W poprzednim artykule starałam się przybliżyć Państwu temat szczepień. Pisałam o tym, czym są szczepionki, przed jakimi chorobami możemy się dzięki nim uchronić oraz jak zmieniało się spojrzenie na szczepienia od czasu, gdy zostały wprowadzone, aż do dziś - gdy w naszych
środowiskach rzadko spotykamy zwalczane dzięki szczepionkom choroby zakaźne i ich powikłania. Dzięki niedawnym doniesieniom mediów
wiemy, że np. odra znowu może być realnym zagrożeniem, dzięki czemu
ponownie postrzegamy szczepionki mniej jako zagrożenie, a bardziej jako
ochronę przed zachorowaniem i jego konsekwencjami.
Zgodnie z obietnicą chciałabym w tym artykule wytłumaczyć czytelnikom, dlaczego niektóre obiegowe przekonania dotyczące szczepień są
fałszywe oraz wyjaśnić, czym są słynne ostatnio NOP-y i czy rzeczywiście
powinny nas ograniczać w realizacji szczepień.

Czy szczepić dziecko przeciwko chorobom,
które nie występują już w Polsce?
Przed zakończeniem szczepień przeciwko jakiejś chorobie eksperci szczegółowo analizują, czy wywołujący ją drobnoustrój jest nadal obecny w środowisku: u ludzi (tzw. nosicieli), u zwierząt, w wodzie, glebie czy ściekach, ponieważ zagrożenie utrzymuje się tak długo, jak długo stwierdza się obecność
drobnoustrojów, a nie objawów choroby. Złamanie tej zasady łatwo prowadzi
do nawrotu zachorowań, a nawet epidemii w nieuodpornionym środowisku.

Po co szczepić, skoro pokolenie obecnych rodziców
i dziadków otrzymywało znacznie mniej szczepień i było
zdrowsze?
Rzeczywiście miało mniej szczepień, ale wiele niemowląt i małych dzieci
umierało z powodu chorób zakaźnych. Jeszcze w latach 50. XX wieku w Polsce w ciągu pierwszego roku życia umierało około 100 na 1000 dzieci, obecnie
to tylko 6 zgonów na 1000.
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Czy duża liczba szczepień
„przeciąża” układ odpornościowy dzieci i wywołuje poważne choroby oraz alergię?
Nowoczesne szczepionki, szczególnie
te skojarzone, zawierają znacznie mniej
składników i do tego zdecydowanie bardziej oczyszczonych niż starsze preparaty. W prowadzonych na szeroką skalę
badaniach nie wykazano, aby szczepienia były przyczyną częstszych ciężkich
zakażeń lub chorób alergicznych, a także
chorób z autoagresji czy układu nerwowego. W naturalnych warunkach dziecko ma przecież także kontakt z ogromną
liczbą wirusów i bakterii.

Czy szczepienie przeciwko
odrze, śwince i różyczce
może powodować autyzm?
Takie podejrzenie pojawiło się w 1998
roku w Anglii. Było ono przyczyną drastycznego zmniejszenia liczby szczepień,
a w konsekwencji zwiększenia liczby zachorowań na odrę i jej poważnych powikłań. Na podstawie przeprowadzonych
w wielu krajach badań w 2011 r. ogłoszono, że doniesienie o zgubnych skutkach
podania tej szczepionki było fałszywe –
także u nieszczepionych dzieci autyzm
zwykle ujawnia się w okresie przypadającym po intensywnym okresie szczepienia, czyli od 18. do 24. miesiąca życia.

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Profilaktyka
Warto natomiast podkreślić, że bardzo dobrze udokumentowano
związek zachorowania na odrę lub świnkę z występowaniem wielu powikłań mózgowych oraz głuchoty. Znacznie częstsze i dobrze udokumentowane są również inne poważne powikłania odry
(np. bardzo wysoka gorączka, ciężkie zapalenie płuc).

Czy szczepionki zawierają toksyczną rtęć
i wywołują autyzm lub uszkodzenie mózgu?
W Polsce związek rtęci, tiomersal, występuje jako środek konserwujący tylko w jednym rodzaju szczepionki stosowanej u małych
dzieci (przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi pełnokomórkowej, tzw. DTPw) i to w niewielkim stężeniu dopuszczalnym przez
urzędy rejestracyjne. W takim stężeniu jest on bezpieczny i nie
działa toksycznie, a po szczepieniu jest w ciągu kilku dni wydalany z organizmu. Należy podkreślić, że osoby decydujące się na
płatne szczepienia skojarzone unikają go zupełnie.

Dlaczego od kiedy zaczęłam się szczepić
przeciwko grypie, częściej się przeziębiam?
Szczepionka przeciwko grypie, podobnie jak i przeciw innym
chorobom, chroni przed zachorowaniem tylko na tę konkretną
chorobę. Możliwe są natomiast zakażenia innymi wirusami czy
bakteriami.

Czy współczesne szczepionki są niebezpieczne?
Bezpieczeństwo współczesnych szczepionek jest niezbędnym
warunkiem ich dopuszczenia do użytku. Czuwają nad tym specjalne instytucje międzynarodowe i krajowe.

Czy naturalne zachorowania wzmacniają układ
odpornościowy, a szczepienia go osłabiają?
Odporność przeciwko chorobom zakaźnym można uzyskać
w wyniku naturalnego zakażenia i przechorowania choroby lub
w następstwie szczepienia. Z zachorowaniem wiąże się ryzyko
ciężkiego przebiegu zakażenia i poważnych powikłań. Uzyskanie
odporności w wyniku szczepienia jest więc znacznie bezpieczniejsze niż w następstwie zachorowania. Nie ma natomiast badań,
które by wykazały, że szczepienia zmniejszały odporność na inne
choroby zakaźne.
Niepokój rodziców, a nawet lekarzy, wywołany tym, że dziecko ma
jakąś chorobę przewlekłą, urodziło się wcześniakiem, czy jest „chorowite” (ma np. częste błahe infekcje), często prowadzi do odraczania szczepień. To zdecydowanie błędne podejście - ta grupa dzieci
jest bardziej narażona na choroby i ich cięższy przebieg i u nich
szczepienia powinny być realizowane szybko, w szerszym zakresie.
Warto też podkreślić znaczenie szczepienia osób z otoczenia takiego dziecka, zwłaszcza do czasu, aż będzie ono miało swoją odporność, szczególnie przeciwko krztuścowi i grypie, ale także przeciwko
innym chorobom zakaźnym np. ospie czy odrze.
Źródło danych:
„Pierwsze dwa lata życia dziecka” A. Chybicka, A. Dobrzańska,
J. Szczapa, J. Wysocki, wyd. Medycyna praktyczna, Kraków 2012
Biuletyny roczne „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd. NIZP-PZH,GIS)
www.szczepienia. pzh.gov.pl

lek. Joanna Denisiuk

NOP

Niepożądany
Odczyn
Poszczepienny

Według definicji jest to każde zaburzenie stanu
zdrowia, które występuje w okresie 4 tygodni
po szczepieniu, z wyjątkiem szczepienia przeciw
gruźlicy, dla którego ten czas może być dłuższy.
NOP-y mogą być wynikiem indywidualnej reakcji
organizmu na podanie szczepionki, błędu podania
szczepionki lub jej złej jakości (to ostatnie w okresie
tak wzmożonej kontroli nad szczepieniami wydaje
się być raczej niemożliwe). Do NOP-ów zalicza się też
zdarzenia od szczepienia niezależne, a tylko przypadkowo pojawiające się w ciągu wspomnianych 4 tygodni po szczepieniu. Pamiętam kilka sytuacji, w których z błahego powodu zdyskwalifikowałam dziecko
ze szczepienia, a ono w ciągu kilku dni rozwinęło poważną chorobę. Jeżeli dziecko zostałoby wówczas zaszczepione, wiązanoby niewątpliwie tę chorobę ze
szczepieniem, a to w małych środowiskach na pewno
zaowocowałoby dużym lękiem rodziców przed szczepieniami, a nawet odmową ich wykonania.
Najczęściej obserwowanym NOP-em jest zaczerwienienie i bolesność w miejscu podania szczepionki.
Rzadziej dochodzi do tzw. ogólnych NOP-ów takich
jak gorączka, gorsze samopoczucie, osłabienie, które ustępują samoistnie i bez żadnych konsekwencji
w ciągu 2–3 dni. Jeszcze rzadziej występują poważniejsze objawy takie jak omdlenie, zaburzenia przytomności, trudny do utulenia płacz, bardzo wysoka
gorączka lub drgawki, jednak i one nie są groźne i nie
powodują dalszych powikłań. Ciężkie NOP-y, mające
konsekwencje dla zdrowia, na przykład reakcje anafilaktyczne, to na szczęście tylko 2 czy 3 przypadki rocznie, jednak z powodu nagłaśniania
ich przez media i ruchy antyszczepionkowe
wydaje się, że jest ich zdecydowanie więcej.
Te gwałtowne reakcje poszczepienne pojawiają się w ciągu kilkunastu minut po podaniu
szczepionki, stąd zaleca się zawsze pozostanie
w przychodni przez ok. 30 min. po szczepieniu
celem obserwacji.
By zmniejszyć niepokój rodziców, ważna jest
współpraca lekarz–pacjent, możliwość by rodzic mógł się zgłosić do swojego lekarza z każdym niepokojem. Zawsze mówię, że lepiej sto
razy coś niepotrzebnie sprawdzić, niż raz coś
przegapić, dlatego zachęcam rodziców, by jeśli np. gorączka trwa więcej niż 1–2 dni lub gdy coś
innego budzi ich obawy, kontaktowali się z lekarzem.
Przecież kwalifikując dziecko do szczepienia, widzimy
jego stan obecny – nie jesteśmy w stanie przewidzieć
chorób czy infekcji, które zaczną się za kilka dni.
Jeśli chcą Państwo pogłębić wiedzę o NOP-ach
w Polsce, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Biuletynie Szczepienia Ochronne. Widać tam, że rzeczywiście NOP-ów nie jest tak dużo, a warto podkreślić,
że mogą być one zgłaszane zarówno przez lekarzy,
jak i przez rodziców.
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Wasze histore

WA L K A

O SERCE
Agatk i

19-miesięczna Agata Kutyna ma wrodzoną wadę serca. Agatka przeszła już kilka operacji, teraz znów jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Rodzice – mieszkańcy gminy
Nurzec Stacja w powiecie siemiatyckim – zbierają pieniądze na leczenie dziecka i proszą
o pomoc. Zbiórka na operację wady serca w Munster prowadzona jest poprzez portal
siepomaga.pl W zbiórkę, zaangażowali się znajomi, przyjaciele, parafia. Każdy może
pomóc w uratowaniu serduszka małej Agatki.

G

dy się urodziła, zaczęła umierać.
Wiedzieliśmy, że Agatka przyjdzie na świat z krytyczną wadą
serca, ale nie przygotowaliśmy
się na to, że nawet nie zacznie
oddychać… Chaos na sali porodowej pozbawił tę chwilę magii i radości, zaczął
się dramat. Lekarze robili, co mogli szczęśliwie udało się opanować krytyczny stan i Agatka przeszła swoją pierwszą
operację ratującą życie - zabieg Rashkinda, który umożliwił lepsze natlenienie
organizmu. Po 2 dobach lekarze podjęli
decyzję o odłączeniu respiratora - Agatka
zaczęła samodzielnie oddychać. To był
jeden z najlepszych dni w naszym życiu!
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Trzy dni później opuściliśmy OIOM
i przenieśliśmy się na oddział kardiologii, oczekując na dalsze decyzje lekarzy.
Wada serduszka okazała się krytyczna,
niezwykle złożona - to właśnie dlatego
nie można było wykonać operacji tuż po
narodzinach. Agatka była za mała, nie
przeżyłaby jej…
Wróciliśmy do domu, szukaliśmy innego
ratunku. Ten przyszedł z niemieckiej
kliniki w Munster, gdzie pojechaliśmy
w marcu, dzięki Waszej pomocy. Agatka
miała przejść jedną operację, która naprawi jej chore serduszko. Lekarze wszczepili asekuracyjny zewnętrzny rozrusznik,
ale po tygodniu wystąpiły komplikacje.

Wasze historie

W nocy nasza córeczka była w stanie
krytycznym… Zbiegli się wszyscy kardiochirurdzy i zapadła decyzja: “z rana
operujemy ponownie, trzeba ratować
życie!”.
Ile jeszcze ta mała kruszynka będzie
w stanie znieść? Na szczęście udało się
- lekarze wszczepili tym razem “inteligentny”, wewnętrzny rozrusznik serca,
który będzie uruchamiał się wtedy, gdy
serduszko nie będzie w stanie samodzielnie pracować. Bateria wystarcza na 7 lat,
ale dostaliśmy nadzieję, że do tego czasu
wszystko się unormuje i będzie można
się go pozbyć, a Agatce już nic nie będzie
zagrażać!
Nasza radość trwała tylko do kolejnego
badania, które wykazało, że pozostał
niewielki otwór w sercu, resztkowy. Chociaż jest jeszcze mały, może spowodować
śmiertelnie groźne powikłania, w tym
nadciśnienie płucne. Jeśli jak najszybciej
sobie z tym nie poradzimy, może trwale
uszkodzić płuca Agatki. Nie możemy do
tego dopuścić!
Na domiar złego niedawno spadł na nas
kolejny cios. Dokładnie 28 września
wyszło na jaw, że tętnica się zwęża, co
skutkuje ograniczonym dopływem krwi
do prawej komory serca. Lekarz robiący
echo polecił jak najszybsze wysłanie
wyników do Munster. Tak też zrobiliśmy.
Potem pozostało tylko czekać w nieopisanym stresie na wieści z Niemiec. Gdy
zadzwonił telefon, pod skórą czułam, że
jest źle. Powiedzieli nam, że w przeciągu najbliższych tygodni Agatka musi
znów trafić na stół operacyjny! Najpierw
będzie cewnikowanie, które ma dokładnie potwierdzić stan serduszka, a potem
operacja: zlikwidowanie przewężenia
i zamknięcie ubytku resztkowego.

