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Drodzy Czytelnicy,
Lato minęło jak jedno westchnienie. Za progiem czeka już jesień… Nie każdy lubi ten czas, bo przypomina mu schyłek, koniec, starość… Tymczasem jesień potrafi być równie piękna jak lato, wzbogacona o doświadczenie, mądrość, refleksję. Taki jest też jesienny numer naszego magazynu. Bohaterowie naszych artykułów i nasi rozmówcy przypominają o tym, co jest ważne w życiu. – Dawano mi 5
proc. szans na przeżycie – zwierza się Urszula Jaworska, założycielka Fundacji jej imienia, pierwsza
Polka po przeszczepie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Dziś pomaga setkom chorym w walce
o ich zdrowie i godność. W tym wydaniu „Zdrowia w Centrum” znajdziecie Państwo poruszający
wywiad z psychologiem na temat molestowania seksualnego. Adriana Szubielska przekonuje, że
bez profesjonalnej terapii ofiary molestowania w dzieciństwie nie są w stanie wrócić do życiowej
równowagi. Od kilku miesięcy działa w naszej przychodni Szkoła Rodzenia, prowadzona przez doświadczony zespół położnych. Na łamach jesiennego kwartalnika Ewa Prokurat opowiada o cudzie
macierzyństwa i radości płynącej z wykonywania zawodu, traktowanego jak misja. Mam nadzieję, że po jego lekturze będziecie państwo jeszcze uważniej przyglądać się własnemu życiu, dbając
o swoje zdrowie, bo - jak powiada Denis Waitley - „Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie
rozpoznajemy i nie doceniamy, dopóki się nie wyczerpią”.

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

Oparzenia
– jak postępować?
Oparzenie to uraz ciała, do którego dochodzi pod wpływem wysokiej temperatury, prądu lub substancji chemicznych. Ciężkość oparzenia zależy przede wszystkim
od rodzaju działającej energii (płomień, wybuch, prąd),
czasu działania czynnika oraz powierzchni oparzenia.
Najczęściej zdarzają się oparzenia pod wpływem wysokiej temperatury, dlatego skupimy się na nich.

Uszkadzający wpływ temperatury na skórę rozpoczyna się już przy 42°C.
W takiej temperaturze już po 6 godzinach ulega martwicy naskórek, przy
55°C wystarczą 3 minuty działania, a przy 70°C zaledwie 1 sekunda. Graniczną temperaturą, powyżej której nieodwracalnemu uszkodzeniu ulega białko
tkankowe, jest 55°C. Każda wyższa temperatura, w kontakcie z powierzchnią
ciała, powoduje uszkodzenie skóry i tkanek głębszych, są to uszkodzenia
nieodwracalne, czyli martwica. W zależności od wysokości temperatury, jaka
działa na organizm człowieka oraz czasu jej działania, dochodzić może do
uszkodzeń miejscowych lub ogólnoustrojowych. W zależności od głębokości
oparzenia wyróżniamy:
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Oparzenia I stopnia: obejmują uszkodzenie same-

go naskórka, pojawia się rumień, niewielki obrzęk i bolesne
pieczenie. Objawy utrzymują się zazwyczaj kilka dni do tygodnia, goją się po złuszczeniu naskórka. Nie pozostawiają
po sobie śladów. Do oparzeń I stopnia najczęściej dochodzi
podczas opalania.

Oparzenia II stopnia: obejmują naskórek i część

skóry właściwej. Oprócz zaczerwienienia i obrzęku, towarzyszą im charakterystyczne pęcherze wypełnione płynem surowiczym i silna bolesność. Do oparzenia II stopnia
dochodzi zwykle po oblaniu się wrzątkiem, gorącym olejem lub pod wpływem pary wodnej itp. Oparzenia goją się
w ciągu dwóch tygodni, ale bez właściwej interwencji mogą
pozostawić blizny.

Oparzenia III stopnia: obejmują pełną grubość

skóry właściwej. Skóra jest biała i na skutek uszkodzenia
nerwów czuciowych nie boli. Goi się kilka tygodni i pozostawia trwałe blizny, prowadzi do powstania przykurczy,
które wymagają leczenia operacyjnego, przeszczepów skóry
i rehabilitacji.

Skrajną postacią oparzenia, czasami charakteryzowaną jako IV
stopień oparzenia, jest zwęglenie tkanek. Każde oparzenie II i III
stopnia, które obejmuje 15–20% powierzchni ciała u człowieka
dorosłego, a 10% u dziecka lub u człowieka w wieku starszym, powoduje dużą utratę płynu, co prowadzi do wstrząsu oparzeniowego
i stanowi zagrożenie życia, wymaga więc leczenia szpitalnego.
Oparzenia dotyczące ponad połowy powierzchni ciała stanowią
zagrożenie życia i często prowadzą do śmierci. U najmłodszych
dzieci zgon pojawia się bardzo często już po oparzeniu 10–15%
powierzchni ciała.

Pierwsza pomoc
Zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy oparzonej
osobie, przyjmijmy zasadę, że jest ono cięższe niż się wydaje na
pierwszy rzut oka. Pamiętajmy, że ciężkie oparzenie niszczy zakończenia receptorów bólowych w skórze, dlatego poszkodowany
często nie odczuwa bólu, przez co uraz wydaje się mniej groźny.
Pierwszym krokiem po doznanym oparzeniu jest jak najszybsze
schłodzenie skóry, najczęściej pod strumieniem zimnej wody, taki
zabieg powinien trwać co najmniej 15 minut. Jeśli poparzonego
miejsca nie można zanurzyć w wodzie, należy zastosować kompres chłodzący z mokrego ręcznika, można też użyć żelowych
kompresów chłodzących. Przy oparzeniach ręki należy pamiętać,
aby natychmiast zdjąć z palców wszelkiego rodzaju biżuterię.
Pozostawienie biżuterii na palcach oparzonej ręki grozi ich martwicą na skutek narastającego obrzęku. Kolejnym krokiem jest
zabezpieczenie poparzonego miejsca przy użyciu specjalnego
opatrunku - opatrunki przeznaczone na rany oparzeniowe mają nie
przywierającą strukturę (Viscoplast Tegaderm + Pad). Opatrunek
chroni przed ewentualnym zakażeniem rany, jeśli mamy pewność,

że oparzenie jest powierzchniowe, czyli stopnia pierwszego, możemy użyć pantenolu w piance i wówczas zabezpieczyć opatrunkiem. Dużym błędem jest stosowanie na oparzoną powierzchnię
wszelkiego rodzaju maści lub płynów, np. maści tranowej, oleju
i białka kurzego, masła. Mogą one później prowadzić do powstawania rany oparzeniowej i zakażenia. Nie należy też zrywać lub
przekłuwać pęcherzy, gdyż zwiększa to ryzyko zakażenia i obnaża
uszkodzoną powierzchnię skóry. Uniesiony płynem naskórek
jest naturalnym opatrunkiem. W późniejszym leczeniu można
zastosować miejscowe glikokortykosteroidy w postaci kremu,
które ograniczają reakcję zapalną.

Kiedy do szpitala?
Jeśli doszło do oparzenia drugiego stopnia, początkowy etap
postępowania przebiega dokładnie tak samo jak w pierwszym
przypadku, ale poparzone miejsce wymaga dokładniejszego zabezpieczenia przed zakażeniem, zwłaszcza wtedy, kiedy pęcherze
uległy zdarciu lub uszkodzeniu. Podstawą jest dokładne odkażenie rany, można użyć płynu Octenisept lub innego preparatu
w spreju, a następnie zabezpieczyć ranę jałowym opatrunkiem.
Do leczenia głębszych oparzeń stosuje się specjalistyczne opatrunki z dodatkiem jonów srebra o strukturze hydrowłóknistej lub
alginianowej, mają one działanie przeciwbakteryjne, wchłaniają
wydzielinę z rany i przyspieszają gojenie. Ogromną zaletą tych
plastrów jest to, że zmienia się je co 4-7 dni w zależności od stanu
rany (opatrunek Aquacel Ag, Atrauman Ag). Obecnie na rynku są
również płyny odkażające z dodatkiem srebra, mogą one stanowić
alternatywę dla specjalistycznych opatrunków, ale tylko w przypadku mniejszych oparzeń (Raniseptol, Karnosil). Zdarza się, że
większe oparzenia powodują gorączkę i silny ból, trzeba wtedy
podać leki przeciwgorączkowe i skonsultować się z lekarzem, aby
wykluczyć wstrząs. Gdy rana po oparzeniu zagoi się, należy ją
często natłuszczać (Alantan, Bepanten, wazelina biała) i chronić
przed słońcem, konieczne jest stosowanie kremów z wysokim
filtrem, w przeciwnym razie może dojść do powstania przebarwień. W przypadku oparzeń I i II stopnia możliwe jest całkowite
wyleczenie bez trwałych następstw, ale nawet oparzenia II stopnia
mogą mieć poważny przebieg, jeśli dotyczą większej powierzchni
ciała, dlatego nie powinny być bagatelizowane, tym bardziej, że
bolesne objawy pojawiają się dopiero po pewnym czasie. Oparzenia III stopnia wymagają bezwzględnej interwencji lekarskiej,
a często również leczenia w specjalistycznych placówkach.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Keratin Hair Complex
pomaga włosom rosnąć
Keratin Hair Complex
hamuje wypadanie włosów
Składniki użyte w Keratin Hair Complex to kompleksowa odpowiedź na
problem wypadających, słabych, cienkich i przerzedzających się włosów.
Unikalna kompozycja składnikowa została dobrana tak, aby zoptymalizować proces stymulacji i odbudowy włosa. Wszystkie użyte składniki
uzupełniają się wzajemnie, tworząc płynną Keratynową Terapię Odżywczą
Włosa. Suplement diety zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów. Użyte
składniki, takie jak ekstrakt z czarnego ryżu i opuncji figowej, ekstrakt z organicznych pędów grochu czy keratyna solubilizowana, zostały dobrane
tak, aby kompleksowo wspomagać walkę z wypadaniem włosów.

Keratin Hair Complex
dodaje włosom gęstości i objętości
Włosy potrzebują odpowiedniej ilości przyswajalnej
siarki, która zawarta jest w krzemionce. Bogatym jej
źródłem są skrzyp polny oraz pokrzywa. Systematyczne stosowanie produktów z ich zawartością pozwala
widocznie poprawić stan włosów.
W produkcie Keratin Hair Complex występują owoce
amli, które są źródłem ważnej dla włosów witaminy
C. Jej rolą jest zapewnienie szczelności naczyniom
krwionośnym, stymulacja przepływu krwi w organizmie, co prowadzi do efektywnego transportu substancji odżywczych do włosów. Niedobór witaminy C
przyczynia się do pogorszenia funkcjonowania skóry
głowy, co sprawia, że proces tworzenia łodygi włosa
zostaje zaburzony i pojawia się problem z wypadaniem
włosów. Ten stan jest także podyktowany niedoborami
żelaza w organizmie, a jego poziom systematycznie spada, gdy w organizmie występuje zbyt mało witaminy C.
Witamina C to kolejna funkcja, jaką jest produkcja
kolagenu – podstawowego budulca włosów odpowiedzialnego za ich elastyczność i sprężystość.
Zawarty w produkcie ekstrakt z pestek
winogron, które stanowią bogate żródło
aktywnych biologicznie oligomerycznych
proantocyjanidyn (OPC - oligomericproanthocyanidincomplexes), wpływa na odżywianie i stymulację cebulek włosów. Warto
podkreślić, że produkt działa dobroczynnie
nie tylko na włosy, lecz również na skórę
i paznokcie.
Dzięki wyciągowi z czarnego ryżu i opuncji figowej
Keratin Hair Complex wykazuje synergistyczne działanie przeciwko trądzikowi poprzez wzmocnienie
zdolności komórek do walki ze stresem oksydacyjnym oraz ochronę przed skutkami zaburzeń
hormonalnych. Solubilizowana keratyna to rewolucyjny składnik nutrikosmeceutyczny. Surowiec
uzupełnia organizm o biodostępną keratynę, która pomaga w ochronie i naprawie uszkodzonych
tkanek paznokci oraz skóry.
Pacjentkeratin.centrum.med.pl
Jadwiga Cackowska-Lisik

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

OPIEKUN

MEDYCZNY
w systemie opieki
zdrowotnej i społecznej
Opiekun medyczny to zawód, który pojawił się w Polsce w 2008 roku. Potrzeba nowej profesji w systemie opieki została zdeterminowana narastającymi
potrzebami na świadczenie usług pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w stosunku do rosnącej populacji
ludzi przewlekle chorych i niesamodzielnych. Zatem uruchomienie kształcenia w tym zawodzie jest
odpowiedzią na niewystarczającą infrastrukturę
opiekuńczą, zmniejszającą się liczbę pielęgniarek
oraz postępujący proces starzenia się polskiego
i europejskiego społeczeństwa.

Opiekun medyczny to zawód regulowany przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu
jej stosowania, a także przez rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia
w zawodach. Natomiast rola zawodowa opiekuna medycznego została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ws.
świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, leczenia szpitalnego
oraz w ustawie o pomocy społecznej.
W obowiązującym stanie prawnym kształcenie w tym zawodzie trwa dwa semestry i jest prowadzone w szkole policealnej,
dla osób posiadających wykształcenie średnie. Ponadto szkoły
te mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w tym
zakresie dla osób, które ukończyły 18. rok życia. Uzyskany
dyplom, potwierdzający kwalifikacje, pozwala na podjęcie
pracy w zawodzie na terenie całej Unii Europejskiej.
W wyniku kształcenia opiekun medyczny jest przygotowany
do wykonywania określonych zadań zawodowych, w tym rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb bio-psycho-społecznych osoby chorej i niesamodzielnej, w różnym
stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Adekwatnie do tych potrzeb świadczy usługi opiekuńcze, higieniczne
i pielęgnacyjne. Ponadto jest przygotowany do asystowania
pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów. Posiada też umiejętności konserwacji
i dezynfekcji przyborów oraz narzędzi stosowanych podczas
wykonywania czynności zawodowych. W stanach zaostrzenia
choroby i nagłych sytuacjach pogorszenia zdrowia udziela
podopiecznemu pierwszej pomocy. Opiekun medyczny może
także wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych, takich jak: ciśnienie tętnicze krwi, oddech, tętno,
stan świadomości, temperatura ciała, BMI. Zapewnia warunki
środowiskowe niezbędne do właściwego przebiegu zdrowienia. Opiekun jest przygotowany do wdrażania profilaktyki
przeciwodleżynowej i stosowania zabiegów p/zapalnych. Wykorzystuje przy tym wiedzę o wyrobach medycznych i nowoczesnym sprzęcie wspomagającym proces pielęgnowania, typu
łóżka ortopedyczne, materace i udogodnienia przeciwodleżynowe, sprzęt sanitarny do higieny, sprzęt ułatwiający prze-
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mieszczanie chorych czy urządzenia stabilizujące pozycję.
Posiada też znajomość przepisów dotyczących zasiłków,
ulg, dopłat i refundacji (m.in. z NFZ). Zna sposoby aktywizowania chorego, w celu poprawy jego kondycji fizycznej. Nadzoruje prawidłowe odżywianie podopiecznego,
zapewniając odpowiednią podaż substancji odżywczych
i płynów. W swoich działaniach przestrzega zasad aseptyki i przepisów sanitarno-epidemiologicznych, w tym
postępowania z odpadami. Profesjonalny opiekun potrafi
pozyskać do współpracy podopiecznego i jego rodzinę
oraz prowadzić edukację zdrowotną. W razie potrzeby
nawiązuje kontakt z MOPS, GOPS i regionalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wspierania
osób chorych i niepełnosprawnych. Wykonując zawód
zaufania społecznego postępuje holistycznie i przejawia
umiejętności empatyczne wobec chorego.
Z takim przygotowaniem opiekunów medycznych zatrudnia się w zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach
szpitalnych, hospicjach, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, gdzie stają się oni integralną częścią zespołów
terapeutycznych. Opiekunowie mogą także prowadzić
własną działalność gospodarczą i świadczyć swoje usługi
w domu chorego.