Z jednej strony radość - jest nadzieja,
jeszcze nie wszystko stracone! Wierzymy, że w Munster są w stanie naprawić
serce naszej córki, ocalić jej życie. Ale
ponownie przeszkodą są pieniądze - blisko 40 tysięcy euro! Mamy jeszcze mniej
czasu, niż poprzednio. W najbliższym
czasie jedziemy na kolejne badania. Jeśli
okaże się, że tętnica jeszcze bardziej się
zwęziła, nie będzie czasu do stracenia.
Życie Agatki zawiśnie na włosku…
Tak trudno uwierzyć, że koszmar znów
wrócił… Córeczka wygląda na zdrową
dziewczynkę, dzięki rehabilitacji znakomicie się rozwija, a uśmiech nie schodzi
z jej ust. Jak możemy wyobrazić sobie,
że ten uśmiech zgaśnie, że już nigdy
go nie zobaczymy? To takie nierealne,
ale przecież prawdziwe… Musimy ją
ratować, zrobić wszystko, co w naszej
mocy, by jej serduszko mogło bić z całych sił jeszcze przez długie lata! Dlatego
ponownie tu jesteśmy i bardzo prosimy
o pomoc dla naszej małej Agatki. Jeśli
ktokolwiek może pomóc ocalić jej życie,
to właśnie Ty…
Rodzice

Wpłaty można dokonywać
za pośrednictwem portalu

siepomaga.pl
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Dziecko

w szpitalu
?
Jak przezwyciężyć lęk
malucha i rodziców

Pobyt dziecka w szpitalu jest bardzo
stresującym wydarzeniem zarówno
dla niego samego, jak i jego rodziców. To naturalne, gdyż hospitalizacja dla wielu maluchów jest czymś
nowym, nieznanym i może potęgować niepokój.
Sam szpital wzbudza w wielu osobach
złe skojarzenia i napięcie. Bardzo
łatwo swoimi uprzedzeniami możemy
„zarazić” dziecko. Ono nas obserwuje
i z naszych postaw i zachowania wnioskuje, co jest dla niego bezpieczne,
a co zagrażające. Dziecko, które nie
zostało odpowiednio wsparte w czasie
swojej choroby i leczenia, może
jeszcze długo odczuwać negatywne
tego skutki. Oddalenie od domu, od
rodziny, zmiana codziennego rytmu
życia, konieczność poddania się,
czasami nieprzyjemnym, zabiegom
medycznym – to wszystko godzi
w poczucie bezpieczeństwa. Z tego
właśnie powodu warto wiedzieć, jak
pomóc dziecku, a także sobie, by
zabiegi medyczne, które mają na celu
poprawić zdrowie malucha, a często
wręcz ratują jego życie, nie wpłynęły
negatywnie na jego stan psychiczny.
Dziecko zależnie od wieku potrzebuje
nieco innego wsparcia. Zawsze jednak
ważne jest, żeby przez proces leczenia
mogło przechodzić w towarzystwie
swoich najbliższych. Rodzice lub
opiekunowie dziecka mają prawo
przebywać z nim w szpitalu cały czas
– gwarantuje to Europejska Karta Praw
Pacjenta.

12

OBNIŻYĆ LĘK
Po pierwsze warto pamiętać, że jako dorośli mamy być dla
dziecka wsparciem w tak trudnym dla niego momencie. Nie
jest możliwe bycie oparciem dla kogoś, jeśli sami nie poradzimy sobie ze swoimi emocjami. Dziecko obserwując
dorosłych może przejąć ich lęki, obawy, stres, ale też spokój, poczucie zaufania do personelu szpitalnego czy wiarę,
że leczenie, chodź nieprzyjemne, jest konieczne i zasadne.
Wiadomo, że nie jest możliwe, żeby nie martwić się, gdy
nasze dziecko potrzebuje hospitalizacji. Warto dokonać jednak wszelkich starań, by obniżać swój własny lęk i niepokój.
W tym celu warto rozmawiać z lekarzami opiekującymi się
naszym dzieckiem. Śmiało zadawać pytania i prosić o wyczerpujące odpowiedzi. Co dolega naszemu dziecku, jak będzie przebiegał zabieg czy pobyt w szpitalu, kiedy będzie konieczna rozłąka, kto będzie opiekował się naszym dzieckiem
itd. Gruntowna wiedza na temat tego, co czeka nasze dziecko,
nie tylko uspokaja, ale daje też możliwość, by odpowiedzieć
na pytanie dziecka. Co więcej, warto dzielić się opieką nad
dzieckiem zgodnie z tym, jak czujemy się na siłach. Jeśli
jedno z rodziców boi się np. zastrzyków, niech z dzieckiem
będzie wówczas drugi rodzic, który będzie w stanie zachować spokój. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie zapanować nad
własnymi emocjami, pomocne mogą być spotkania wpierające z psychologiem. Pomoże on odzyskać spokój i równowagę, które tak bardzo potrzebne są z naszej strony dziecku.
Zaufanie i pozytywne nastawienie do lekarzy i pielęgniarek należy budować od pierwszych miesięcy życia dziecka.
Przedstawianie wizyty u lekarza jako naturalnej i potrzebnej
na pewno przyniesie pozytywne skutki, jeśli kiedyś dziecko
będzie musiało poddać się dłuższemu leczeniu. Bardzo niebezpieczne jest natomiast straszenie dziecka zastrzykami czy
szpitalem. Bezwzględnie należy też mówić dziecku prawdę
o tym, co je czeka. Nie musi to być opowieść uwzględniająca
wszystkie szczegóły, natomiast okłamywanie dziecka, że np.
zastrzyk nie boli, może zburzyć jego zaufanie do opiekunów
i zbudować trudny do przezwyciężenia opór przed zaufaniem
dorosłym. Szczera i dostosowana do wieku rozmowa z dzieckiem znacznie je uspokoi. W czasie takiej rozmowy należy
wytłumaczyć dziecku, dlaczego musi zostać w szpitalu i co
będzie się tam działo.

Psychologia

Emocje i uczucia

ZABAWA W SZPITAL
Mniejszemu dziecku najlepiej przekazać takie informacje
w formie zabawy. Dobrym sposobem jest odgrywanie scenek związanych z leczeniem, np. zabawa w badanie lekarskie, pomiar temperatury, dawanie zastrzyków misiowi
czy zakładanie wenflonu lali sprawi, że mały pacjent łatwiej podoła trudom leczenia. Pomocne mogą okazać się
książeczki i bajki dla dzieci, w których porusza się zagadnienia medyczne oraz problem hospitalizacji dzieci. Rodzice powinni również pamiętać, że w trakcie rozmowy
z dzieckiem nie liczą się wyłącznie słowa, ale też postawa
i sposób mówienia: ton głosu, wyraz twarzy, gesty. Z całą
pewnością lepiej jest przyjąć założenie, że dziecko jest
szczęściarzem, że podda się leczeniu i odzyska zdrowie
w miejsce zadręczania się, że nasze dziecko jest poszkodowane i biedne w związku z koniecznością hospitalizacji.
Powinniśmy również zwrócić uwagę, by dawać dziecku
tylko takie obietnice, co do których jesteśmy pewni, że
możemy je spełnić. Dzieci, które czeka operacja, warto
szczegółowo informować, jak będzie wyglądało przygotowanie do zabiegu i czas tuż po nim. Cenne jest zapoznawanie małego pacjenta z panującymi w Oddziale zasadami. Dzieci, które będą np. na Oddziale Intensywnej
Terapii, muszą być uprzedzone, że bliscy nie będą mogli
być z nimi non stop. Warto uprzedzać takie fakty, gdyż
zaskoczone nieobecnością rodzica dziecko może poczuć
się odrzucone lub ukarane.
Umiejętne przygotowanie dziecka do
pobytu w szpitalu z całą pewnością
złagodzi poziom lęku i pozwoli małemu pacjentowi spojrzeć na fakt
hospitalizacji bardziej przyjaźnie.

Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

– jak powinien wyglądać pobyt dziecka w szpitalu?

1 Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu,
pod opieką poradni lub na oddziale dziennym.

2 Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali

razem z nimi w szpitalu rodzice lub opiekunowie. Nie
powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających – bez względu na wiek dziecka.

3 Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać
im w pozostawaniu przy dziecku. Pobyt rodziców nie
powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę
zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad
dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.

4 Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku dzieci, w sposób odpowiedni
do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać
się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.

5 Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we

wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde
dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.

6 Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi

w podobnym wieku. Nie należy umieszczać dzieci razem z dorosłymi.

7 Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku

i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich
otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.

RODZICU

8 Przygotowanie i umiejętności personelu muszą za-

1. Zanim wesprzesz dziecko sprawdź swoje emocje i przekonania związane z hospitalizacją.
2. Jeśli potrzebujesz wsparcia zwróć się o nie.
3. Śmiało zadawaj pytania odnośnie leczenia
dziecka personelowi szpitalnemu.
4. Przebywaj z dzieckiem w szpitalu tak często,
jak to możliwe.
5. Mów prawdę i odpowiadaj na pytania dziecka
zgodnie ze swoją wiedzą.
6. Buduj w dziecku zaufanie i pozytywne nastawienie do lekarzy, pielęgniarek i leczenia.
7. Przypominaj sobie i dziecku o celu leczenia.
8. Podtrzymuj w sobie przekonanie, że leczenie
to szansa, a nie zagrożenie.

9 Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien

pewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci.

zapewnić mu ciągłość leczenia.

10 Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze
szanowane.

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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Prawo

Prawa
konsumenta
PRAWO DO INFORMACJI,
RĘKOJMIA I GWARANCJA
Prawa konsumenta gwarantowane są przez
liczne akty prawne, ale wobec faktu, że
przepisy związane z ochroną konsumenta
są rozproszone w treści wielu aktów prawnych, może to prowadzić do pewnej dezinformacji. Zgodnie z kodeksem cywilnym, za
konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Natomiast
w popularnym ujęciu konsument to osoba,
która konsumuje lub nabywa towary i usługi. Takie rozumienie prezentuje również polski Sąd Najwyższy, który w jednym ze swych
orzeczeń określił konsumenta jako „spożywcę, nabywcę towarów na własny użytek,
użytkownika”.

P

o pierwsze, wskazać należy, że do zawarcia umowy potrzebne są minimum dwie strony, tj. konsument i przedsiębiorca (np. sprzedawca). Strony te
dążą do porozumienia, które jest niezbędnym elementem
podczas zawierania umowy. Biorąc pod uwagę formy
umowy wyróżniamy: ustne, pisemne, za pośrednictwem
urządzeń elektronicznych oraz te, zawarte w sposób dorozumiany. Mogą być one zawierane w sposób tradycyjny (przy obecności dwóch stron), poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość. Nie da się nie zauważyć, że
pozycja konsumenta wobec przedsiębiorcy jest na ogół
przy zawieraniu umów słabsza, stąd przysługują mu
określone, dość szerokie uprawnienia względem przedsiębiorcy.

Przede wszystkim, przed zawarciem umowy przedsiębiorca
powinien udzielić konsumentowi klarownych i jednoznacznych informacji w języku polskim oraz wytłumaczyć znaczenie określonych punktów zawartych w umowie, jeśli oczywiście istnieje taka konieczność. Jak bowiem stanowi art. 8
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania
się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności,
w sposób jasny i zrozumiały zwłaszcza o głównych cechach
świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz
sposobu porozumiewania się z konsumentem, swoich danych
identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym
został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa czy choćby
łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia oraz treści usług posprzedażnych
i gwarancji.

ŚWIADOMA DECYZJA
Tytułem przykładu, przedstawić można sytuację, gdy Strony
(przedsiębiorca i konsument) znajdujące się w sklepie przedsiębiorcy składają sobie oświadczenia woli co do zawarcia
umowy sprzedaży rzeczy wystawionej w tym sklepie. W sytuacji stosowania się przedsiębiorcy do powyższych postanowień, konsument nie jest zaskakiwany warunkami, w jakich dochodzi do zawarcia umowy. Warunki te umożliwiają
mu podjęcie świadomej decyzji w sprawie zawarcia umowy
z przedsiębiorcą. Wyżej wskazany obowiązek informacyjny
przedsiębiorcy nie znajduje jednak zastosowania do drobnych
umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich
zawarciu. Czyli, na przykład, przedsiębiorca nie musi przekazać konsumentowi wiadomości, o których mowa w art. 8, gdy
sprzedaje mu czasopismo w kiosku lub artykuły spożywcze
w sklepie.
Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub
wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków
(przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia albo gwarancja. Zatem każdy konsument w przypadku spostrzeżenia wad zakupionego przez niego towaru konsumpcyjnego oraz ewentualnie dokupionych do
niego usług ma prawo do reklamacji, a jeśli gwarancja została
udzielona, konsument ma prawo wyboru między nią a rękojmią (jeśli natomiast produkt gwarancji nie posiada, konsument
zawsze ma prawo do skorzystania z przywileju rękojmi.
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Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od
przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe
wady jest sprzedawca, zatem to do niego należy skierować
pismo reklamacyjne. Przedsiębiorca nie może odmówić
przyjęcia takiego pisma i powinien rozpatrzyć reklamację.
Zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Zaznaczyć też trzeba, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości
rzeczy bez wady oraz, że kupujący nie może odstąpić od
umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca może odmówić żądaniu klienta wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa albo wymiana towaru jest wprawdzie możliwa,
ale w porównaniu z naprawą towaru wymagałoby to nadmiernych kosztów; albo jeśli kupującym jest przedsiębiorca, to dodatkowo sprzedawca może odmówić wymiany,
gdyby koszty wymiany przewyższały cenę sprzedanej
rzeczy.

GWARANCJA JAKOŚCI
Gwarancja zaś to zapewnienie producenta o jakości towaru niezależnie od tego, czy był on sprzedawcą. Gwarancja jakości jest udzielana przez producenta dobrowolnie,
zazwyczaj wraz z wydaniem towaru. Jest to pisemny dokument określający czas, na jaki udziela się gwarancji jakości oraz na jakich warunkach. Jest to swego rodzaju dodatkowe potwierdzenie udzielane co do jakości produktu.
W przypadku gwarancji odpowiedzialność producenta za
towar trwa przez czas i w zakresie określonym przez niego w gwarancji. W przypadku rękojmi odpowiedzialność
sprzedawcy za towar trwa przez 2 lata od dnia wydania towaru kupującemu, ale niezależnie od tego, czy producent
wystawił gwarancję na dany towar.
Dodatkowo, należy wskazać, że niezależnie od praw
przysługujących konsumentom, na straży praw konsumenckich w Polsce stoją różne instytucje. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to najważniejsza z instytucji stojących na straży praw konsumenckich. Możemy
się do niej zwrócić wtedy, gdy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Oznacza to, że UOKiK
nie zajmuje się indywidualnymi jednostkowymi sprawami (jak choćby problemy z nieprawidłowym naliczeniem
rozmów na rachunku telefonicznym czy nieuznana reklamacja), a problemami, które dotyczą większej grupy
konsumentów.