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Od 1 września 2019 r. nowa podstawa programowa kształcenia w tym zawodzie, wprowadza nowe kompetencje
w zakresie:
utrzymania higieny i pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonywania wymiany worka stomijnego
w przypadku stomii wydalniczej,
karmienia osoby chorej i niesamodzielnej drogą dojelitową, w tym przez przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG),
pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami
(doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć
leku, również podawanie go bezpośrednio do ust lub
na skórę, bez naruszania powłok skórnych,
oznaczania stężenia glukozy we krwi osobie chorej
i niesamodzielnej przy pomocy glukometru oraz dokumentowania wyników pomiaru i przekazywania
informacji lekarzowi lub pielęgniarce,
prowadzenia dobowej zbiórki moczu i bilansu płynów,
prowadzenia trzydniowego dzienniczka mikcji oraz
ustalania schematu wydalania oraz wdrażania kontroli
mikcji i defekacji.
Niewątpliwie obecność tego zawodu w branży medycznej
i społecznej pozwala na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy starzenia się i wzrost zachorowalności
społeczeństwa sprawiają, że zawód ten jest pożądany na
rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Opracowała:
Aneta Dmowska-Pycka
mgr pielęgniarstwa
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Wasze historie

Martynka i Patryk

walczą z nieuleczalną chorobą

Jest taki dom, pod którego dachem rozlega się nie tylko śmiech dzieci. Wtóruje
mu dźwięk respiratora, głos rehabilitanta, a czasami też płacz… Jest cichy, bo
Patryś ma coraz większe problemy z tym, by mówić. Jego mięśnie coraz częściej odmawiają posłuszeństwa. Z Tynią jest podobnie, nie trzyma nawet głowy.
Oprócz nich pod dachem tego domu mieszka nieuleczalna choroba. W Polsce
choruje na nią troje dzieci. Dwoje z nich to właśnie Martynka i Patryk.
W tej ciszy rozlega się właśnie skierowany do Ciebie krzyk o pomoc…

Patryk

W marcu skończył 8 lat. Tyle też
trwa jego walka. Od urodzenia był
słabszy, wiotki, od pierwszych dni
rehabilitowany. Poród był ciężki
– lekarze mówili mamie, że jak
poćwiczy z dzieckiem, to wszystkie objawy miną. Tak się jednak
nie stało. Patryk zaczął chodzić,
gdy miał półtora roku, nie był jednak w stanie sam wstać, podpierał
się mebli. Wizyty u lekarzy, podejrzenie choroby mięśniowej.
Szukanie właściwej diagnozy trwało 3 lata. Miopatia wrodzona niecharakterystyczna z mutacją genu SEPN 1. Choroba,
prowadząca do nieodwracalnego osłabienia i zaniku mięśni.
Choroba nieuleczalna.
Patryk powinien mieć rodzeństwo, żeby mieć kogoś, kto będzie
go kochał, kto się nim zajmie, kiedy rodziców już zabraknie…
Mama i tata Patryka wiedzieli o tym, ale bali się drugiej ciąży.
Obawiali się tego, że historia się powtórzy, że choroba zaatakuje
po raz drugi. Lekarze uspokajali ich jednak, że prawdopodobieństwo jest znikome, że wynosi jakieś setne procenta.
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Wasze historie

Martynka

urodziła się w ciężkiej zamartwicy, cesarskie cięcie uratowało
jej życie. Była reanimowana. Już chwilę po porodzie okazało
się, że dziewczynka też jest chora. Diagnoza potwierdziła się,
gdy miała zaledwie kilka dni.
Dwoje dzieci to podwójne szczęście, gdy jednak dwoje jest chorych, to podwójna tragedia. Choroba osłabia nie tylko mięśnie,
odpowiedzialne za ruch. Patryk ma problem z poruszaniem
się, ale też z jedzeniem, piciem, mówieniem, oddychaniem…
Śpi już tylko z respiratorem. Coraz częściej opadają mu powieki.
Ciało odmawia posłuszeństwa, ale umysł jest sprawny. Patryk jest
świetnym uczniem. Widzi jednak, że jest chory. Widzi kolegów,
którzy z łatwością wchodzą po schodach, biegają, grają w piłką.
On nie jest w stanie wykonać najprostszych czynności.
Martynka jest bardzo słaba i wiotka. Nie chodzi, nie raczkuje,
nawet nie stoi… Jest jednak mądra, przemieszcza się szybko na
swój własny sposób. To mała iskierka. Nie mówi, ale uśmiecha się
najpiękniej na świecie. Ciągle wodzi za bratem wzrokiem. Choć
nigdy się nim zajmie, to jedno się sprawdziło – bardzo go kocha.
W przypadku chorób, osłabiających pracę mięśni, każda infekcja to koszmar… Każda może być śmiertelna. Dzieci nie mają
odruchu kaszlu, gęsta wydzielina zalewa im płuca… Przez to po
prostu się duszą! Zwykłe przeziębienie kończy się zapaleniem
płuc i szpitalem. Ratunkiem jest koflator, specjalny sprzęt, który
pozwoli dzieciom odkrztuszać wydzielinę. Tynia ma zaledwie
dwa latka, a ciężko zliczyć, ile zapaleń oskrzeli i płuc ma już za
sobą… Jest też wiotka, leci przez ręce. Potrzebuje specjalnego
kombinezonu, który pozwoli utrzymać jej małe ciało.

Sprzęt jest bardzo drogi - bez naszej pomocy nigdy nie trafi do tych dzieci, pod
dach ich domu, będzie tam tylko choroba...
Dwoje chorych dzieci to podwójne koszty,
które potrafią być zabójcze jak sama choroba… Podwójne wizyty u lekarzy, podwójna rehabilitacja. Podwójna opieka – dzieci
nie chodzą, nie mówią, nie są samodzielne.
Dziś życie całej rodziny kręci się wokół
nich i ich zdrowia. Gdy w codzienność
wkracza nieuleczalna choroba, wszystko
inne przestaje się liczyć.

Tam, gdzie jest podwójne
cierpienie, potrzebna jest podwójna porcja nadziei. Dlatego zwracamy się z prośbą do
Ciebie. Jeden Twój gest, jedna
wpłata odmieni nie jedno, ale
dwa życia… Tak niewiele może
uczynić tak dużo.
(Źródło: siepomaga.pl)
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Rozmowa z Urszulą Jaworską,
pierwszą Polką po przeszczepie szpiku
od dawcy niespokrewnionego, założycielką Fundacji jej imienia
Trudno Panią złapać. Wciąż jest Pani zajęta i zabiegana… Co dzisiaj udało się Pani załatwić?

Urszula Jaworska - absolwentka Państwowej Szkoły
Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale
Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.:
Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej
chorobę nowotworową – białaczkę. W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep
szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski
w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki
z zespołem. Jeszcze jako pacjentka została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej.
Urszula Jaworska jest twórcą jednego z pierwszych
w kraju Banku Dawców Szpiku Kostnego. Nikt tak jak
Ona – osoba, która sama doświadczyła tego, czym
jest białaczka i jak trudno znaleźć odpowiedniego
dawcę szpiku – nie potrafi zrozumieć potrzeb chorych
ludzi. Od kilku lat Urszula Jaworska czynnie angażuje
się w pomoc dla pacjentów z nowotworami krwi, ale
nie tylko… Także chorzy z guzami mózgu, wirusem HCV
czy stwardnieniem rozsianym nie zostaną pozbawieni
pomocy.
Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji ,m.in. OFOPu
czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat
czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Członek Rady Społecznej RPO. W rankingu listy stu Pulsu
Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskim
systemie ochrony zdrowia w 2017 roku znalazła się na
38 miejscu. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.
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Jak zwykle dużo się dzieje. Dzisiejszy poranek przyniósł nowe pomysły dotyczące pilotażu opieki skoordynowanej w cukrzycy.
Rano odbyłam dwa bardzo ciekawe spotkania
w tej sprawie.
Dlaczego to takie ważne?

Z danych epidemiologicznych wynika, iż
obecnie na cukrzycę cierpi w Polsce ponad
3,1 miliona osób i z każdym rokiem ta liczba
wzrasta. Szczególnie niepokojące są zachorowania wśród ludzi młodych i dzieci. Wielu
dorosłych nie ma świadomości, że cierpi na
cukrzycę, dziś zaliczaną do najczęstszych
chorób cywilizacyjnych XXI w. Powikłania
tej choroby to ogromne wyzwanie dla służby
zdrowia. Dlatego trzeba zacząć działać.
W najbliższych tygodniach ruszy także pilotaż
programu kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym,
którym zajmuje również się Pani Fundacja?

Tak, w tym programie ma uczestniczyć 14
ośrodków neurologicznych z całej Polski.
Obejmuje on leczenie farmakologiczne, jak
i rehabilitację chorych oraz opiekę z zakresu psychiatrii i psychologii. W naszym kraju
żyje od 40 do 50 tys. chorych ze stwardnieniem rozsianym. Nie ma sensu oglądać się
na innych, tylko robić, co w naszej mocy, by
pacjentom z SM żyło się w Polsce lepiej.
„Fundacja Urszuli Jaworskiej”, założona przez
Panią 23 lata temu, początkowo skupiała się wyłącznie na pomocy chorym na białaczkę. Pamięta Pani ten dzień, kiedy dowiedziała się o swojej
chorobie?

Fundacja Urszuli Jaworskiej
Oczywiście, do końca życia będę go pamiętać. To był 1994 rok.
Pracowałam wówczas w Szkole Baletowej jako pedagog – po
wieloletnich występach na scenie baletowej, m.in. z powodu
narodzin dziecka, zrezygnowałam z tańca i zajęłam się wyłącznie
pracą pedagogiczną. Ten dzień nie różnił się od innych – wyszłam
do pracy pełna energii do działania, gotowa na spotkanie z moimi wspaniałymi studentami… W trakcie zajęć pani z recepcji
wywołała mnie mówiąc, że dzwonił mój mąż, prosząc o pilny
kontakt. W pierwszej chwili pomyślałam, że coś złego stało się
naszej córce. Kiedy dotarłam do domu, zobaczyłam szlochającego męża, który ściskał w dłoni wyniki moich badań krwi.
Były tak złe, że dostarczono je do domu. Mąż doskonale zdawał
sobie sprawę z tego, czym jest białaczka, bo jego kolega umarł
na tę chorobę. Kiedy dowiedziałam się, że to ja jestem chora,
naprawdę mi ulżyło.