Może być to np. wprowadzająca w błąd reklama telewizyjna.
Jeśli uznamy, że określona praktyka mogła naruszyć zbiorowe
interesy konsumentów, możemy złożyć w tej sprawie skargę, którą powinniśmy przesłać na piśmie do Urzędu. Skarga
powinna zostać opatrzona dokładnymi danymi teleadresowymi nadawcy – w innym wypadku UOKiK nie rozpatrzy
zgłoszonej sprawy. Warto również podkreślić, że Urząd nie
ma obowiązku wszczynania postępowania administracyjnego
w związku z każdą przesłaną skargą.
W sprawach indywidualnych możliwe jest zwrócenie się
z prośbą o pomoc do jednej z licznie działających w Polsce
organizacji konsumenckich. Największą pozarządową organizacją konsumentów jest Federacja Konsumentów, która posiada liczne oddziały terenowe w polskich miastach. W każdym
z oddziałów możemy uzyskać bezpłatne porady w zakresie
naruszeń praw konsumenckich. W przypadku, gdy okażą się
one niewystarczające, Federacja może podjąć się bezpośredniej interwencji u nieuczciwego sprzedawcy. Oprócz Federacji działają takie organizacje jak m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich lub Europejskie Centrum Konsumenckie.
Co ważne, przydatna okazać się może również pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Zgodnie
z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, powiatowi
(miejscy) rzecznicy konsumentów są zobowiązani do udzielenia bezpłatnej pomocy osobom, które zwrócą się do nich
z prośbą o interwencję. Do kompetencji rzeczników konsumentów należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów
konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia
i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony
interesów konsumentów, a także występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się
rzecznik konsumentów jest obowiązany udzielić rzecznikowi
wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia
oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
Biorąc pod uwagę zmieniające się ciągle warunki rynkowe,
coraz większą ilość zagrożeń czyhających na konsumenta
i fakt, że przepisy pozwalają na skuteczną ochronę jego interesów, warto znać swoje prawa i skutecznie je egzekwować.

Kinga Sulej
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Łukasiuk
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Co nowego
w Centrum

Spotkanie z Bankiem Światowym
21.11.2018

Misja WHO: Optymalizacja roli pielęgniarek w nowym zintegrowanym programie pilotażowym podstawowej opieki
zdrowotnej (Howard Catton, Chris Stockport, Margrieta Langins) 21-23 listopada 2018 r.
Podczas spotkania Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp.
z o. o. reprezentowali Pan dr Artur Prusaczyk i Pani mgr Marika Guzek, przybliżając uczestnikom temat: Rola pielęgniarki
w skoordynowanej opiece z punktu widzenia lekarza.
Pozostali eksperci omówili prezentacje poświęcone tematom:
• Wzmocnienie roli pielęgniarek w przekształcaniu zintegrowanej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece medycznej
przez Margrietę Langins
• Plan pilotowania zintegrowanej opieki w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce prowadzonej przez Panią Katarzynę
Wiktorzak z Narodowego Funduszu Zdrowia
• Rola pielęgniarki w skoordynowanej opiece na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej z punktu widzenia pacjenta
– Urszula Jaworska, Fundacja Urszula Jaworska
• Rola pielęgniarek w zintegrowanej opiece przez Howarda
Cattona
• Wyzwania i możliwości interprofesjonalizmu w zintegrowanej opiece przez Chrisa Stockporta

Centrum MD wspiera program Erasmus+
realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Już po raz trzeci II L.O. im. Królowej Jadwigi w Siedlcach jest beneficjentem
programu Erasmus+.

Nowy projekt nosi tytuł „Join the European table” i będzie realizowany w latach 2018-2021.
Partnerami projektu wspólnie z II LO są szkoły w Tarragonie (Hiszpania), Debreczynie (Węgry), Hennebont (Francja), Lahr (Niemcy)
i Trikala (Grecja).
Projekt kładzie nacisk na promowanie europejskiej mobilności
edukacyjnej i współpracy międzynarodowej. Celem projektu jest
wymiana informacji i poglądów jego uczestników na zjawisko migracji w Europie i jego skutki społeczne w poszczególnych krajach.
W dniach 18-24 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie w Siedlcach.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. już po raz kolejny
zaangażowało się w realizację projektu Erasmus+. Z młodzieżą spotkał się pan dr Paweł Żuk oraz pan dr Bashar Taleb Alkarawani.
Koordynatorem projektu jest pani Elżbieta Zadrożniak.

Wizyta przedstawicieli Dolnośląskiego
Centrum Onkologii z Wrocławia
w Centrum Medyczno-Diagnostycznym
W dniu 22.11.2018 w siedzibie Centrum MD odbyło się spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu. Swoją obecnością zaszczyciły nas Lek. Beata
Jarlińska-Krzysztoń, Kierownik Poradni Medycyny Paliatywnej
i Hospicjum Domowego, lek. Anna Sułkowska-Smolańska Z-ca
kierownika.
Wizytacja miała na celu
poznanie stopnia wdrożenia w Centrum Medyczno-Diagnostycznym
Sp. z o. o. opieki koordynowanej, a szczególnie
funkcjonowania w obszarze POZ PLUS. Panie z Dolnośląskiego Centrum Onkologii miały możliwość
odwiedzin w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym
w Oleśnicy, gdzie specyOd lewej: lek. Beata Jarlińska-Krzysztoń,
fikę placówki przybliżyła
lek. Anna Sułkowska-Smolańska,
mgr Anna Kordowska (CMD)
Pani Wiesława Korycińska,
kierownik ZOL-u.
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Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że z dniem 17 grudnia 2018 r.
Przychodnia Zdrowia Centrum przy ul. Struga 11
w Łukowie będzie nieczynna
Wszystkie usługi zostają przeniesione do Przychodni
Zdrowia Centrum w Krynce – Krynka 1C, gmina Łuków
(budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynce)

Do nowej lokalizacji przeniesione zostają poradnie:
• Endokrynologiczna

• Ginekologiczno-położnicza
• Chirurgiczna
• Urologiczna

przeniesiona z Przychodni Zdrowia
Centrum przy ul. Międzyrzeckiej 66
w Łukowie

Porady neurologiczne będą odbywały się
w Przychodni Zdrowia Centrum przy ul. Międzyrzeckiej 66
Ustalone dotychczas terminy wizyt nie ulegają zmianie.
Szczegółowe informacje w rejestracji przychodni
oraz pod nr tel. 25 633 35 55

Projekty

DEPRESJA
nie może rządzić
naszym

życiem

Rozmowa z Marleną Uziębło, piosenkarką,
autorką projektu „„Przez pasję do uśmiechu”
Co zadecydowało o tym, że podjęłaś się realizacji projektu
„Przez pasję do uśmiechu” i jaki cel chcesz osiągnąć?
Powodów było kilka. Od jakiegoś czasu szukałam pomysłu
na nowy projekt artystyczny. Ostatnio nie byłam zbyt kreatywna i na jakiś czas wycofałam się z życia artystycznego.
Musiałam trochę odpocząć i naładować akumulator. Niedawno jednak uznałam, że już wystarczy tego leniuchowania i postanowiłam wrócić do gry. Dlatego pomyślałam o stworzeniu
czegoś nowego, oryginalnego, co jednocześnie traktowałoby
o ważnym społecznie temacie. Stąd projekt „Przez pasję do
uśmiechu”, który jest poświęcony tematyce choroby depresyjnej. Myślę, że w dzisiejszych czasach to bardzo ważny
temat. Niestety, odnotowujemy coraz więcej zachorowań na
tę właśnie chorobę. Depresja odbiera radość z życia wielu
ludziom na świecie. Jest ona kolejną chorobą cywilizacyjną,
która zaraz po nowotworach i chorobach układu krążenia
zbiera obecnie największe żniwo.
Przygotowując ten projekt bazowałaś na własnych doświadczeniach?
Tak. W moim środowisku artystycznym problem depresji nie
jest tematem tabu, gdyż bardzo wielu moich przyjaciół i znajomych zmaga się lub też zmagało się z tą chorobą. Mnie także to
nie ominęło… W ubiegłym roku po stresujących przeżyciach
związanych z moim życiem zawodowym zachorowałam na depresję. Silne emocje i napięcie w pracy rozregulowały totalnie
mój organizm. To był dla mnie i moich bliskich trudny czas.
Na szczęście szybko stanęłam na nogi i znów cieszę się pełnią
zdrowia. Moja choroba pozostawiła jednak głęboki ślad. Własne przeżycia postanowiłam przekuć w projekt artystyczny, by
poprzez sztukę głośno mówić o tej chorobie, która jest bardzo
groźna, ale z którą, przy pomocy specjalistów, można sobie poradzić. Depresja nie może rządzić naszym życiem.

GDY KTOŚ Z TWOICH BLISKICH CIERPI NA DEPRESJĘ
NIE MÓW:
Ogarnij się!
Przesadzasz...
Przestań się użalać!
Uśmiechnij się
Inni mają gorzej
Jutro będzie lepiej
Wyjdź do ludzi, rusz się...
To przez lenistwo!
Wmawiasz sobie...
Daj spokój!
Mam ciebie dosyć
i tego marudzenia!

POWIEDZ:
Jestem z Tobą
Widzę, że bardzo cierpisz...
Jak mogę Ci pomóc?
Nie wiem co czujesz,
ale szanuję to...
Nie zostawię Cię
Zaufaj mi, chcę ci pomóc
Nie poddawaj się,
wyjdziesz z tego
Jesteś dla mnie bardzo ważny/a
Koniecznie idź
do specjalisty!

Przez pasję do uśmiechu

Dlaczego tak ważne jest mówienie o depresji w Polsce?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja dotyka ok. 350 mln ludzi na całym świecie, a 1 na 20 osób w ciągu
ostatniego roku przeżyła poważny epizod depresyjny. Z kolei
na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdują się prognozy mówiące o tym, że do 2020 roku depresja będzie w Polsce najczęściej
występującym zaburzeniem psychicznym. Myślę, że te liczby
mówią same za siebie. Wiele osób nie wie, jak walczyć z chorobą i na czym ona polega. Osoby dotknięte depresją bardzo
często ukrywają chorobę z obawy przed napiętnowaniem. Ale,
na szczęście, to się powoli zmienia. Liczne kampanie na temat choroby i akcje informacyjne znacznie poprawiły świadomość społeczeństwa. Nie jest to już temat wstydliwy, jakim był
jeszcze np. 20 lat temu. Poprzez swój projekt ja również chcę
przybliżyć lokalnej społeczności ten problem i uwolnić ją od
uprzedzeń i stereotypów, jakie narosły wokół depresji W tym
celu, w światowym Dniu Walki z Depresją, który przypada
23 lutego, odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury program
artystyczny z moim udziałem pt. „Miting z blondynką” z piosenkami Marilyn Monroe, która także zmagała się z depresją.
Zaproszenie do współpracy przy moim projekcie „Przez pasję
do uśmiechu”, przyjęła Przychodnia Centrum Medyczno-Diagnostyczne, co mnie bardzo cieszy.
Jak myślisz, co musiałoby się zmienić, by pacjenci z zaburzeniami psychicznymi czuli się w naszym kraju bardziej komfortowo?
Myślę, że w tym temacie i tak u nas wiele się zmieniło. Chorujący na depresję nie czują się już tak osamotnieni i wyobcowani,
ale do ideału brakuje bardzo wiele… Przede wszystkim specjaliści są trudno dostępni, a jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, jest ich wręcz znikoma liczba. Chorym na depresję trzeba
umożliwić wyjście z choroby poprzez stworzenie specjalnych
ośrodków wsparcia, gdzie będą mieli zapewnioną fachową opiekę, co umożliwi im szybki powrót do zdrowia. Niestety na dzień
dzisiejszy brakuje w naszym kraju takich miejsc i chorzy na
depresję kierowani są bardzo często na „zwykłe” oddziały psychiatryczne. Dobrym krokiem w tym kierunku są już działające
w Polsce OIK (Oddziały Interwencji Kryzysowej).
Twój projekt mówi o pasji, która może nam pomóc wyjść z cienia choroby. „Przetrwa ten, kto stworzył swój świat” – powiada
Ryszard Kapuściński. O ile uboższe byłoby Twoje życie, gdyby
nie śpiew…
Nie bez przyczyny użyłam hasła „Przez pasję do uśmiechu”.
Dla mnie walka z depresją zaczęła się właśnie przez moją pasję
do śpiewania. Myślę, że dzięki trwającej już wiele lat przygodzie ze sceną, moja walka chorobą zakończyła się sukcesem. Pasja to skuteczny sposób poradzenie sobie nie tylko z chorobą, ale
i całym życiem. Myślę, że nie jestem w tym odosobniona i wielu
ludzi w obliczu nieszczęścia i różnych przeciwności losu znajduje ukojenie w swojej pasji. Słowa Ryszarda Kapuścińskiego
są w tym kontekście jak najbardziej prawdziwe.
Rozmawiała: Monika Mikołajczuk
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Zbliżenia

Praca
jest moją
pasją

Rozmowa z Haliną Płochocką
magistrem pielęgniarstwa,
kierownikiem Siedleckiego Centrum
Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego

Papież Franciszek

Od wielu lat koordynuje Pani pracę Poradni Genetycznej przy CMD w Siedlcach i odpowiada za realizację programów profilaktycznych. Jak to się zaczęło?
Poradnia Genetyczna przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym powstała niespełna 14 lat temu pod auspicjami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który
był wówczas – i jest nadal – pionierem
badań genetycznych w Polsce. Od kilku lat jesteśmy niezależną placówką, ale
ściśle współpracujemy ze szczecińskimi
genetykami, głównie z prof. Janem Lubińskim i prof. Jackiem Gronwaldem, który
konsultuje pacjentki obciążone rodzinnym występowaniem raka piersi i jajnika,
przedstawia wyniki testów genetycznych,
omawia zalecenia, rekomenduje i mobilizuje pacjentki do systematycznego wykonywania badań profilaktycznych. Naszym
partnerem jest również Centrum Onkologii w Warszawie oraz Breast Cancer w Vasteras w Szwecji. Przez tych kilkanaście
lat bardzo wiele się zmieniło: przybyło
pacjentek – obecnie jest ich około dwóch
tysięcy, zmieniły się możliwości badania
genów – na początku badaliśmy tylko jeden gen, dzisiaj jest ich trzynaście, nastąpiła również fundamentalna zmiana, jeśli
chodzi o podejście kobiet do badań. One
chcą wiedzieć, czy nie grozi im nowotwór
i robią wszystko, by ratować swoje zdrowie i życie.
Najczęściej chcą wiedzieć, czy nie zachorują na raka piersi lub jajnika…
Tak, rak piersi wciąż jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym
u kobiet w Polsce. W ciągu ostatnich 30
lat dwukrotnie zwiększyła się zapadalność
kobiet na tę chorobę. Szacuje się, że od
5-10% raków piersi to uwarunkowania rodzinne. Badania prowadzone od wielu lat
wskazują, że mutacje genów BRCA1 oraz
BRCA2 są związane z wysokim ryzykiem
rozwoju nowotworu złośliwego piersi i/
lub jajnika. Do chwili obecnej zidentyfikowano ponad 1000 mutacji związanych
z wystąpieniem raka piersi lub jajnika. Ale
trzeba wyraźnie podkreślić, że nosiciel20

stwo mutacji w genach BRCA1 i BRCA2
nie jest jednoznaczne z wystąpieniem choroby. Bardzo istotną rolę odgrywają także
czynniki środowiskowe. Badanie genetyczne daje natomiast informację o predyspozycji do rozwoju raka. Szacuje się,
że w przypadku nosicielstwa mutacji genu
BRCA1 prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi sięga 70%, a w przypadku raka jajnika – 40%. Oznacza to
10-krotnie większe prawdopodobieństwo
raka piersi i 20-krotnie większe ryzyko
raka jajnika w porównaniu z „przeciętną”
kobietą. Ryzyko związane z mutacją genu
BRCA2 jest mniejsze i wynosi ok. 56%
dla raka piersi i 27% dla raka jajnika. Jednak mutacja genu nie jest wyrokiem, raczej świadomością i mobilizacją do odpowiedzialności za własne zdrowie.

mutacje genów, jest pod ścisłą kontrolą
onkologa i ginekologa. Dzięki temu nawet
najdrobniejsza zmiana w piersi może być
uchwycona w momencie, kiedy nowotwór
jest całkowicie wyleczalny. Wzrosła też
świadomość na temat prewencyjnej mastektomii – wiele naszych pacjentek, które
miały nowotwór piersi, po stwierdzeniu
mutacji genu profilaktycznie usuwały drugą pierś, a nierzadko też narządy rodne. Po
to właśnie, by ubiec raka. Profesor Gronwald zaleca młodym kobietom z mutacją
genu BRCA1i2, by jak najszybciej urodziły dzieci. Dziś 10 naszych pacjentek z taką
mutacją oczekuje potomstwa.
Mówimy o badaniach genetycznych, ale
one są niejako pokłosiem badań profilaktycznych, w których CMD od wielu
lat przoduje… Jakie są to programy i co
udało się już osiągnąć?
Realizujemy obecnie 5 programów profilaktycznych: cytologia, mammografia,
kolonoskopia, tomografia niskodawkowa
płuc i program genetyczny. Mamy trzykrotnie wyższy wskaźnik wykonania badań profilaktycznych niż średnia w Polsce. Udało nam się doprowadzić do tego,
że na badania profilaktyczne zgłasza się
80-90 procent zakwalifikowanych kobiet
(w samych Siedlcach jest to 70 proc. przy
średniej krajowej 23 proc.). Reszta to te,
których żadną siłą do tego się nie zmusi.
Myślę, że dla wielu trudnością jest dojazd
z odległych miejscowości, ale to często
jest tylko wymówką. Dla chcącego nic
trudnego. Tym bardziej, że organizujemy
przewóz kobiet na takie badania.

Niemały wpływ na liczbę wykonywanych
testów genetycznych miała historia Angeliny Jolie, która z powodu „uszkodzonego” genu poddała się w 2013 roku profilaktycznej obustronnej mastektomii?
Tak, to prawda. W naszej przychodni też
dało się to zauważyć. Żadna reklama tak
nie działa jak osobisty przykład z życia
popularnej gwiazdy. Efekt Angeliny Jolie
– jak nazwały jej przypadek media – wciąż
trwa. Coraz więcej pań – matki, córki, siostry, ciocie – przychodzi do nas, by wypełnić ankietę, kwalifikującą do bezpłatnych
badań genetycznych. Dotyczy ona przypadków zachorowań na nowotwory w rodzinie. Do badań pobierana jest jedynie
próbka krwi. Po konsultacji z genetykiem
ustalany jest dalszy plan opieki nad osobami objętymi programem genetycznym.
Badania są bezpłatne dla pacjentek z ro- Sukces ma wielu ojców, ale Pani rola jest
dzin obciążonych rakiem jajnika i piersi.
w tym nieoceniona…
Jestem pielęgniarką starej daty i traktuję
Jeszcze kilka lat temu hasło „badanie ge- swoją pracę jak misję. Pacjentka, która
netyczne” wywoływało panikę…
dowiaduje się, że ma nowotwór, potrzebuZgadza się. Na początku pacjentki bardzo je szczególnej opieki i troski. To dla niej
się opierały. Mówiły, że nie chcą wie- ogromny stres, a moją rolą jest jej uspodzieć, czy mają dziedziczną skłonność do kojenie i rzeczowe wyjaśnienie dalszych
raka, bo to „życie na bombie”, a przecież kroków postępowania – bez straszenia
niewiele mogą zrobić. To nie jest praw- i potęgowania lęku. Dlatego zawsze stada – każda kobieta, u której stwierdzono ram się, by kobiety miały ze mną bezpo-

Zdrowie NA CO
Zbliżenia
DZIEŃ

Zdrowie na co dzień
średni kontakt. Przekazuję im mój numer
telefonu i w każdej chwili mogą zadzwonić i porozmawiać. Jeśli dzwoni do mnie
pacjentka, mówiąc, że wyczuła guzek,
od razu zapisuję ją do naszego onkologa.
Bardzo dobrze układa mi się współpraca z ginekologiem dr. A. Prusaczykiem,
onkologami: dr Anną Jastrzębską, dr. Jerzym Bernatowiczem, którzy nigdy nie
odmawiają pomocy, a także z chirurgiem
onkologiem dr. n. med. Zbigniewem Mentrakiem z Instytutu Onkologii w Warszawie, który zajmuje się dalszą diagnostyką
zmian w piersiach – wykonuje biopsje
sutka w naszych placówkach w Siedlcach,
Mińsku Mazowieckim, Garwolinie i kwalifikuje do dalszego leczenia.

temu, że mają do kogo oddzwonić, mogą
przełożyć wizytę. I tak się często zdarza.
Równie ważna jest rekomendacja lekarza,
np. rodzinnego, która widnieje na imiennym zaproszeniu. Skoro „mój” lekarz tak
zaleca, a ja mu ufam, to moją powinnością jest skorzystanie z takiego badania –
mówią.

współtworzyłam lata temu programy profilaktyczne. Uczyłam młode dziewczyny
od podstaw. Szczególnie dobrze wspominam program Zdrowa Gmina, który
realizowaliśmy w kilkudziesięciu wiejskich ośrodkach, przeprowadzając badania profilaktyczne wśród mieszkańców.
Atmosfera współpracy między lekarzami
i pielęgniarkami układała się wzorcowo
a wszystkie sporne sprawy rozwiązywaliśmy rozmową. Każdemu z nas zależało
na tym, by przebadać jak największą liczbę osób. Nasz zapał udzielał się każdemu.
Dziś mało kto tak podchodzi do swojej
pracy... Młodzi trochę inaczej na to patrzą,
dlatego czasem mi żal, że nie będę miała komu przekazać mojego doświadczenia. Ale jeszcze ciągle mam nadzieję że
ktoś taki się pojawi i będzie kontynuował
moje działania z korzyścią dla potrzebujących pacjentek.

Pani Halino, jak jeszcze można usprawnić system opieki zdrowotnej, by opieka
nad kobietą z rakiem piersi była bardziej
kompleksowa? Od czego to zależy?
Marzy mi się stworzenie ośrodka, w którym kobiety z rakiem piersi miałyby zapewnioną kompleksową opiekę i leczenie. Wzorem takiej placówki jest Breast
Cancer w szwedzkim Vasteras, z którym
Rak jest w Polsce stygmatyzowany, a me- CMD od lat współpracuje. Wizytując ten
dia zbyt często uciekają w fatalizm, opisu- ośrodek byłam pod ogromnym wrażeniem,
jąc historie osób zmagających się z cho- a jednocześnie dotarło do mnie, że wiele
robą jako „ofiary” raka. To na pewno nie z rozwiązań naszych szwedzkich kolegów
sprzyja zdrowieniu. A co według Pani jest w Polsce to wciąż utopia…
Nie brzmi to zbyt optymistycznie…
najważniejsze w pokonywaniu choroby
Ale chyba niczego Pani nie żałuje?
nowotworowej?
Na przykład co?
Myślę, że jestem szczęściarą, bo robię
Rzeczywiście tak jest, dlatego ja nie mó- To, że w jednym miejscu jest onkolog, to, co kocham i co czuję. Zostałam piewię, że zdiagnozowano u pani raka, tylko: patomorfolog, anestezjolog, sala opera- lęgniarką dzięki mojej ś.p. Siostrze, która
ma pani zmianę, którą trzeba dokładnie cyjna, chemioterapia i naświetlania. Od pracowała na oddziale dziecięcym. Częzbadać. Odpowiednie słowa w takich roz- momentu pierwszej wizyty u onkologa, sto mnie ze sobą zabierała do pracy, a ja
mowach są kluczowe. Jedno niefortunne przez późniejsze badania aż po leczenie chłonęłam szpitalne życie najmłodszych.
zdanie może zniweczyć wszystko. Podko- mija nie więcej niż dwa tygodnie… Wie- Mimo, że mali pacjenci cierpieli, i z popać wiarę i odebrać nadzieję… Tym bar- le rozwiązań przenieśliśmy ma siedlecki wodu choroby, i rozstania z rodzinnym
dziej, że wyobraźnia w takiej chwili pod- grunt, tworząc np. Siedleckie Centrum domem, widziałam, jak dobre słowo piepowiada wszystko, co najgorsze. Każdej Profilaktyki i Promocji Zdrowia, ale do lęgniarki i jej czuła dłoń potrafią zdziałać
z pań, która dowiedziała się o nowotworze, ideału jeszcze troszkę brakuje :)
cuda i przywrócić uśmiech na ich twapodaję przykłady tych wszystrzach. Też marzyłam o tym, by zokich kobiet, które mimo tej samej
stać takim posłańcem i wybrałam
diagnozy żyją i mają się bardzo
szkołę pielęgniarską. W czasach
dobrze. Tłumaczę, że rak to nie
mojej młodości, z różnych wzglęwyrok. Że dziś jest to choroba
dów, nie miałam szansy skończyć
przewlekła, z którą można norstudiów. A kiedy nadarzyła się taka
malnie funkcjonować. Myślę, że
okazja, pracując już jako pielęgniarw walce z chorobą nowotworoka, ukończyłam kierunek profilakwą najważniejsza jest motywacja
tyki zdrowotnej. Wówczas wyda– panie mówią, że muszą walczyć
wało mi się, że nie ma on większej
dla swoich dzieci. Dotrwać do
przyszłości. Jakże się myliłam.
ich studiów, ślubów, do narodzin
W codziennej pracy pomaga mi to,
wnuków… To je najbardziej może wierzę w to, co robię. Mimo że
bilizuje. Drugą sprawą, niezwyjest to często żmudna praca, ale
kle istotną, jest wsparcie najbliżprzynosi wymierne efekty. Kiedy
szych. Każda z chorujących pań
widzę przed sobą kobietę, która
podkreśla, że gdyby nie rodzina,
przed chwilą dowiedziała o diato nie wie, na jak długo starczyłoby jej Co Panią codziennie motywuje do pracy gnozie, staram się zobaczyć w niej siebie
sił. Niestety, wciąż zdarzają się przypadki, i co jest źródłem największej satysfakcji? i wyobrazić sobie jej ból i jej potworny
kiedy od kobiety chorującej na raka piersi Satysfakcjonuje mnie fakt, że coraz wię- lęk. Z takiej perspektywy dużo łatwiej
odchodzi mąż czy partner. Szczególnie, je- cej pań przełamało stereotypy dotyczące jest pomagać. A pacjenci oczekują przede
śli jest bardzo młoda. Ale to temat na inną nowotworów, że „lepiej nie wiedzieć”, że wszystkim dobrego słowa, odrobiny czarozmowę…
„jak się ruszy, to już po wszystkim” i że su na rozmowę, spojrzenia w oczy, czego,
coraz więcej z nich zgłasza się na ba- niestety, często im brakuje w kontaktach
Co dwa lata kobiety w wieku 50-69 lat dania profilaktyczne. Mam nadzieję, że ze służbą zdrowia. Traktujmy innych jak
dostają listowne zaproszenia z NFZ na w niedługim czasie staną się one po pro- sami chcielibyśmy być potraktowani –
mammografię. Zgłasza się mniej niż po- stu modne, a w złym guście będzie nieba- oto moja rada, nie tylko jako pielęgniarki.
łowa. Jak Pani sądzi, dlaczego tak się danie się.
dzieje?
Święta tuż, tuż. Czego by Pani życzyła
Z własnej praktyki wiem, że takie listow- Podczas jubileuszu 20-lecia firmy CMD swoim podopiecznym?
ne zaproszenia, nie wiadomo do końca została Pani wyróżniona specjalną na- Przede wszystkim radości ze spotkania
przez kogo wysłane i podpisane, są często grodą za działania, podejmowane na z najbliższymi, docenienia chwili, któwyrzucane do kosza jak ulotki. Dlatego ja rzecz zdrowia kobiet. Czym jest dla Pani ra jest jedyna i niepowtarzalna, celebrowysyłając zaproszenie na mammografię ta nagroda?
wania każdego dnia, nie tylko od święta
podaję swoje nazwisko i nr telefonu. Ad- W swojej pracy zawodowej wielokrot- i wiary w to, że wszystko ma sens i do
resatki tych listów nie są traktowane jak nie otrzymywałam różne nagrody, ale ta czegoś dobrego nas prowadzi.
statystyczne przypadki, tylko czują się za- jest wyjątkowa, bo została mi przyznana
opiekowane i dostrzeżone. Mają poczucie, przez współpracowników w plebiscycie
że komuś zależy na ich zdrowiu. Dzięki na pracownika 20-lecia. Z wieloma z nich
Rozmawiala: Monika Mikołajczuk
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

BADANIA, KTÓRE BUDZĄ

STRACH
Na sam dźwięk słowa „kolonoskopia” czy „rektoskopia” niejednemu z nas cierpnie skóra.
Ale strach ma wielkie oczy, a potęgują go nierzetelne informacje wzięte z internetu czy też
opinie naszych znajomych, którzy „też to mieli” i „o mało nie umarli”. Wyobraźnia w tym
przypadku nie jest naszym sprzymierzeńcem. Warto pamiętać, że badania, które opiszę
w tym artykule, ratują nam życie i wcale diabeł nie jest taki straszny, jak go malują.