Gość Zdrowia w Centrum
Nigdy nie opuściła Panią nadzieja?

Nie, nigdy. Gdybym jej nie miała, nie zdecydowałabym się na
przeszczep, ale ja chciałam żyć.
„Wyzdrowiałam po to, żeby pomagać chorym na nowotwory. Cierpiałam
po to, żeby być lepszą. Wszystko, co przeżyłam, było zapisane gdzieś
w moich gwiazdach…” – powiedziała Pani w jednym z wywiadów. Jak
choroba przewartościowała Pani świat?

Nie bała się Pani?

Zawsze byłam mocną i zdecydowaną kobietą. Choroba uzbroiła
mnie w łuski, które nakładam za każdym razem, kiedy muszę
o kogoś lub o coś walczyć. Ludzie różne rzeczy o mnie mówią,
wiele razy Fundacji rzucano kłody pod nogi. Nauczyłam się z tym
żyć. Polacy potrafią odgryźć tobie gardło z zawiści… Bo coś się
tobie udało. Ale to mnie nie zraża. Najważniejsze jest to, co robię.
Radość z tego, że żyję i umiejętność profesjonalnego pomagania.

To był bardzo trudny moment. W tamtym czasie białaczka kojarzyła się z wyrokiem. Przy ówczesnych metodach leczenia
miałam szansę przeżyć do pięciu lat…

Pokłosiem Pani doświadczeń w walce o zdrowie było założenie Fundacji Pani imienia. To był 1997 rok. Jaki był wówczas główny cel jej
powołania?

Po trzech latach leczenia jako pierwsza pacjentka w Polsce została Pani
poddana zabiegowi przeszczepu szpiku od niespokrewnionego dawcy.
Jaka była droga do tego przełomowego w Pani życiu wydarzenia?

To był pomysł mojego męża. Widział, jak bardzo angażuję się
w pomoc pacjentom, na których drodze piętrzą się same problemy,
i stwierdził, że szkoda zmarnować taką energię. Głównym celem
założenia Fundacji było stworzenie rejestru dawców szpiku. Kiedy
ja szukałam dawcy 23 lata temu, Polska była ostatnim krajem na
świecie pod względem liczby zarejestrowanych dawców – mieliśmy ich zaledwie 67. Udało nam się przekonać ówczesnego
premiera Jerzego Buzka, by jego rząd dołożył pieniądze na przebadanie dawców szpiku. Teraz jesteśmy trzecim państwem w Europie pod względem liczby zarejestrowanych dawców. 50 procent
dawców pochodzi z naszych rejestrów. To jest ogromny sukces.
Później się trochę przeprofilowaliśmy. Dziś zajmujemy się głównie zmianami systemowymi w służbie zdrowia. Pomocny okazał
się mój zawód, który nauczył mnie, jak działać w sytuacjach
kryzysowych. Należę do osób, których problemy mobilizują a nie
paraliżują. Kiedy coś zaczynam, muszę to doprowadzić do końca.

Bardzo ciężka. Lekarka, która się mną zajmowała, powiedziała
mi o możliwości przeszczepu – okazało się, że moja siostra nie
może być dawcą, zaczęło się więc poszukiwanie dawcy niespokrewnionego. W Polsce wówczas praktycznie nie istniał bank
dawców szpiku. Planowano przeszczep w Niemczech, ale miał
kosztować zawrotną i nieosiągalną dla mnie kwotę 350 tysięcy
marek. Ale ja nie zamierzałam się poddawać. Okazało się, że
prof. Jerzy Hołowiecki dostał międzynarodową zgodę na taki
przeszczep w Polsce, jako pierwszy, a ja byłam gotowa na ten
eksperyment. Zgłosiłam się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą
o sfinansowanie zabiegu, ale mi odmówiono. W końcu zagroziłam, że przyjdę do nich z kocem i termosem i będę koczować,
dopóki nie dostanę pieniędzy na przeszczep. I te pieniądze się
znalazły. Oczywiście była to tylko część potrzebnej kwoty. Resztę
zdobywałam w różny sposób, tak samo jak na leczenie i szukanie
dawcy. Oprócz sfinansowania badań dawcy, trzeba było zapłacić
za sam zabieg pobrania szpiku. Kiedy szpik przyleciał z Holandii,
poczułam ulgę.
Kto był dawcą?

45-letnia kobieta, matka pięciorga dzieci. To był bardzo ryzykowny przeszczep, o czym dowiedziałam się już po zabiegu. Po
pierwsze kobieta nie była już młoda (jak na tamte czasy, jako
dawca), po drugie nie było zgodności w dwóch antygenach tkankowych. Dawano mi 25 procent szans, że przeszczep się przyjmie,
a po przeszczepie 5 procent szans na przeżycie.
Tylko 5 procent?

Komplikacje po przeszczepie okazały się bardzo poważne. Przez
pierwsze tygodnie miałam gorączkę dochodzącą do 40 stopni.
Męczyły mnie ciągłe biegunki na przemian z wymiotami. Nie
byłam w stanie mówić, tylko jęczałam. Po 40 dniach prof. Hołowiecki przyznał, że to była heroiczna walka, a po latach powiedział, że poczułby ulgę, gdybym wówczas się wycofała, tak
nikłe miałam szanse… Ale mój upór mnie uratował, jak zwykle.

Jak Pani wspomniała, Fundacja Pani imienia była przez wiele lat
największym pod względem liczby zarejestrowanych osób Bankiem
Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. Co udało się do tej pory osiągnąć?

Bank Dawców Szpiku Kostnego faktycznie przez długi czas był
największym bankiem szpiku w Polsce. W tej chwili zrzesza
około 11 tys. dawców. W ciągu prawie dziesięciu lat jego istnienia
odbyło się 34 przeszczepów szpiku kostnego od dawców zarejestrowanych w Fundacji – w tym od pierwszego polskiego dawcy
dla polskiego pacjenta (w 1999 roku).
Transplantacja, która ratuje zdrowie i życie nie tylko w przypadku
nowotworów krwi…

Tak. Transplantacja szpiku może uratować życie człowieka
w przebiegu wielu chorób, m.in. w ostrych i przewlekłych białaczkach, zespole mielodysplastycznym, szpiczaku mnogim,
chłoniakach złośliwych, w przypadku raka piersi, jajnika, płuc,
w ciężkiej anemii aplastycznej i anemii wrodzonej. Niestety, nie
ma możliwości wyprodukowania szpiku poza organizmem ludzkim. Dlatego też potrzebni są dawcy, którzy bezinteresownie
zechcą pomóc chorym, bez względu na nację i kolor skóry. Baza
danych Banki Dawców Szpiku Kostnego stanowią bazę danych,
w której umieszczone zostają informacje na temat tzw.: antygenów
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zgodności tkankowej dawców (HLA). Antygeny to miejsca lub
substancje w komórce, stymulujące wytwarzanie przeciwciał.
Badania zgodności tkankowej HLA w I-szej klasie, to najniższy
stopień doboru dawcy i biorcy, który wystarcza do włączenia
dawcy do rejestru. Dane te są prawnie chronione a udostępniane
zostają na prośbę ośrodków transplantacyjnych poszukujących
dawców szpiku dla pacjentów a także dla chorych i ich rodzin.
Długo trzeba czekać na dawcę?

Znalezienie odpowiedniego dawcy jest bardzo trudne. Jego antygeny zgodności tkankowej muszą być identyczne lub bardzo
podobne do antygenów pacjenta. Dzięki nim organizm odróżnia
własne komórki od wrogich komórek wirusów i bakterii. Pierwsze
z nich akceptuje, drugie zabija. Gdyby choremu przeszczepiono
szpik od osoby niezgodnej genetycznie, jego organizm rozpozna
przeszczep jako wroga. Wtedy chory może umrzeć.
Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy wynosi jak 1:25 000
tys. To jak szukanie igły w stogu siana. Niemniej jednak niektóre
kombinacje genetyczne antygenów powtarzają się i dzięki temu
możliwe jest znalezienie człowieka genetycznie podobnego do
chorego. Każdy naród ma charakterystyczne kombinacje genetyczne. Dlatego też najłatwiej byłoby znaleźć polskiego dawcę
dla polskiego chorego.
Kto może zostać dawcą?

Każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 50 lat. Nie może on
być nosicielem wirusa HIV, WZW B i C i nie mógł też w przeszłości chorować na żółtaczkę pokarmową, gruźlicę, choroby
hematologiczne i onkologiczne. Potencjalnych dawców prosimy
o przesłanie wypełnionej deklaracji przystąpienia do banku pocztą
na adres Fundacji Urszuli Jaworskiej. Można też z wypełnioną deklaracją zgłosić się bezpośrednio do jednego ze współpracujących
z nami laboratoriów, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu
terminu badania. Koszty tych badań pokrywa nasza Fundacja.
Na czym polega badanie?

Badanie to jest bardzo proste - polega na pobraniu próbki krwi.
Następnie antygeny zgodności tkankowej (HLA) zostaną umieszczone w Banku Dawców Szpiku Kostnego. Jeśli okaże się, iż
osoba chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności
tkankowej takie same jak dawca zarejestrowany w Fundacji, zostanie on poproszony o oddanie szpiku. Szpik kostny można oddać
tylko i wyłącznie honorowo i bezinteresownie.
Po tylu latach walki o chorego zna Pani meandry służby zdrowia bardziej niż niejeden minister…

Nie wiem, czy bardziej, ale faktycznie tak jest, że zauważam
więcej rzeczy niż minister, tych z perspektywy pacjenta. Od lat
obserwuję, że każdy kolejny minister zdrowia bardzo szybko
zatraca na tym stanowisku umiejętność widzenia tego, co widział
w człowieku, kiedy był lekarzem…
Osoby, które z Panią współpracowały bądź współpracują a także pacjenci, korzystający z Pomocy Fundacji, zgodnie podkreślają, że dla
dobra chorego potrafi Pani góry przenosić. Które ze szczytów były najtrudniejsze do zdobycia?
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Te obecne. Te szczyty, które kiedyś zdobyliśmy, maleją wobec
tych, na które teraz się wspinamy. Najtrudniejsze do pokonania są
bariery mentalne. Z jednej strony wynika to z niechęci, z drugiej
zaś z nieumiejętności przestawienia się. Mówię tutaj np. o awersji
wielu środowisk medycznych do dokumentacji elektronicznej,
a przecież to ułatwiłoby życie nam wszystkim. Polacy lubią wciąż
narzekać, a jak się problem rozwiąże, to nie ma na co narzekać,
więc po co wyprowadzać ich z tej błogiej równowagi…
Ale chyba przyzna Pani, że mentalność pacjentów powoli się zmienia?

To prawda. Pamiętam, że kiedy ja zachorowałam na białaczkę, to
wiele osób z pracy bało się mnie dotknąć w obawie przed zarażeniem. Na szczęście dziś to incydentalne przypadki.
Współpracowała Pani także z siedleckim Centrum Medyczno-Diagnostycznym. W jakim obszarze wymienialiście się Państwo swoimi
doświadczeniami?

Badaliśmy potrzeby i oczekiwania lekarzy medycyny rodzinnej dotyczące pacjentów z cukrzycą. 24 września odbędzie się
w Warszawie konferencja podsumowująca wyniki naszych ankiet.
Skąd Pani czerpie siłę do codziennej walki o pacjenta?

Nie wiem, ale moje ADHD z wiekiem się pogarsza (śmiech).
Myślałam, że na emeryturze będę stateczną starszą panią, a ja się
coraz bardziej rozkręcam. Jak jest spokój i nic się nie dzieje, to
się źle czuję. Pracuję w Fundacji od poniedziałku do czwartku,
a w piątek zaczynam weekend, który spędzam z wnukami na
działce. Uwielbiam opiekować się rodziną.
Co Pani zawdzięcza swoim rodzicom?

Ja się prawie sama wychowałam, bo od 10 roku życia mieszkałam
w internacie. Choć to było dla mnie bolesne, bo bardzo tęskniłam
za domem, to jednak była to dla mnie lekcja prawdziwego życia,
która mnie zahartowała na przyszłość. Mama była przeciwna
szkole baletowej. Kiedy zdawałam egzaminy do Państwowej
Szkoły Baletowej w Warszawie, ona w tym czasie modliła się
w kościele św. Anny, żeby mi się noga powinęła… Mojej mamie
zawdzięczam to, żeby się nie wtrącać w życie córki i wnucząt.
Kiedy zachorowałam, moja córka miała siedem lat. Oboje z mężem uczyliśmy jej samodzielności. Dzisiaj jest mi wdzięczna za to.
Czy w codziennej pracy na rzecz Fundacji przydaje się Pani wyuczony
zawód?

Bardzo. Szkoła baletowa to połączenie wojska z zakonem. Uczy
dyscypliny, skupienia się na celu, cierpliwości, odpowiedzialności.
Tak jak czułam się odpowiedzialna za widza, tak teraz czuję się
odpowiedzialna za pacjenta. Z tego zawodu czerpię wszystko:
szacunek do tego, co robię i do innych, walkę o jakość, popartą
kreatywnością i wiarę w to, że moja praca służy dobru ogólnemu.
Staram się nie zmarnować tego, co dał mi los.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

Rozporządzenia i ustawy

Ustawa

o opiece zdrowotnej nad uczniami
Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko 29 sierpnia wzięła
udział w konferencji prasowej „Bezpieczna Szkoła” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas której przedstawiła tezy
wchodzącej w życie 12 września br. ustawy o opiece zdrowotnej
nad uczniami. To ustawa niezwykle ważna dla zdrowia polskich
dzieci. Dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w całym
kraju będzie mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub
higienistkę.
Dotąd problematyka dotycząca profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami rozrzucona była po wielu aktach prawnych o różnej
randze. Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy ujmuje to
zagadnienie całościowo i wyznacza jednolite standardy. Nowe prawo zapewnia każdemu uczniowi szkoły publicznej – podstawowej
i średniej – możliwość skorzystania z opieki pielęgniarki i stomatologa. Precyzyjnie określa przy tym zasady współpracy i wymiany
informacji pomiędzy personelem medycznym, rodzicami, dyrekcją
szkoły i organami prowadzącymi placówkę. Gwarantuje także
prawa ucznia związane z jego zdrowiem.

Gabinety dentystyczne
Ustawa wprowadza również obowiązek zapewnienia uczniom
możliwości korzystania z opieki
stomatologicznej. Jeśli w szkole
nie ma gabinetu dentystycznego, organ ją prowadzący zawiera porozumienie z podmiotem
współpracującym – gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń
stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze środków publicznych.
Uzupełniającym sposobem zapewnienia dzieciom dostępności świadczeń stomatologicznych są dentobusy. W 2017 r.
Ministerstwo Zdrowia dokonało zakupu 16 dentobusów (po jednym dla każdego województwa). Dentobusy docierają zwłaszcza
do mniejszych miejscowości, w których dzieci i młodzież mają
utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych w gabinetach
stacjonarnych. Do tej pory dentobusy odwiedziły 1055 miejscowości w całym kraju, docierały głównie tam, gdzie nie ma stacjonarnych gabinetów. Według danych NFZ w 2018 r. ze świadczeń
w dentobusach skorzystało prawie 34 tys. dzieci i młodzieży,
a w I kwartale 2019 r. – ponad 18 tysięcy.

Integrująca rola pielęgniarki szkolnej
Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest określenie
koordynującej roli pielęgniarki szkolnej. Ustawa wyznacza pielęgniarkom i higienistkom szkolnym bardzo odpowiedzialną rolę –
to profilaktyczna opieka nad uczniami, ale też integracja wszelkich
działań podejmowanych dla zdrowia dzieci. Chodzi o dobrą współpracę wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w sprawowanie opieki nad uczniem – lekarzy, rodziców, nauczycieli, pedago-

gów, dyrektora szkoły, władz samorządowych. Współdziałanie ma
służyć zdrowiu dzieci, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Warto podkreślić, że pielęgniarka współpracuje z dyrektorem oraz
pracownikami szkoły, ale nie jest pracownikiem szkoły.

Współpraca z rodzicami
Ważnym elementem działań pielęgniarki lub higienistki szkolnej
jest współpraca z rodzicami oraz dorosłymi uczniami. Będzie ona
polegała m. in. na przekazywaniu informacji o stanie zdrowia
i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach i zakresie udzielania
świadczeń, możliwościach i sposobie kontaktowania się w sprawach związanych z opieką medyczną.
Pielęgniarka lub higienistka mają wspierać rodziców lub pełnoletnich uczniów w organizacji korzystania z profilaktycznych badań
lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych
czy szczepień ochronnych. Do zadań pielęgniarki i higienistki należy też czuwanie nad realizacją zaleceń lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz dentysty.

Szkoły bez barier
Ustawa zapewnia odpowiednią opiekę w szkole nad
uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.
Będzie ją sprawować pielęgniarka (lub higienistka)
we współpracy z lekarzem, rodzicami, a także z dyrektorem i innymi pracownikami szkoły. Podawanie
leków lub wykonywanie innych czynności podczas
pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może
odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą oraz za zgodą
rodziców.
Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do przeprowadzania szkoleń na temat udzielania wsparcia uczniom dotkniętym niepełnosprawnością lub przewlekle chorym. Celem jest zapewnienie tym
dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

Prawa pacjenta
Ważną kwestią jest gwarancja praw ucznia jako pacjenta. Ustawa
daje uczniom prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń
zdrowotnych oraz prawo do zachowania w tajemnicy informacji
o stanie zdrowia. Pielęgniarki i higienistki szkolne mają przekazywać informacje dotyczące zdrowia uczniów w sposób zapewniający zachowanie tajemnicy.
Ustawa przewiduje, że świadczenia zdrowotne o charakterze profilaktycznym będą udzielane uczniowi, jeśli nie wyrazi on (bądź
jego rodzice – w przypadku uczniów niepełnoletnich) sprzeciwu,
natomiast leczenie stomatologiczne wymaga pisemnej zgody rodzica albo pełnoletniego ucznia.
(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)
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BADANIE TRZEŹWOŚCI
PRACOWNIKA

A RODO
W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Ustawa została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 4 maja
2019 r. Wraz z 4 maja 2019 r. zmianie uległy
m.in. przepisy kodeksu pracy, co spowodowało wątpliwości odnośnie badania trzeźwości
pracowników przez pracodawców.

Wskazuje się, że wątpliwości dotyczące badania alkomatem
wiążą się zwłaszcza z charakterem informacji, które pracodawca otrzymuje w wyniku kontroli trzeźwości. Należy tutaj
zwrócić uwagę na motyw 35 Rozporządzenia, który stanowi,
że do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć
wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą,
ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym
stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane
dotyczą. Do danych takich należą:
informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej
rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE;
numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie
fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej
osoby fizycznej do celów zdrowotnych;
informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych
genetycznych i próbek biologicznych;
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oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby,
której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może
być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia,
szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in
vitro.
Informacje, które pracodawca otrzymuje w wyniku kontroli trzeźwości, według niektórych opinii, mogą być uznane za informacje
o stanie zdrowia pracownika, czyli dane szczególnej kategorii.
W szczególności Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał
komunikat, z którego wynika, że w obecnym stanie prawnym
pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu
trzeźwości pracowników. Przesądzać ma o tym brzmienie art.
17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w powiązaniu z nowymi przepisami prawa pracy.
Zdaniem UODO, informacja o stanie nietrzeźwości stanowi
informację o stanie zdrowia pracownika, a co za tym idzie daną
szczególnej kategorii.
Należy wskazać, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek
niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu
alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności
stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi
do wiadomości. Jak natomiast stanowi art. 17 ust. 3 ustawy, na
żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1,
badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony
organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu
pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Z ww. przepisu wynika, że stan trzeźwości
pracownika można zweryfikować właściwie tylko wtedy, gdy
badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby
przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy
lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu oraz zbadanie
stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ
powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś
zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku
badania. Jak natomiast stanowi nowy art. 221b kodeksu pracy,

Prawo
dane dotyczące zdrowia pracownika
mogą być przetwarzane przez pracodawcę jeśli ich przekazanie następuje
z inicjatywy pracownika.
W ocenie UODO, badanie trzeźwości
pracowników przez pracodawcę nie
może być legalizowane jako forma monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 223§ 4 kodeksu pracy,
działanie niezbędne dla zapewnienia
ogółowi pracowników bezpiecznych
lub higienicznych warunków pracy,
ani też działanie usprawiedliwione ze
względu na uzasadniony interes pracodawcy. Urząd uznał w swoim komunikacie, że jeżeli w określonych zawodach
lub branżach, m.in. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego, potrzebne jest umożliwienie pracodawcom samodzielnego przeprowadzania badań stanu trzeźwości
pracowników, także wyrywkowych,
to środowiska pracodawców powinny zainicjować podjęcie stosownych
prac legislacyjnych. Urząd Ochrony
Danych Osobowych będzie wówczas
bacznie przyglądał się takiej inicjatywie, by ustawodawca tworząc stosowne narzędzia prawne dla niektórych
pracodawców zapewnił gwarancje dla
praw i wolności osób. Należy bowiem
równoważyć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa publicznego wartościami,
jakimi są prawo do prywatności i godność pracownika.
W tym miejscu wspomnieć trzeba, że również Sąd Najwyższy
w wyroku z 4 grudnia 2018 r. (sygn. akt I PK 194/17), wskazał, że
„[w] obecnym stanie prawnym badań stanu trzeźwości pracownika
może dokonać tylko uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego”. W przedmiotowym wyroku SN uznał także,
że przeprowadzenie kontroli trzeźwości przez pracodawcę, nawet
za zgodą pracownika, „może być potraktowane nawet jako obejście
art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.”
Odmienne jednak stanowisko przedstawione zostało przez przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji. Przedstawiono tutaj zapatrywanie,
zgodnie z którym przeprowadzanie testów trzeźwości, jeśli ma
charakter ciągły i jest podyktowane zapewnieniem organizacji pracy
umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy bądź właściwym
użytkowaniem udostępnionego pracownikowi sprzętu, będzie możliwe w oparciu o kodeks pracy. Dla przykładu wskazać można na
zawód kierowcy. Kontrole trzeźwości będą w tym przypadku nie
tylko w pełni zasadne, ale też będą jedną z czynności monitorujących pracę pracowników, do których pracodawcy są uprawnieni
w oparciu o regulacje kodeksu pracy. Możliwość taka, zdaniem
Ministerstwa, podyktowana jest tym, że aby uznać informacje zawarte w wynikach testów alkoholowych za dane szczególnych
kategorii, musielibyśmy przyjąć, że są to dane dotyczące stanu
zdrowia. Jednak fakt bycia pod wpływem alkoholu bądź nie, nie
jest informacją o stanie zdrowia, a ewentualnie daną o nałogach.
Takich danych nie powinno się jednak, jak wynika z tejże opinii
traktować jak danych szczególnej kategorii.

Prawdopodobnie tego typu rozbieżne interpretacje, jak również
potrzeby pracodawców przeprowadzania takich testów trzeźwości
ze względu na bezpieczeństwo ludzi i sprzętu, doprowadzą w przyszłości do stworzenia przez ustawodawcę odpowiednich regulacji
w tym zakresie. Obecnie trzeba mieć na uwadze, że pracownik co
do zasady powinien wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania
alkomatem przez pracodawcę. Pracodawca powinien zaś rozważyć
czy w danej sytuacji, gdy istnieje podejrzenie pozostawania w stanie
nietrzeźwości przez danego pracownika, nie oprzeć się na przesłance tzw. uzasadnionego interesu administratora danych. Przetwarzanie danych będzie dopuszczalne jeżeli jest ono niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Uzasadnionym interesem
może być zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy,
a powołanie się na taką przesłankę winno być zrozumiałe również
dla pracownika, w stosunku do którego test się przeprowadza.

Kinga Sulej
aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łukasiuk
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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

PORADY PIELĘGNIARSKIE
Materiały edukacyjne dla pacjentów

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
Choroby układu krążenia, czyli choroby sercowo-naczyniowe, są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Choroby serca i naczyń powstają w wyniku działania tak zwanych
czynników ryzyka. Na rozwój chorób układu krążenia szczególnie narażone są osoby,
u których jednocześnie występuje jednocześnie kilka z poniższych czynników.

•
•
•
•
•
•
•
•

Czynniki ryzyka:
Płeć męska oraz kobiety po menopauzie

Ciśnieniomierze nadgarstkowe – są mniej
precyzyjne. Sprawdzą się u osób otyłych, których obwód ramion nie pozwala na korzystanie z urządzenia naramiennego. Polecane dla
osób młodszych (poniżej 50 r. ż.) bez chorób
miażdżycy naczyń krwionośnych.
Jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie tętnicze
krwi?
Zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:

Wiek u mężczyzn > 45 lat, u kobiet > 55 lat
Palenie tytoniu

•

Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia lipidowe
Cukrzyca

•

Otyłość
Mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie,
aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut.

•
•

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia charakteryzująca się (stałym lub
okresowym) podwyższeniem ciśnienia tętniczego krwi. O chorobie mówi się gdy jego
wartość przekracza 140/90 mmHg. Nadciśnienie tętnicze wykrywa się przypadkowo,
zazwyczaj podczas rutynowej kontroli. W Polsce na nadciśnienie choruje ponad 10
milionów ludzi. Przyczyną choroby mogą być m.in. schorzenia nerek, układu krążenia,
niektóre choroby neurologiczne czy choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego. Na
rozwój nadciśnienia wpływa także styl życia – niezdrowa dieta i brak ruchu.