W

aktualnym numerze kwartalnika złamię dotychczasową konwencję. Nie będę pisał o konkretnej jednostce chorobowej czy problemach
zdrowotnych dotyczących jednego narządu
albo układu. Wielokrotnie zdarza się, że przychodzi na
wizytę pacjent i formułuje takie zdanie: „Panie doktorze, chciałbym (chciałabym) wykonać sobie wszystkie
badania...”. Sytuacja zmienia się, gdy przychodzi pacjent, a to my proponujemy: „trzeba zrobić kolonoskopię,
bo możemy w ten sposób uchronić przed rakiem jelita
grubego”. I wtedy zaczyna się problem. Są tacy, którzy
akceptują argumentację, bez zmrużenia oka, ale są tacy,
którzy kwestionują zasadność tego typu badań. Żyjemy
w czasach, gdy wzrastają możliwości diagnostyczne, gdy
jesteśmy w stanie reagować wcześniej niż choroba da
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o sobie znać, gdy potrafimy choć w części przypadków
wyprzedzić rozwój choroby. Oczywiście medycyna cały
czas uczy pokory i wciąż w wielu sytuacjach musimy
uznać wyższość natury, ale możliwości diagnostyczne,
a także terapeutyczne, są znacząco większe niż przed
wieloma laty. Są badania niezwykle ważne, których unikamy, które wyzwalają strach i w konsekwencji są wykonywane zbyt późno. Chciałbym pochylić się nad kilkoma
badaniami, które budzą największe emocje, wokół których narosły mity i stereotypy, wpływające na decyzje
osób, którym takowe badania są proponowane.
Największe opory u pacjentów wywołują badania endoskopowe, np. gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia, cystoskopia, rektoskopia itd.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
Po pierwsze, należy zastanowić się, gdzie mają źródło opory przed badaniami. Każde z nich jest badaniem specjalistycznym, które zlecamy z pewnego konkretnego powodu.
Nawet jeżeli chcemy wykonać je profilaktycznie, jak chociażby kolonoskopia u osób bez dolegliwości w grupie wiekowej 50-65 lat, ma to uzasadnienie medyczne.

GDZIE POWSTAJĄ PRZESZKODY?

1
2
3
4

pacjenci nie czują potrzeby wykonywania
badań, gdy nie odczuwają dolegliwości
strach przed bólem i dyskomfortem
wstyd i skrępowanie
relacje międzyludzkie, podczas których
chętniej przekazywane są negatywne
doświadczenia niż pozytywne relacje
z odbytych badań

5

strach przed wiedzą, czyli klasyczne
sformułowanie, lepiej nie wiedzieć i żyć
dniem dzisiejszym, a jak się coś wydarzy,
to trudno

6

kłopotliwe przygotowanie do badań
wymagające dużej dyscypliny

7

fora internetowe, które wielokrotnie
zafałszowują rzeczywistość i pogłębiają
strach i opór pacjentów

CO MOŻNA NA TO ODPOWIEDZIEĆ?

1

Musimy bardzo duży nacisk położyć na działania
edukacyjne, by wyjaśnić, że największą korzyścią
jest moment, jeśli możemy chorobę wykryć, gdy nie
daje żadnych objawów. Wtedy stopień zaawansowania jest na tyle wczesny, że daje prawdopodobieństwo
najbardziej skutecznego leczenia. Sztandarowy przykład,
który wydaje mi się powinien przemówić do wyobraźni,
to fakt że lepiej usunąć niewielki polip podczas kolonoskopii, niż za kilka lat usuwać fragment jelita i wyłaniać
sztuczny odbyt. Jeżeli w badaniu profilaktycznym nie
znajdzie się nieprawidłowości, można odetchnąć z ulgą
i żyć ze świadomością zdrowia

2

W nowoczesnej medycynie staramy się znacząco
zminimalizować dyskomfort i ból towarzyszący badaniom. Podaje się leki przeciwbólowe, miejscowo
lub ogólnie, niektóre badania w szczególnych przypadkach wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Oczywiście nie zawsze udaje się zlikwidować w pełni dyskomfort i dolegliwości, ale wtedy trzeba mieć świadomość,
że badanie trwa krótko, przez określony czas, a potem
dolegliwości ustąpią. Choroba, która może przyjść, jeśli
nie wykonamy badań, może trwać znacząco dłużej i dać
dużo większy ból, z którym jeszcze trudniej będzie nam
sobie poradzić.

3

Zrozumiałym jest, że człowiek krępuje się, gdy musi
wykonać badania dotyczące strefy intymnej, gdy nie
jest w stanie przewidzieć reakcji swojego organizmu.
Trzeba mieć świadomość, że badania, o których tutaj
piszę wykonują profesjonaliści, specjaliści w swojej dziedzinie. Oni wykonali takich badań tysiące i szanują intymność chorego. Jako pacjenci nie możemy sobie wybrać miejsca, gdzie zaczai się choroba. Dlatego musimy pamiętać, że
są takie badania, które będą dotyczyć wstydliwych miejsc
i ktoś musi je wykonać w sposób absolutnie profesjonalny

4

W pewnych środowiskach sytuacja wygląda tak: lekarz
przekonał pacjenta o wskazaniach do kolonoskopii,
ustalił termin badania, po czym po kilku dniach okazuje się, że pacjent z badania zrezygnował. Dlaczego?
Ano dlatego, że sąsiad powiedział, że to bardzo bolesne
i nieprzyjemne badanie, że lepiej nic nie robić. Drugi sąsiad
potwierdził, że ktoś z jego rodziny „ledwie przeżył” badanie. Bardzo proszę o to, żeby nie opierać swej wiedzy na
relacjach międzyludzkich. Jeśli Państwo macie jakieś wątpliwości, które powstały w trakcie rozmów z innymi, proszę,
by przyjść do swojego lekarza rodzinnego, porozmawiać,
wyjaśnić. Niech to będzie źródłem wiedzy, a nie relacje „dobrosąsiedzkie”

5

Tego typu nastawienie zdarza się bardzo często. Jeżeli
funkcjonujemy w poczuciu zdrowia, nie czujemy potrzeby wykonywania badań dodatkowych, w tym tych
bardziej kłopotliwych. Część osób nie chce także wywoływać przysłowiowego wilka z lasu. Lepiej żyć w niewiedzy, a „umrzeć i tak kiedyś trzeba”. Z doświadczenia
wieloletniego wiem, jak bardzo zmienia się optyka, gdy
przychodzi choroba, szczególnie ta poważna. Wtedy nagle
pacjent zgadza się na wszystko, zaczynają się dolegliwości,
zaczyna się walka z czasem. I wcześniejsze sformułowania
biorą w łeb. Dlatego, jeśli tylko istnieje możliwość profilaktyki, która może uchronić nas przed rozwojem choroby,
głównie chodzi o plagę tych czasów, czyli nowotwory – lepiej wiedzieć jak najwcześniej.

6

Rzeczywiście przygotowanie do niektórych badań
typu kolonoskopia bywa kłopotliwe, ale staramy się
dyskomfort z tego wynikający minimalizować. Kolonoskopię można wykonywać w warunkach ambulatoryjnych, dlatego pacjent przygotowuje się w domu. Zespoły
pracujące w przychodniach są w stanie w sposób dokładny,
przejrzysty, jasny wytłumaczyć pacjentowi, jak ma wyglądać owe przygotowanie. Jeśli pacjent otrzyma dokładną instrukcję, nawet kłopotliwe przygotowanie nie stanowi problemu

7

Właściwie mógłbym tu odwołać się do punktu 4. To
co robią relacje sąsiedzkie w starszej populacji, można
przełożyć na fora internetowe, które stają się źródłem
wiedzy w młodszym, zinformatyzowanym społeczeństwie. Jeszcze raz proszę o to, by unikać uogólnień. Każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.
Dlatego, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, radzę kontakt
z lekarzem rodzinnym lub lekarzem zlecającym badanie
w poradni specjalistycznej.
Tyle rozważań o charakterze ogólnym. W kolejnym numerze opiszę konkretne badania, które – choć z pozoru nieprzyjemne – mogą nam uratować życie.

lek. med.

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

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

KSZTAŁCENIE
W Polsce kształcenie pielęgniarek objęte jest Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady, która umożliwia
międzynarodowe uznawanie kwalifikacji zawodowych
pielęgniarek. Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można
uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować
naukę na studiach magisterskich. Zajęcia o charakterze
praktycznym odbywają się w bogato wyposażonych centrach
symulacji medycznych. Wierność symulacji medycznej to
realizm, pozwalający uczącemu się doświadczyć działania
w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Aktualny
standard kształcenia daje nowe uprawnienia zawodowe,
związane z samodzielnym ordynowaniem leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy
wyrobów medycznych. Wystawianie recept czy zleceń oraz
skierowań na badania diagnostyczne, stały się znakiem
ZNACZENIE
czasu współczesnej pielęgniarki. Stworzyły się także
Pielęgniarstwo jest integralną częścią systemu opieki
zdrowotnej. Ma własną, określoną strukturę organizacyjną
i kadry przygotowane do realizacji wyodrębnionych celów i
zadań. Cechuje się autonomią i wysokim humanizmem. To
zawodowa działalność oparta na racjonalnych podstawach
teoretycznych, zasadach postępowania i normach etycznych.
Współczesne pielęgniarstwo to zawód, profesja, a także
dyscyplina naukowa, zorientowana na holistyczne postrzeganie
pacjenta. Takie podejście wymaga profesjonalizmu i
odpowiedzialności w towarzyszeniu cierpiącemu człowiekowi.
Obliguje do kształtowania, u pacjenta potrzebnych umiejętności
do podjęcia samoopieki, samokontroli i samoobserwacji.
Technicyzacja i cyfryzacja medycyny nie zdoła zastąpić
troskliwości i wsparcia ze strony pielęgniarki. Społeczeństwo
coraz bardziej się starzeje. Dzięki nowoczesnej medycynie
żyjemy coraz dłużej, a to znaczy, że jesteśmy bardziej narażeni
na choroby i niedogodności związane z podeszłym wiekiem.
Rozwój cywilizacji skutkuje zwiększoną liczbą wypadków
i urazów. Wzrasta zachorowanie na nowotwory. W takich
sytuacjach fachowej pomocy nie da się przecenić. Pielęgniarka
to poszukiwana specjalistka. W ostatnich dekadach wzmocniła
się pozycja zawodu i zwiększył zakres autonomii pielęgniarki.
Jako pełnoprawny członek zespołu terapeutycznego
współuczestniczy w całym procesie diagnozowania, leczenia i
rehabilitacji chorych. Przepisy prawne jasno definiują zakres jej
kompetencji oraz samodzielności.

większe szanse rozwoju naukowego dla pielęgniarek
w uczelniach, które uzyskały prawa doktoryzowania
w dziedzinie nauk o zdrowiu. Dzięki podpisaniu
przez Polskę Deklaracji Bolońskiej pielęgniarki mogą
kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Coraz
więcej z nich sięga również po habilitację i staje się
samodzielnymi pracownikami naukowymi z tytułem
profesora.

FUNKCJE
Rolą zawodową pielęgniarki jest podejmowanie,
na rzecz szeroko rozumianego zdrowia, takiego
postępowania, które jest oczekiwane społecznie.
Treścią tej roli są różnorodne zadania i czynności, przy
wykonywaniu których obowiązują normy zawodowe,
oczekiwane wzory zachowań i postaw, określone
przez Kodeks etyki zawodowej. Wg ekspertów
WHO wyróżniono cztery funkcje obowiązujące
w pielęgniarstwie:
1) Świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie
opieką;
2) Edukację pacjentów oraz personelu
zajmującego się ochroną zdrowia;
3) Realizowanie roli uczestnika zespołu opieki
WYZWANIA
zdrowotnej;
4) Działanie
na rzeczprowadzą
postępu wsamodzielne
praktyce
Współcześnie
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praktyki
pielęgniarskiej.
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aspektów odmienności kulturowej, religijnej czy rasowej.
Każdy dzień pracy w przychodni czy oddziale szpitalnym
może być zaskakujący. Zmienność sytuacji jest prawdziwym
wyzwaniem.
Dla osób ceniących sobie różnorodność jest to
Opracowała:
mgr
pielęgniarstwa
niewątpliwy atut. Dlatego nie można powiedzieć, że praca
Anetajest
Dmowska
– Pycka
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nudna. W
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Sekretarz
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zainteresowania pielęgniarstwem wśród mężczyzn. To dobra
Collegium Mazovia
wiadomość,
gdyż ich psychiczne i fizyczne uwarunkowania
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
bardzo dobrze sprawdzają się w tym zawodzie. Przyszłością
jest usługa nazywana telepielęgniarstwem, wykorzystująca
dostępność technologii informatycznej. Monitorowanie stanu
pacjenta na odległość, konsultacje i interwencje otwierają nowe
możliwości dla zawodu pielęgniarki. Pozwalają dostarczać
opieki zdrowotnej on-line w tych przypadkach, gdzie nie ma
konieczności bezpośredniej wizyty u pacjenta. Wykorzystanie
technologii telekomunikacyjnych jest i będzie ważnym zasobem
współczesnego pielęgniarstwa.