•

Jakim aparatem prawidłowo zmierzyć
ciśnienie tętnicze krwi?

Pacjentom do pomiaru ciśnienia w warunkach domowych zaleca się aparat elektroniczny, którego pomiary należy sprawdzić z pomiaru aparatu w gabinecie pielęgniarki
lub lekarza – w swojej przychodni POZ.
Istnieją dwa rodzaje aparatów:
Ciśnieniomierze naramienne – uważane za dokładniejsze i dające bardziej
wiarygodne wyniki pomiarów;

•
•
•
•

Mierz ciśnienie o stałej porze, w tych samych warunkach, po przynajmniej 5
minutach spoczynku, gdyż wartości ciśnienia tętniczego zmieniają się wielokrotnie w ciągu doby.
Przez co najmniej 30 minut przed pomiarem ciśnienia nie spożywaj posiłków,
nie pij kawy, mocnej herbaty oraz nie pal tytoniu.
Podczas pomiaru przyjmij pozycję siedzącą.

Dokonuj pomiaru na lewym lub prawym ramieniu (ramię powinno być odsłonięte).

Opaskę ciśnieniomierza załóż tak, aby równo przylegała do ramienia i znajdowała
się na wysokości serca.

Szerokość mankietu dobierz indywidualnie, powinna stanowić 40% obwodu ramienia, długość mankietu powinna stanowić 80% obwodu ramienia. Standardowa szerokość mankietu ciśnieniomierza wynosi 12-14 cm. Niewłaściwie dobrany
mankiet może powodować zafałszowanie wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego.
Po założeniu mankietu aparatu do pomiaru ciśnienia przez 3 minuty nie zmieniaj
pozycji ciała.
U chorych z zaburzeniami rytmu serca wysokość ciśnienia ustala się z uśrednienia trzech pomiarów ciśnienia, przy czym między poszczególnymi pomiarami
powietrze musi być wypuszczone z mankietu na co najmniej 30 sekund.
U osób z wyższym ciśnieniem tętniczym pomiary powinno się wykonać na jednym
z ramion, które przyjmuje się za wyjściowe.

Ciśnienie tętnicze krwi

Wartość

Optymalne

Ciśnienie skurczowe <120 mmHg / Ciśnienie rozkurczowe <80 mmHg

Prawidłowe

Ciśnienie skurczowe 120-129 mmHg / Ciśnienie rozkurczowe 80-84 mmHg

Wysokie prawidłowe

Ciśnienie skurczowe 130-139 mmHg / Ciśnienie rozkurczowe 85-89 mmHg

Ważne! Nie należy zaokrąglać wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do pełnych cyfr, należy zapisywać wynik faktyczny, np. 128/83
Materiał edukacyjny dla pacjentów opracowany przez Zespół Pielęgniarek Centrum MD
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SZANOWNY PACJENCIE !
W RAMACH PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ CENTRUM
MASZ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH:

ZAPYTAJ SWOJEGO LEKARZA
RODZINNEGO, PIELĘGNIARKĘ
LUB PRACOWNIKA
REJESTRACJI PRZYCHODNI

> EDUKACJI PIELĘGNIARSKICH > PORAD DIETETYCZNYCH > PORAD PSYCHOLOGA

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Pracownia RTG w Krynce
Projekt pt.: „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych dla
pacjentów z terenu powiatu łukowskiego w Centrum MedycznoDiagnostycznym Sp. z o. o., poprzez zakup aparatu RTG” w
ramach Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 Projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej RPO WL
2014-2020.
Koordynator Projektu:
Damian Chaciak, tel. 510 144 66
damian.chaciak@centrum.med.pl
Nr umowy RPLU.13.01.00-06-0095/17-00
Wnioskodawca – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
Miejsce realizacji projektu: PRACOWNIA RADIOLOGICZNA,
miejscowość Krynka 1C, gmina Łuków, 21-400 Łuków.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług
zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie. Celem głównym jest wzrost dostępności
do badań RTG oraz poprawa jakości ich wykonywania dla pacjentów
zadeklarowanych do lekarza POZ z terenu powiatu łukowskiego
poprzez zakup ucyfrowionego aparatu RTG. Poprzez zakup aparatu
RTG i jego instalację w jednostce Centrum pacjent w ramach opieki
POZ będzie miał zagwarantowany dostęp do bezpłatnych badań
RTG. Centrum posiada pomieszczenia zaadoptowane na potrzeby
pracowni RTG wraz z negatoskopem oraz fantomami do wykony-

Okres realizacji projektu – 23.10.2018-30.09.2019.
Finansowanie przedsięwzięcia:
Dofinansowanie: 100 000 zł

wania testów specjalisty. Uruchomienie pracowni RTG pozwoli na
dostępność do badań RTG również w godzinach popołudniowych.
Wykonywanie badań na zaawansowanym technologicznie aparacie
RTG poprzez jego czułość i specyficzność umożliwi dokładniejszą
ocenę obrazu, co przyspieszy diagnostykę różnicową. Przedmiotowy
projekt wynika ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb, uwzględnia sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz faktyczne zapotrzebowanie i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia z wykorzystaniem Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla woj.
lubelskiego. Projekt wpisuje się w cel oper. A „Rozwój profilaktyki
zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na
główne problemy epidemiologiczne w Polsce” zawarty w Program
Strategiczny Ochrony Zdrowia woj. lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt stanowi uzupełnienie oraz operacjonalizację w/w celów z
uwzględnieniem aktualnych potrzeb zdrowotnych. Inwestycja ukierunkowana jest na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych
płuc, głowy i szyi, jelita, kości oraz chorób pulmonologicznych,
kardiologicznych i gastrologicznych.

Koszty ogółem: 232 754, 68 zł
Koszty kwalifikowane: 215 513, 59 zł
Wkład własny Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.: 115 513, 59 zł.
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PIEKŁO
wykorzystania seksualnego

Przez media przetoczyła się ostatnio fala dyskusji na temat filmu „Nie
mów nikomu” o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez
duchownych. Można mieć mylne wrażenie, że głównie księża dopuszczają
się tych niecnych czynów. Tymczasem z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że najczęściej są to osoby bez żadnego wyuczonego zawodu,
z najbliższego otoczenia dziecka. Co łączy sprawców tych przestępstw?

Aktywność seksualna dorosłego, która jest podejmowana z dzieckiem, może być przejawem parafilii, czyli zaburzenia seksualnego, psychicznego pod postacią pedofilii lub być zastępczym
sposobem realizacji jego potrzeby seksualnej. Każde zachowanie,
które jest motywowane popędem seksualnym i służy podniecaniu
się i zaspokajaniu potrzeby seksualnej, jest czynem pedofilnym.
Czyn pedofilny nie jest zatem równoznaczny ze stwierdzeniem,
że dokonał go pedofil. Wynika z tego, że niektórzy dopuszczają
się krzywdzenia dzieci, ponieważ w związku ze swoim zaburzeniem dzieci są dla nich obiektami seksualnymi. Inni wybierają
dzieci, gdyż są łatwiej dostępne niż dorośli. Często są to osoby
pochodzące z rodzin patologicznych, będące ofiarami przemocy
fizycznej, emocjonalnej czy seksualnej. Niedojrzałe emocjonalnie,
z niskim poczuciem własnej wartości i przekonaniem, że dzieci
nie mają praw. Agresorzy seksualni są niedostosowani do świata
i problemów ludzi dorosłych, nie posiadają umiejętności konstruktywnego rozładowywania sytuacji stresowych. Zdarza się, że są
pozbawione kontaktu z własną płciowością, czyli nie są świadome seksualnego charakteru swoich zachowań. Bywa też tak, że
niektórzy ze sprawców uważają wykorzystywanie dziecka za coś
dobrego, a społeczeństwo powinno stworzyć normy zezwalające
na współżycie z nieletnim. To bardzo silna, zorganizowana grupa,
która często działa w tzw. podziemiu. Są jednak i tacy, którzy mają
poczucie winy wobec ofiary i chcą zmienić swoje życie.
Jak rozpoznać, że dziecko jest molestowane seksualnie?

Małe dzieci często nie potrafią opowiedzieć, co im się przydarzyło, bo brak im odpowiedniego słownictwa. Zdradza je natomiast
zachowanie. Niektóre dzieci stają się agresywne, nadpobudliwe,
dotykają intymnych części ciała, przejawiają zachowania seksualne
nietypowe dla ich wieku. Inne dzieci chowają się przed światem
i unikają wszelkiego kontaktu i rozmów. Nagła zmiana w zachowaniu dziecka niekoniecznie musi oznaczać, że jest ono wykorzystywane seksualnie. Niemniej jednak lekceważenie sygnałów
czy tego, co dziecko mówi, może mieć poważne konsekwencje.
Nie zachęcam, aby wypytywać dziecko i wyciągać z niego informacji. W ten sposób możemy niepotrzebnie sugerować odpowiedzi i zachwiać poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli widzimy wyraźne
zmiany w zachowaniu i samopoczuciu dziecka, warto omówić
to z doświadczonym profesjonalistą. Wizyta u lekarza czy psychologa dziecięcego może pomóc wyeliminować lub potwierdzić
przyczyny problemów
18

Co świadczy u osoby dorosłej o przeżytej traumie w dzieciństwie?