Opieka zdrowotna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji
opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZPLUS”

Opieka koordynowana – pilotaż POZ PLUS
Realizacja programu w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019
Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”
dedykowany jest pacjentom zadeklarowanym do lekarza POZ w przychodni Centrum:
SIEDLCE
ul. Ks. Niedziałka 14
MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Piłsudskiego 42a
ALEKSANDRÓW
Aleksandrów 43B

Program zakłada organizację w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej dla pacjentów
objętych opieką zespołu POZ PLUS. Opieka poza świadczeniami opieki zdrowotnej
udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, obejmuje dodatkowo:
profilaktyczne świadczenia bilansowe
programy zarządzania chorobą
koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespół POZ PLUS

PROGRAM ZARZĄDZANIA CHOROBĄ
Dedykowany pacjentom z chorobą przewlekłą

Pacjent jest aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania
w chorobie
Pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych (lekarza POZ i pielęgniarki oraz
lekarza specjalisty, dietetyka i edukatora zdrowotnego, fizjoterapeuty)
Program zarządzania chorobą dotyczy wyłącznie wybranych chorób przewlekłych:
cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze samoistne, przewlekła choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca,
utrwalone migotanie przedsionków, astma oskrzelowa, POCHP, niedoczynność tarczycy, wole miąższowe i guzowate tarczycy, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa.

PROFILAKTYCZNE BADANIA BILANSOWE
dla pacjentów w wieku 20-65 lat
bilans zdrowia połączony z edukacją pacjenta (porady dietetyczne, porady psychologiczne)
opracowanie Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego (IPPZ) na podstawie bilansu

Zapytaj w rejestracji przychodni Centrum o przystąpienie do projekt POZ PLUS
Informacje: 25 633 35 55
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POZnaj wartość opieki
Tytuł projektu: „POZnaj wartość opieki”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze POWR.05.02.00-00-0007/17-00/2011/2018/7;

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są indywidualne edukacje
przeprowadzane przez pielęgniarkę i dietetyka oraz porady psychologa

Pacjent dzięki działaniom edukacyjnym:
[] jest aktywny w procesie leczenia
[] ma większą samoświadomość
zdrowotną
[] wzrasta u niego poziom samoopieki
[] jest bardziej samodzielny w chorobie
[] ma wiedzę na temat praw
i obowiązków

I N F O R M A C J A D L A PA C J E N TA

PACJENCIE!
W RAMACH PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ MASZ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH

[] EDUKACJI PIELĘGNIARSKICH
[] PORAD DIETETYCZNYCH
[] PORAD PSYCHOLOGA
ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA RODZINNEGO, PIELĘGNIARKĘ LUB W REJESTRACJI PRZYCHODNI
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego o numerze POWR.05.02.00-00-0007/17-00/2011/2018/7; Tytuł projektu: "POZnaj wartość opieki"
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

O jedną

lampkę wina
za dużo

alkohol a ciąża
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W Polsce co roku rodzi się nawet 9 tys. dzieci cierpiących na
zaburzenia rozwojowe, wywołane
kontaktem z alkoholem w okresie płodowym. Wiele matek jest
zdziwionych, kiedy u ich nowo
narodzonego dziecka lekarz
stwierdza zespół FAS (płodowy
zespół alkoholowy). – Przecież ja
tylko od czasu do czasu wypiłam
lampkę wina – tłumaczą. Tymczasem razem z matką alkohol pije
jej dziecko, które na tym etapie
rozwoju nie ma żadnych mechanizmów obronnych. Nawet niewielka ilość alkoholu może uszkodzić
jego mózg, doprowadzając do
nieodwracalnych zmian.

Zdrowie NA CO DZIEŃ

W Polsce nadal pokutuje stereotyp, że lampka
wina nikomu jeszcze nie zaszkodziła, kobiecie
w ciąży również. Dlatego mamy często sięgają
po kieliszek wina czy nalewki ziołowej, w przekonaniu, że niewielka ilość alkoholu nie ma
żadnego wpływu na rozwijający się płód. Są
w wielkim błędzie. Nawet śladowe ilości alkoholu mogą doprowadzić do nieodwracalnych
zmian w mózgu dziecka i uszkodzić trwale
jego system nerwowy. Czy to wino, czy piwo
czy też nalewka „zdrowotna” wszystkie zawierają alkohol etylowy, związek chemiczny, który jest dla dziecka zabójczy. W Polsce co roku
rodzi się nawet 9 tys. dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe spowodowane kontaktem
z alkoholem w czasie okresu płodowego. Specjaliści twierdzą, że nie ma bezpiecznej dawki
alkoholu w ciąży. Kobiety często nie wiedzą, że
są w ciąży i beztrosko piją alkohol bez ograniczeń, a najpoważniejsze konsekwencje może
mieć spożywanie alkoholu na początku ciąży, w I trymestrze. W tym czasie intensywnie
kształtują się organy dziecka, w tym mózgu
i serce – alkohol zdecydowanie zwiększa także
ryzyko poronienia. Tak samo toksyczne może
być jednorazowe upicie się, jak i spożywanie
raz na jakiś czas niewielkiej dawki alkoholu.
Alkohol spożywany w II trymestrze ciąży, poza
negatywnym wpływem na rozwój płodu, może
spowodować poronienie, a później obumarcie
płodu, a także może sprzyjać nieprawidłowym
przyrostom masy dziecka. Spożywanie alkoholu w III trymestrze ciąży powoduje zahamowanie przyrostów masy ciała, zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego, uszkadza dalszy rozwój
mózgu.

Inne niż wszystkie

Dzieci, których matki piły w ciąży, z powodu
licznych trwałych uszkodzeń mózgu i układu
nerwowego, będą się rozwijać znacznie wolniej
niż ich rówieśnicy a w życiu dorosłym dojdą do
tego problemy psychiczne.
Oto, w jaki sposób rodzice (bardzo często zastępczy i adopcyjni) opisują zachowania dzieci,
które były narażone na działanie alkoholu w życiu prenatalnym: „Moje dziecko nie potrafi się
uczyć tak, jak inne dzieci. Nie uczy się na podstawie doświadczeń. Kara lub argumentacja nie
mają na nią wpływu. Wciąż powtarza te same
głupie rzeczy”. „Mój dorastający już syn ciągle
powtarza te same błędy. Nie mogę tego zrozumieć. Wydaje mi się, że on nigdy niczego się
nie nauczy. Nawet, gdy jego zachowanie sprawia, że dzieci go odrzucają, on tego nie rozumie. Zbyt często je dotyka i odzywa się niewłaściwie. Nie jest głupi, po prostu jakoś nie może
zrozumieć, na czym polegają kontakty z innymi ludźmi". „Wychowywaliśmy Piotra tak, jak
inne nasze dzieci, lecz on zupełnie inaczej reagował, nie wiedzieliśmy dlaczego. Wszystkie
metody wychowawcze, które były skuteczne
wobec innych dzieci, nie miały żadnego wpływu na Piotra. Potem dowiedzieliśmy się o syndromie FAS, zdobyliśmy więcej informacji na
temat biologicznej rodziny Piotra i odkryliśmy,
że jego matka była alkoholiczką. Nareszcie zrozumieliśmy, na czym polega problem” – relacjonuje Małgorzata Klecka na łamach „Bliżej
przedszkola” Nr 4 (31) 2004.

Pamiętaj, że:
[] alkohol przenika przez łożysko;
[] stężenie alkoholu we krwi dziecka jest takie samo,
jak we krwi matki;
[] rozwijające się dziecko nie ma jeszcze wykształconych
enzymów, które umożliwiłyby metabolizm alkoholu;
[] skutki obecności alkoholu w organizmie są przez dziecko
odczuwane aż dwa razy dłużej niż przez matkę.

Charakterystyczny wygląd dziecka z FAS
Podstawowym kryterium diagnozowania FAS jest charakterystyczny fenotyp fizyczny, łatwy do zauważenia przez specjalistów
już u noworodka. Najbardziej charakterystyczne, tzw. ostre kryteria diagnostyczne, to:
[] małe, szeroko rozstawione oczy,
[] zmarszczka w kąciku oka,
[] zadarty, krótki nos,
[] szeroka nasada nosa,
[] płaska środkowa część twarzoczaszki,
[] cienka górna warga,
[] mała, cofnięta żuchwa.
U noworodków z FAS, obok charakterystycznego fenotypu, bardzo
często występują anomalie rozwojowe, takie jak:
[] niska masa urodzeniowa,
[] problemy z przybieraniem na wadze,
[] obwód głowy poniżej normy,
[] anomalie anatomiczne (oczu, uszu i stawów),
[] wady serca.
Noworodki z tym zaburzeniem z powodu uszkodzeń ośrodkowego
układu nerwowego wykazują także:
[] nadmierne pobudzenie,
[] trudności z jedzeniem,
[] hyper- lub hipotonię,
[] nadwrażliwość na bodźce,
[] trudności z samouspokojeniem,
[] zaburzoną potrzebę snu (śpią zdecydowanie mniej niż zdrowe
noworodki).

Uwaga! Nawet troje dzieci na 1000 urodzeń może być dotkniętych FAS! To więcej niż rodzi się niemowląt z zespołem
Downa. W Polsce oznacza to ok. 900 ofiar dotkniętych FAS
rocznie. Ponieważ FAS i inne zaburzenia rozwojowe będące
skutkiem alkoholu są słabo diagnozowane, chore dzieci często pozostają bez właściwej pomocy i rehabilitacji.
Dziecko z zespołem FAS powinno zostać objęte programem wczesnej interwencji, potrzebna jest też rehabilitacja
i wsparcie psychologiczne. Konieczne są także systematyczne kontrole pediatryczne w celu oceny rozwoju fizycznego,
przybierania na masie ciała i wzroście. Niestety, w Polsce
brakuje specjalistycznych ośrodków, które podołałyby
temu zadaniu. Lekarze też nie zawsze są w stanie postawić
właściwą diagnozę, co utrudnia rehabilitację dziecka dotkniętego FAS. Dlatego też najwięcej uwagi winniśmy poświęcić edukacji. Hasło: „Mamo, nie pij w ciąży ani kropli,
bo możesz mnie zabić” każda z kobiet, która jest w ciąży
lub planuje macierzyństwo, powinna wziąć sobie do serca.
Źródła: www.apteline.pl, www.maluchy.pl
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Zdrowe żywienie

Dieta
odporność
wzmacniająca

S

ezon jesienno-zimowy to okres zwiększonej zachorowalności na różnego rodzaju infekcje – od przeziębienia
poczynając, na grypie kończąc. Coraz krótsze dni, długi upływ czasu od wakacyjnego urlopu, mniejszy wybór
sezonowych jarzyn i owoców, spadające temperatury i padające deszcze – to wszystko sprawia, że zachorowanie staje się bardziej prawdopodobne w końcówce kalendarzowego roku. Jak na wiele rzeczy, tak również
i na tę, remedium może stanowić odpowiednia dieta. Właściwie zbilansowane posiłki oraz odpowiednie zwyczaje
żywieniowe mogą bowiem istotnie podnieść odporność naszego organizmu i uchronić nas przed przeziębieniem.

KROK PIERWSZY

Co jeść?

kiszona. Konsumujmy je
jak najczęściej – to także
znakomite źródło witaminy C. W przypadku
problemów z zaparciami, które mogą wynikać
z tłustej zimowej diety,
warto rozważyć uzupełnienie posiłków o otręby.
Wśród tych najbardziej polecane są pszenne i gryczane.
Warto jednak podkreślić dwie rzeczy. Przede wszystkim, otręby należy
wprowadzać do diety stopniowo, aby uniknąć biegunek. Po
drugie, przypomnieć należy, że im prościej tym lepiej. Nie
Ważne jest także zadbanie o odpowiednią ilość minerałów warto kupować otrębów z dodatkiem musli albo otrębów
i witamin, ponieważ wyjałowiony w okresie jesienno-zimo- smakowych – więcej w nich szkodliwego cukru i ulepszawym organizm jest bardziej odporny na infekcje. Dlatego czy smaku, niż drogocennego błonnika.
też warto sięgnąć po produkty obfitujące w żelazo (m.in.
wątróbka, jaja kurze, chude mięso, szpinak), cynk (m.in. Należy także wyjść z założenia, że matka natura wie, co
rośliny strączkowe, pestki dyni, kakao, sery żółte) i selen dla nas dobre i sięgać po produkty sezonowe. Mimo że
(łosoś, jaja kurze, kasza gryczana). Te trzy pierwiastki są jesienią i zimą nie ma ich aż tak wiele, jak latem, to w końniezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania ukła- cówce roku przypada czas na warzywa kapustne, dynię,
du odpornościowego. Ponadto, nasze organizmy potrzebują buraki, warzywa cebulowe, orzechy ziemne oraz owoce
odpowiedniej dawki witaminy C (a w tę bogate są takie cytrusowe. Nie jest polecane jedzenie importowanych seprodukty, jak papryka, pomarańcze, jarmuż, brukselka, zonowych letnich jarzyn – zwykle zawierają one dużą ilość
brokuły, czarna porzeczka i kiwi) oraz witamin tłuszczo- konserwantów i środków nawożących. Zawczasu można
rozpuszczalnych – A, D, E oraz K. Należy więc zadbać natomiast zamrozić owoce na zimowy czas. Mrożenie jest
o codzienne spożycie produktów dostarczających tłuszcze techniką konserwacji produktu, która nie powoduje utraty
odpowiedniej jakości, dzięki którym nasz organizm jest jego właściwości odżywczych. Jest zdrowsze od pasteryzaw stanie je przyswoić. Sięgajmy więc po oliwę z oliwek, cji, bowiem mrożone owoce nie wymagają dodatku cukru
wszelkiego rodzaju pestki i orzechy oraz siemię lniane.
ani substancji żelujących. Ponadto, rozważyć można stworzenie zimowego ogródka ziołowego. Nie należy także zaIstotnym elementem naszej diety powinny być także pro- pominać o posianiu nasion rzeżuchy albo hodowaniu kiełdukty probiotyczne. Odpowiednia mikroflora jelit ma ków – kiedy, jak nie teraz mamy na to czas?
bowiem wpływ na odporność organizmu. Poleca się więc
spożywanie kefirów i jogurtów. Najlepiej, żeby były one Na koniec należy powiedzieć, czego nie jeść. W okresie
naturalne – wtedy mają najmniejszą zawartość szkodliwe- zimowym nie są polecane produkty, które mają działanie
go cukru, a w ich składzie nie ma wielu konserwantów. Na- wychładzające. Do takich należą przede wszystkim: arbuz,
turalnymi probiotykami są także ogórki kiszone i kapusta banany, winogrona, mięta, piwo, zimne napoje.
Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby dostarczyć
naszemu organizmowi długo działających węglowodanów.
Szczególnie zadbać o to powinny osoby długo przebywające na coraz chłodniejszym zimowym powietrzu, bowiem
węglowodany o długim okresie wchłaniania pomagają organizmowi ochronić się przed zimnem. Polecane są wszelkiego rodzaju produkty z pełnego ziarna, a więc chleb
razowy i typu graham, ciemne kasze (a w szczególności gryczana) oraz płatki owsiane (ale nie typu instant).
Powyższe składniki posiłków nie tylko pomogą nam zabezpieczyć organizm przed wychłodzeniem, ale także zapewnią stały poziom cukru we krwi przez cały dzień. Tym
samym unikniemy zjawiska wieczornego „wilczego głodu”
po powrocie do domu chłodnym wieczorem.
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Porady dietetyka

KROK DRUGI

Jak jeść?
Ważne jest nie tylko to, co jemy, ale także to, jak jemy. Na pierwszy
plan wysuwa się oczywiście porada stara jak świat – nie należy zapominać o śniadaniu. Pomijanie tego posiłku to bardzo istotny błąd
żywieniowy, który powoduje rozregulowanie pracy całego naszego
organizmu, a w tym także układu odpornościowego. Wystawiony na
działanie zimna organizm, który nie dostał porządnej porcji składników odżywczych „na dzień dobry”, nie ma się jak chronić przed niekorzystną pogodą oraz bakteriami. Śniadanie powinno być solidne,
dostarczające energii na cały dzień. Pomijanie tego posiłku sprawi
także, że nasz organizm za chwilę „na rozruch” będzie domagał się
szybkiej energii w postaci czegoś słodkiego.
Należy zadbać także o odpowiednią ilość posiłków w ciągu dnia.
Nasze ciało cały czas musi bowiem otrzymywać stosowną ilość
energii. Wtedy nasz system odpornościowy będzie funkcjonował
w sposób prawidłowy. Nie warto zamieniać pięciu, sześciu drobnych posiłków na dwa czy trzy bardziej obfite. Tym sposobem nieświadomie będziemy wybierać do konsumpcji rzeczy tłuste i słodkie, co przełoży się na gorszą wydolność układu immunologicznego
oraz spowoduje przyrost wagi. Nie trzeba także przypominać, że po
zjedzeniu takiego posiłku możemy czuć się ciężko i ospale, nie mieć
ochoty do podjęcia jakichkolwiek aktywności.
Polecane jest także wprowadzenie do codziennego menu posiłków
na ciepło. Warto więc rozważyć zjedzenie gorącej owsianki zamiast
jogurtu albo jajecznicy zamiast zimnego jaja na twardo. Szczególnie rekomendowane są lekkie warzywne zupy. Po pierwsze, jest to
bomba witaminowa dla spragnionego minerałów organizmu, a po
drugie przykład posiłku działającego rozgrzewająco. Ciepły posiłek
korzystnie wpłynie na nasze ciało, pomoże się rozgrzać przed wyjściem na mróz albo nagrzać po wychłodzeniu. Jako deser można zaserwować natomiast ciepły kisiel, kaszę manną z owocami na ciepło
albo pieczone jabłko.
Nie zapominajmy także o odpowiednim nawodnieniu naszego organizmu. Układ odpornościowy, któremu dostarczono odpowiednią
ilość płynów, lepiej radzi sobie ze zwalczaniem wszelkiego rodzaju infekcji. Warto sięgać po ciepłe napoje, które dodatkowo mają
działanie rozgrzewające. Oczywiście, nie należy dosładzać herbaty
i kawy, a z napojów zimnych wybierać zwykłą wodę.

R

ola odżywiania w funkcjonowaniu całego organizmu jest nie do
przecenienia. Sposób naszego stylu żywienia wpływa także na pracę
układu odpornościowego. Stosując się do powyższych wskazówek,
pomożemy naszemu organizmowi ochronić się przed infekcją albo szybciej ją zwalczyć. Oprócz wymienionych wyżej zaleceń specjalnie dedykowanych sezonowi jesienno-zimowemu, warto jednak wyrobić sobie kilka
nawyków kulinarnych na stałe. Przede wszystkim należy unikać cukru
oraz rzeczy tłustych, z dużą ilością soli i innych przypraw, całkowicie
wyeliminować słodkie napoje oraz ochoczo sięgać po produkty sezonowe.
Warto także dbać o odpowiednią jakość kupowanych i spożywanych produktów – należy uważać, aby nie zawierały one dużej ilości konserwantów
i pozostawały świeże. Wtedy nasz organizm odwdzięczy się tym, czego na
co dzień zwykle nie doceniamy – zdrowiem.

dr inż.

Teresa Borkowska

dietetyk
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Przepisy

Świąteczna

kuchnia
kresowa
Gołąbki

z kartoflami i hreczką
Składniki: • główka kapusty • 2 kg ziemniaków
• 4 cebule • 250 g kaszy gryczanej • olej
• czosnek • sól • pieprz
Przygotowanie: Kapustę obgotowywać w osolonej wodzie, zdejmując kolejno liście. Na
liściach ściąć nożem grubsze części. Ziemniaki
obrać, umyć, zetrzeć na tarce albo w malakserze, wycisnąć sok. Kaszę prażyć na dwóch
łyżkach oleju przez ok. 3 minuty bez przerwy
mieszając. Osobno zagotować 4 szklanki wody,
posolić i wsypać do niej kaszę gryczaną. Gotować aż zgęstnieje - ok.20 minut. Dobrze jest
odstawić kaszę na godzinę pod przykryciem,
żeby się „zapociła”. Cebulę drobno pokroić,
podsmażyć na oleju na złoto. Wymieszać
z ziemniakami i kaszą. Doprawić solą, pieprzem
i czosnkiem. Farsz wykładać na liście, zawijać
gołąbki. Gołąbki układać w naczyniu lub garnku, zalać do połowy wodą, zagotować, wstawić
do piekarnika i dusić przez ok. 1-1,5 godziny.
Te gołąbki wyśmienicie smakują z sosikiem (po
lwowsku podlewką) z suszonych grzybów.
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Studzienina

Składniki: • 1 golonka wieprzowa • 2 skrzydła z indyka • 2 udka z kurczaka • marchewka • pietruszka
• cebula • czosnek • liść laurowy • ziele angielskie
• sól • pieprz
Wykonanie: Mięso należy starannie umyć, włożyć
do wrzącej, posolonej wody, dodać liść laurowy,
ziele angielskie i pieprz ziarnisty. Gotować na
najmniejszym ogniu 4 godz. Następnie wrzucić
warzywa, czosnek i spróbować, czy wywar jest
smaczny. Gotować jeszcze pół godziny. Gdy mięso
będzie całkowicie miękkie (włókna powinny się
łatwo rozłączać), wyjąć je, obrać z kości, skóry
i tłuszczu, pokroić. Wywar przecedzić. Pokrojone
mięso układać w niewielkich miseczkach i zalewać wywarem. Udekorować pokrojoną w plasterki
marchewką i zieloną natką pietruszki. Odstawić
w chłodne miejsce do zastygnięcia. Zdjąć tłuszcz,
który zebrał się na wierzchu. Wyjąć galaretkę
z miseczek i poukładać do góry dnem. Podawać
z cytryną, octem lub chrzanem.

Knysze
z ziemniakami

Składniki:
Ciasto: • 2 szklanki mąki • 2 jajka • 1 łyżeczka
sody • szczypta soli • maślanka (tyle, by ciasto było
gęste, jak na racuchy)
Farsz: • 3 ziemniaki • 2 cebule • pół kostki twarogu
• majeranek • sól • pieprz • olej do smażenia
Przygotowanie: Aby przygotować wigilijne knysze,
najpierw zrób farsz. Ziemniaki ugotuj, utłucz, połącz
z białym serem, podsmażoną cebulą i przyprawami. Farsz powinien być trochę ostry. Wymieszaj
składniki na ciasto (objętościowo powinno go być
tyle, co farszu). Z farszu utocz małe kulki i wrzuć do
ciasta. Wymieszaj wszystko delikatnie, aby kulki się
nie rozpadły. Ciasto nałóż dużą łyżką na patelnię
z rozgrzanym olejem i smaż z dwóch stron na złoty
kolor na małym ogniu. Do knyszy możesz podać
sos czosnkowy: trochę śmietany, majonezu, sól
i czosnek, dodatkowo też świeży koperek.

Szczupak

po żydowsku

ulubiona potrawa wigilijna Adama Mickiewicza

Składniki: 2-2,5 kg szczupaka • 2 bułki kajzerki
• 3 cebule • 2 łyżki masła, jajko • włoszczyzna • sól
• gałka muszkatołowa • ½ mleka • ½ łyżki mąki
Przygotowanie: Spraw i wypłucz szczupaka.
Odkrój łeb (trzeba go zachować). Ściągnij bardzo
ostrożnie skórę, aż do ogona – trzeba uważać,
by jej nie uszkodzić. Oczyść mięso ryby z ości,
przepuść przez maszynkę. Bułki namocz w mleku.
Dobrze odciśnij. Sparz cebule i utrzyj na tarce.
Dodaj pieprz, sól i gałkę muszkatołową. Łyżkę masła utrzyj z jajkiem. Dodaj zmielone mięso z ryby,
odciśniętą bułkę i cebulę. Całość trzeba dobrze
wyrobić. Farsz nałóż w skórę szczupaka, uformuj
na kształt ryby, dostaw głowę. Zetrzyj włoszczyznę na tarce o dużych oczkach. Wyłóż nią dno
brytfanki. Rybę ułóż w brytfance na włoszczyźnie.
Podlej odrobiną wody, dodaj łyżkę masła i duś na
małym ogniu około 1,5 godziny. Sos oprósz mąką,
zagęść. Gotową rybę pokrój w cienkie plastry.
Podawaj z sosem, w którym się dusiła.

Śliżyki

litewskie ciasteczka makowe
Składniki: • 0,5 kg mąki • szklanka ciepłego mleka
(woda) • 4 łyżki oleju • szczypta soli • 30 g drożdży
• szklanka suchego maku • 10 dkg cukru • mąka
do podsypania.
Wykonanie: Drożdże wymieszać z połową cukru,
mlekiem i szklanką mąki. Odstawić do wyrośnięcia Zaczyn dodać do pozostałych składników,
wyrobić gładkie ciasto i ponownie odstawić do
wyrośnięcia (powinno podwoić objętość). Porcje
ciasta formować w cienkie wałeczki grubości palca
wskazującego. Odcinać około centymetrowe ciasteczka, dość mocno obtaczać w mące i układać
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piec
15-20 minut w temperaturze 180 stopni.

Lwowskie

śliwki faszerowane
Składniki: • 50 dag suszonych dużych śliwek
• 1 szklanka alkoholu do namoczenia śliwek (rum,
brandy, słodka śliwowica ewentualnie słodkie
czerwone wino) • garść posiekanej skórki pomarańczowej (kandyzowanej) • 10 dag posiekanych orzechów (najlepiej laskowych) • 1 szklanka śmietany
kremówki • torebka cukru waniliowego.
Przygotowanie: Śliwki zalej alkoholem i odstaw
do napęcznienia. Skórkę pomarańczową wymieszaj
z orzechami i napełniaj śliwki (można je spinać
wykałaczkami). Schłodzoną śmietanę ubij z cukrem
waniliowym i nakładaj po łyżeczce na każdą śliwkę.
Można je oprószyć cynamonem.
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Galeria Centrum

na LUZIE

Święta na dawnej

pocztówce

Dziś coraz rzadziej wypisujemy ręcznie świąteczne kartki pocztowej,
które zastąpiła poczta elektroniczna lub esemes. Miejmy nadzieję, że
z czasem moda na wysyłanie tradycyjnych pocztówek powróci, ciesząc serce i oko adresatów.
Jak donoszą dziewiętnastowieczni kronikarze, pierwszą kartkę z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, William Maw Egley, ale jego pomysł nie
został doceniony przez adresata. Zwyczaj wysyłania życzeń świątecznych na specjalnych kartonikach stał się popularny na całym świecie
dopiero w latach 20. XX wieku. W Polsce kartki świąteczne pojawiły
się pod koniec XIX w., najwcześniej na terenie Galicji.

fot. materiały prasowe

Obecne kartki świąteczne, dzięki nowoczesnym technikom drukarskim, znacznie się różnią od tych sprzed stu czy kilkudziesięciu lat.
I choć są bardzo różnorodne i bogate, z trudem dotrzymują kroku tym
historycznym, które urzekają po dziś dzień formą i treścią.
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Zdrowie i Relaks

Kristi Funk

Piersi.

Poradnik dla każdej kobiety
Wydawnictwo Otwarte, 2018

Rak piersi to najczęstsza przyczyna śmierci kobiet
w wieku 20–59 lat. Co ósma z nas w pewnym momencie będzie musiała stawić czoło tej chorobie. Nie
powinnaś mieć wątpliwości, czy to książka dla ciebie.
Jeśli jesteś zdrowa – dowiesz się, jak zmniejszyć
ryzyko zachorowania na raka piersi. Poznasz mity
dotyczące tej choroby, na przykład że jest ona w pełni uwarunkowana genetycznie (według aktualnych
badań tylko 5–10% zachorowań jest wynikiem dziedziczenia). Przekonasz się, że w dużym stopniu od
twojego postępowania zależy, czy uda ci się ustrzec
przed nowotworem. Jeśli chorujesz – dowiesz się, jak
przejść przez kolejne etapy choroby, nauczysz się
prawidłowo analizować wyniki badań i poznasz dokładne opisy wszystkich dostępnych metod leczenia
wykorzystujących najnowsze osiągnięcia naukowe.
Jeśli jesteś po terapii nowotworowej – dowiesz się,
z jakimi dolegliwościami prawdopodobnie będziesz
zmagać się jeszcze przez długi czas oraz na co zwracać szczególną uwagę, by w pełni cieszyć się odzyskanym zdrowiem.
To książka dla ciebie, twojej mamy, siostry, przyjaciółki.
Książka Kristi Funk jest dla mnie sporym zaskoczeniem na rynku wydawniczym. Do tej pory nie było
w naszym kraju publikacji, która w tak przystępny
i wyczerpujący sposób przedstawiałaby rzetelną wiedzę medyczną na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. Jako chirurg onkolog od lat słyszę
pytania: Dlaczego zachorowałam? Co mogę zrobić,
aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby? Jaką powinnam teraz stosować dietę? Na te i inne pytania znajdą
państwo odpowiedzi w tej książce.
dr Diana Hodorowicz-Zaniewska, chirurg onkolog,
Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi
w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Dla mnie jako radiologa zajmującego się od 40 lat
chorobami piersi nie do przecenienia są rozdziały
poświęcone diagnostyce raka piersi. Dr Kristi Funk
omawia w nich dostępne metody obrazowe, ich wartość diagnostyczną i znaczenie. W bezkompromisowy
sposób rozprawia się z mitami. To cudowny poradnik! Ogrom rzetelnej wiedzy do wykorzystania także
w gabinetach lekarzy rodzinnych. Gorąco polecam
wszystkim ludziom dbającym o zdrowie.
dr Ewa Gorczyca-Wiśniewska, kierownik Poradni
Profilaktyki Chorób Piersi w Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W nocy o 3.00 pielęgniarka budzi
pacjenta:
– Panie Kowalski, niechże się pan
obudzi!
Mocno jeszcze zaspany pacjent
pyta:
– Tak siostro, co się stało?
Pielęgniarka na to:
– Zapomniałam dać panu tabletki
na sen!

Wieczorem w szpitalnej świetlicy
pielęgniarka podchodzi do jedynego
pacjenta, który jako jedyny nie spał,
tylko oglądał telewizję.
– Proszę przestać oglądać telewizję.
Już północ! Teraz idziemy do łóżka.
– A jak nas ktoś przyłapie?

Pielęgniarka do lekarza:
– Panie doktorze, symulant spod
dwójki umarł.
Doktor:
– No to teraz przesadził...

Rozmawiają dwaj psychiatrzy:
– Wiesz co, mam rewelacyjnego
pacjenta. Cierpi na rozdwojenie
jaźni.
– A co w tym rewelacyjnego?
– Obydwaj mi płacą.

Chirurg do pacjenta:
– Usunięcie tego gwoździa z pana
głowy będzie kosztowało dwa
tysiące.
– Ale przecież ja mam ubezpieczenie
w NFZ!
– Na podstawie samego ubezpieczenia możemy go Panu lekko
przygiąć, żeby nie przeszkadzał.

Panie doktorze, stale dzwoni mi
w uszach. Co robić?
– Jak to co? Zwyczajnie odebrać!

Trzej chirurdzy palą na werandzie
szpitala rządowego.
Chirurg brzuszny mówi:
– Rano wycinałem wyrostek. Zanim
utorowałem sobie drogę przez
warstwę tłuszczu, dwa skalpele
stępiłem!
Kardiochirurg:
– To pikuś. Robiłem plastykę zastawki deputowanego. Otworzyłem
klatkę piersiową, dotarłem do serca,
a tu kamień! Zużyłem dwie diamentowe tarcze do szlifierki kątowej.
Neurochirurg:
– Chłopaki, to wszystko nic. Próbowaliście kiedyś przeszczepić mózg
polityka w czaszkę kurczaka i tak
przymocować, aby nie grzechotał?

MUZYKA • poleca lek. Marcin Mazur

Riverside: Wasteland

C

zas na podsumowania roku, także muzyczne. Ukazało
się kilka bardzo pięknych płyt. Przyznam, że najbardziej
utkwiła w mojej pamięci najnowsza propozycja polskiego
zespołu Riverside. Proponowałem w przeszłości jedną z płyt Riverside, opisywałem dramat związany z nagłą śmiercią gitarzysty
i znakiem zapytania, co do dalszych losów grupy. Cóż, pozostali
członkowie zespołu postanowili, że jednak będą kontynuowali
działalność (jako trio), ale Duch Piotra Grudzińskiego będzie im
stale towarzyszył. I taka jest ta najnowsza płyta, uduchowiona,
nostalgiczna, melancholijna i nadzwyczaj piękna. Muzyka rockowa z cudnymi melodiami, pełna smaczków. Lider grupy Mariusz Duda śpiewa momentami zupełnie inaczej niż dotychczas,
dojrzale, niskim, delikatnym głosem.
Gdzieniegdzie słychać skrzypce zaproszonego na płytę gościa – Michała Jelonka, co dodaje jej swoistego
kolorytu. To muzyka, której trzeba
słuchać w całości, która przenika do
najgłębszych pokładów wrażliwości,
która daje pogodzenie z trudną rzeczywistością i ukojenie. Ta muzyka to
nie walka, ta muzyka to pogodzenie
i uspokojenie. Nie spieszyli się z nagraniem „Wasteland”, ale warto było
czekać. Perła. Polecam.
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ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!
Bilet normalny na lodowisko kosztuje 4 zł, ulgowy
– 3 zł. Bilet upoważnia on do 30 minut jazdy. Dopłata
za przekroczenie tego czasu naliczana jest z dołu za każde
przekroczone 6 minut. Naliczanie czasu rozpoczyna się przy
kołowrotach, gdy przechodzimy z szatni na płytę lodowiska.

Okres zimowy nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności
fizycznej. Doskonałą formą aktywnego spędzania czasu dla
całych rodzin jest wspólna zabawa na lodowisku.
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce zaprasza
wszystkich entuzjastów ślizgawki na sztuczne
lodowisko przy ul. B. Prusa 6. Lodowisko czynne jest
codziennie od rana do wieczora.

W przerwach między kolejnymi ślizgawkami można
skorzystać z poczekalni na piętrze budynku. Znajdują się
tam automaty z napojami i słodyczami, stół bilardowy,
piłkarzyki, gry planszowe, a także kącik z zabawkami
dla najmłodszych.

Jeśli nie posiadacie własnych łyżew, można je
wypożyczyć na miejscu. Nasza wypożyczalnia
posiada aż 432 pary łyżew. Wypożyczenie kasku jest
bezpłatne.
Dla najmłodszych proponujemy specjalne pingwiny do
nauki jazdy i płozy saneczkowe.
W sobotnie i niedzielne przedpołudnia mamy specjalne
bloki dedykowane wyłącznie dzieciom do lat 12 wraz
z opiekunem.

Jazda na łyżwach to nie tylko przyjemność,
dodatkowo wspomaga odchudzanie, formuje
i wzmacnia mięśnie brzucha, nóg, pleców. W ciągu
godzinnej jazdy na łyżwach można spalić od 500
do 800 kalorii.

CENNIK

HARMONOGRAM

LODOWISKO

LODOWISKA

Rodzaj biletu
Czas ważności
Bilet normalny
• wypożyczenie łyżew NORMALNY
Bilet ulgowy

Cena
30 min.

Dopłata
za 6 min.

8:00 – 10:45

lodowisko ogólnodostępne, dla szkół
zajęcia wychowania fizycznego

4 zł

0,80 zł

10:45 – 12:00

przerwa techniczna

12:00 – 14:45

lodowisko ogólnodostępne, dla szkół
zajęcia wychowania fizycznego

14:45 – 16:00

przerwa techniczna

16:00 – 17:30

lodowisko ogólnodostępne

17:30 – 18:00

przerwa techniczna

18:00 – 19:30

lodowisko ogólnodostępne

19:30 – 20:00

przerwa techniczna

20:00 – 22:00

lodowisko dla stowarzyszenia STH

6 zł
3 zł

• wypożyczenie łyżew ULGOWY
Bilet szkolny

0,60 zł

4 zł
2 zł

• wypożyczenie łyżew SZKOLNY

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 8:00 – 19:30

0,40 zł

3 zł

Familijny (2+1) / 3 bilety

9 zł

1,80 zł

Familijny (1+2) / 3 bilety

7,5 zł

1,50 zł

Familijny (2+2) / 4 bilety

11 zł

2,20 zł

• wypożyczenie łyżew FAMILIJNY

4 zł

Grupowy (min. 10 osób)

3 zł

0,60 zł

Rodzina 3+

3 zł

0,60 zł

• wypożyczenie łyżew 3+

4 zł

• wypożyczenie pingwinów 3+

3 zł

Senior

3 zł

0,60 zł

SOBOTA 11:00 – 21:30
8:00 – 9:30

lodowisko dla stowarzyszenia STH

9:30 – 11:00

przerwa techniczna

11:00 – 13:45

lodowisko TYLKO DLA DZIECI DO LAT 12
Z RODZICAMI

13:45 – 15:00

przerwa techniczna

15:00 – 16:30

lodowisko ogólnodostępne

16:30 – 17:00

przerwa techniczna

17:00 – 18:30

lodowisko ogólnodostępne

4 zł

18:30 – 19:00

przerwa techniczna

Wypożyczenie pingwinów

4 zł

19:00 – 21:30

lodowisko ogólnodostępne

Ostrzenie łyżew

7 zł

Płozy saneczkowe

2 zł

• wypożyczenie łyżew SENIOR

NIEDZIELA 8:00 – 19:30

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

PROMOCJE

AKTYWNY PONIEDZIAŁEK
Rodzaj biletu

Poniedziałek
30 min.

Dopłata
za 6 min.

Bilet normalny

3 zł

0,60 zł

Bilet ulgowy, Rodzina 3+, Senior

2 zł

0,40 zł

Czas ważności

Ośrodek Sportu, ul. Prusa 6, Siedlce

8:00 – 9:30

lodowisko ogólnodostępne

9:30 – 10:00

przerwa techniczna

10:00 – 13:00

lodowisko TYLKO DLA DZIECI DO LAT 12
Z RODZICAMI

13:00 – 14:00

przerwa techniczna

14:00 – 15:30

lodowisko ogólnodostępne

15:30 – 16:00

przerwa techniczna

16:00 – 17:30

lodowisko ogólnodostępne

17:30 – 18:00

przerwa techniczna

18:00 – 19:30

lodowisko ogólnodostępne

25 644 14 41 wew. 105

arm.siedlce.pl

ZDROWIE PROKREACYJNE

Konferencja
W dniu 06.12.2018 r. w Białej Podlaskiej miała miejsce czwarta już konferencja organizowana w ramach
działań popularyzujących wiedzę z zakresu zdrowia
prokreacyjnego. Konferencja pn.: „Zadbaj o swoje
dzieci dbając o siebie, czyli zdrowie prokreacyjne” została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego
– wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” finansowanego
ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020.
Wydarzenie odbyło się w Państwowej Szkole Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Współorganizatorem był Instytut Ochrony Zdrowia. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Michał Litwiniuk Prezydent
Miasta Białej Podlaskiej. Patronat medialny zapewniło
Słowo Podlasia i Katolickie Radio Podlasie. Konferencja
była skierowana do liderów opinii z różnych środowisk
zgodnych z grupą docelową działania, mediów, przedstawicieli placówek oświatowych i edukacyjnych, samorządów, organizacji pozarządowych na temat popularyzacji
wiedzy o zdrowiu prokreacyjnym.

Wykład otwierający poprowadziła pani Christina Mosalagae
z Uniwersytetu Turyńskiego we Włoszech, która przybliżyła
temat związany z opracowaniem programów edukacji klinicznej
w zakresie prawnym w celu ułatwienia dostępu do opieki zdrowotnej w Afryce Południowej.
Przeprowadzono dwa panele dyskusyjne – pierwszy pn. „Wymiary edukacji na temat zdrowia prokreacyjnego w Polsce”
z udziałem Witolda Laskowskiego (MedExpress.pl), dr Anny
Lendzion (PSW Biała Podlaska), pani Christiny Mosalagae,
Uniwersytet Turyński, Włochy oraz panel pn. „Problemy zdrowia prokreacyjnego dawniej i dziś” z udziałem dr Piotra Zdunkiewicza (PSW Biała Podlaska), dr Anny Ślifirczyk (PSW Biała
Podlaska), dr Valentyn Bakhnivskyi (Katedra Zdrowia Publicznego, Winnicki Narodowy Uniwersytet Medyczny).
Podczas wykładów słuchaczom przybliżono tematy: „Integralne
ujęcie prokreacji na gruncie psychopedagogiki rodziny w podejściu personalistycznym” (dr Anna Lendzion), „Rola matki i ojca
we współczesnej rzeczywistości społeczno-edukacyjnej” (dr
Piotr Zdunkiewicz), „Podstawowe zagrożenia zdrowia prokreacyjnego i ich wpływ na wydatki w sektorze ochrony zdrowia”
(Valentyn Bakhnivskyi) oraz „Siedem kobiet i ciąża – medyczne,
społeczne i prawne aspekty ciąży” (dr Anna Ślifirczyk).

W ramach projektu odbyło się 66 spotkań edukacyjnych
w formie wykładów i warsztatów. Działaniami objętych został blisko 2 000 uczestników z województw – mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzono
cztery konferencje – Siedlce, Łomża, Ostrołęka, Biała Podlaska.
Uczestnicy projektu mieli okazję, aby zastanowić się nad tym, jak
zwiększyć troskę i odpowiedzialność w obliczu własnego zdrowia.
Dzięki działaniom projektowym u uczestników nastąpiło
• zmniejszenie poczucia wstydu w poszukiwaniu pomocy
• wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie i zdrowie,
• podniesienie świadomości gdzie i kiedy należy szukać wsparcia.

Fot. Adam Trochimiuk („Słowo Podlasia”)

Dzięki wzrostowi wiedzy z zakresu zdrowia prokreacyjnego polepszy się stan
zdrowia Polaków i dobre zdrowie następnych pokoleń, a także przyczyni się
do poprawy wskaźników demograficznych.
Zasadniczym było zwrócenie uwagi na problemy związane
• ze wzrastającą niepłodnością społeczeństwa,
• z przyczynami oraz czynnikami ryzyka niepłodności,
ich diagnozowaniem i leczeniem dostępnymi sposobami.

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

Medyczna infolinia
Call Center:

25 6 333 555
www.centrum.med.pl

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

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy
Oleśnica 132

Przychodnia Zdrowia
w 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