Długofalowe konsekwencje wykorzystania seksualnego dotyczą
wielu sfer życia. Takimi konsekwencjami są zaburzenia osobowości, obrazu własnej osoby, odżywiania, samooceny, problemy
interpersonalne czy uzależnienia. Oczywiście na wymienione
zaburzenia wpływ ma też szereg innych czynników, stąd bardzo
ważna jest profesjonalna diagnoza. W szczególny sposób ofiary
przemocy seksualnej narażone są na zaburzenia życia seksualnego.
Odstępstwa od normy przejawiać się mogą pod postacią lęków
przed seksem, poczucia winy, obniżonego libido, braku satysfakcji
z pożycia oraz braku orgazmu. Pozostałością po traumie może być
też kompulsywne unikanie lub poszukiwanie kontaktów seksualnych (w tym prostytuowanie się).
Gdzie przebiega granica „dobrego” dotyku, a który dotyk jest już złem?

W zdrowej sytuacji rodzice i opiekunowie dziecka mają kontakt
z jego sferą intymną chociażby przy czynnościach higienicznych.
To oni też edukują dziecko na temat seksualności i nie ma tu nic
niebezpiecznego. Wręcz przeciwnie. Dobrze jest, jeśli tematy
seksualności nie są tematami tabu, a dziecko może swobodnie
zwracać się do rodziców z pytaniami, wątpliwościami itd. Należy to wyraźnie podkreślić, gdyż na bazie nagłaśniania sytuacji
wykorzystania seksualnego dzieci dochodzi do niepotrzebnego
napięcia, gdzie np. opiekunki w żłobku czy przedszkolu obawiają
się oskarżeń o nadużycie. Traktowanie seksualności dziecka jako
jego intymnej, ale też naturalnej sfery życia, pomaga mu w nauce
swojej seksualności. Tworzy tym samym ochronę przed ewentualnym zagrożeniem seksualnym, a to szalenie ważne. Myślę,
że zły dotyk zaczyna się w głowie sprawcy przemocy. Jeśli jego
intencją jest pobudzenie czy zaspokojenie seksualne jest to bezwzględnie niedopuszczalne, nawet jeśli dotyk ten jest związany
z czynnościami opiekuńczymi.

Psycholog

Molestowanie seksualne
Zacytuję wypowiedź z forum internetowego:

„Ja również przeżyłam to piekło - niestety. Zgotował je mój ukochany tata, który już nie żyje od 20 lat. Wiem, że nie powinno się
źle mówić o zmarłych, ale uwierzcie - jego śmierć przyniosła mi
ulgę. Ulgę, na którą czekałam od lat .Wiedziałam, że już nigdy
mnie nie dotknie. Pamiętam, jak przychodził do mnie spać i swoimi wielkimi rękami dotykał mojego małego, nagiego ciałka a ja
nic nie mogłam zrobić, bo się go bałam. Który normalny ojciec
proponuje swojej ukochanej córuni stracenie z nim dziewictwa na
18 urodziny? Jestem dziś dorosłą kobietą, matką dwójki dzieci,
kobietą bez przyszłości i bez związku”.
Dalszy scenariusz można sobie dopisać.” Jaki to może być scenariusz?

Niestety, tak jak mówiłyśmy, skutki przemocy seksualnej mogą
rzucać się cieniem na całe dorosłe życie. Jako terapeuta wiem
o skuteczności psychoterapii, stąd wierzę w scenariusze z happy
endem. Osoby doświadczone przemocą seksualną powinny skorzystać z pomocy profesjonalistów - psychoterapeutów, lekarzy
psychiatrów. Praca z traumą nie jest ani przyjemna, ani krótka, ale
jest skuteczna. Tylko poprzez terapię odzyskać można równowagę
emocjonalną, zaufanie i radość z życia, także seksualnego. Bez
przepracowania tych trudnych wydarzeń z historii problemy z budowaniem relacji, samooceną, seksualnością będą się utrzymywać.
Jakiego rodzaju manipulację stosuje sprawca, by z jednej strony zbliżyć
do siebie swoją ofiarę a z drugiej, by zmusić ją do milczenia?

Pierwszy etap to uwodzenie. Obejmuje czynności wzbudzające
zaangażowanie i uzależniające dziecko od osoby starszej. Agresor
wykorzystuje pozycję autorytetu, gdyż często jest dobrze znany
dziecku. Wyczekuje albo stwarza możliwości pozostania z dzieckiem sam na sam. Wówczas bardzo umiejętnie i z premedytacją
buduje klimat intymnej więzi. Chociaż początki relacji mogą wydawać się niegroźne, sprawca szybko jednak wyczuwa, jak podjąć
grę, a potem kontakty seksualne. Stopniowo przełamuje wstyd,
np. wprowadzając zwyczaj towarzyszenia przy kąpieli dorastającemu nastolatkowi. Częstą praktyką jest pokazywanie pozornej
troskliwości przy jednoczesnym izolowaniu dziecka od kontaktów
z innymi ludźmi. Przekupione, posłuszne i uległe dziecko poddawane jest stopniowo narastającym czynnościom seksualnym: od
dotykania przez ubranie, nagość, wspólną kąpiel czy przymuszanie
do masturbacji, poprzez oglądanie i dotykanie ciała oraz pieszczoty
aż do różnych form penetracji ciała. Oczywiście może od razu
dojść do współżycia seksualnego. Równolegle toczy się walka
o zachowanie sekretu. Aby swoje karygodne zachowania zachować
w tajemnicy, agresor zastrasza dziecko mówiąc np., że jeśli komuś
powie, to zrobi to samo rodzeństwu, zabije ukochane zwierzątko
albo doprowadzi do rozwodu (czyli w odczuciu dziecka rozpadu
rodziny). Dziecko jest w ogromnej pułapce emocjonalnej. Lęk
miesza się z zadowoleniem, że uzyskało zainteresowanie kogoś
dorosłego (ofiarami nadużyć często padają zaniedbane emocjonalnie dzieci). To niezwykle trudna sytuacja, z której milczenie
i uległość wydają się jedynymi wyjściami.
Dlaczego, bardzo często, matka czy inny członek rodziny nie reaguje na
krzywdę dziecka albo bagatelizuje całą sytuację?

Jeśli mówimy o przemocy kazirodczej, to jest to bardzo trudna do
rozwikłania sytuacja. Matki skrzywdzonych dzieci przeżywają
konflikty lojalności pomiędzy sprawcą i ofiarą oraz odczuwają
wstyd i lęk przed oceną sąsiadów i przyjaciół. Czują wrogość do
osób wspierających dziecko i dbających o to, aby problem został

rozwiązany. Wrogość ta wynika często z poczucia winy, że nie
ochroniły swojego dziecka. Pojawia się złość do dziecka i brak
wiary w jego słowa. Umniejsza się znaczenie cierpień dziecka i zaprzecza wpływowi czynów pedofilnych na jego życie. Wszystko
to spowodowane jest faktem, że ktoś (w odczuciu rodziny ofiara
swoim ujawnieniem pedofilii, a nie sprawca swoim działaniem)
zburzył iluzję dobrej rodziny, w której żyją. Czasami, szczególnie
w środowiskach wiejskich, sytuacja jest bagatelizowana z powodu
braku wiedzy o tragicznych skutkach pedofilii.
Wiele kobiet, które w dzieciństwie były ofiarami molestowania, ukrywa
ten fakt przed swoim małżonkiem czy partnerem. Czy to dobra decyzja?

Zważając na liczne skutki traumy seksualnej, nietrudno sobie wyobrazić, jak mogą one utrudnić zbudowanie satysfakcjonującego
związku. Myślę, że świadomość partnera czy współmałżonka
o źródle tych trudności może być bardzo pomocna. Dzielenie się
swoją historią z życiowym partnerem jest na pewno więziotwórcze,
natomiast nie jest to oczywiście substytut terapii i pracy z profesjonalistami.
Jakie są drogi wychodzenia z traumy molestowania seksualnego w dzieciństwie?

Najważniejsze to przerwać milczenie i zdjąć z siebie tajemnicę
- często niesioną przez lata. Można skorzystać z psychoterapii
grupowej lub grupy wsparcia. Już sama rozmowa z osobami o podobnych doświadczeniach jest lecząca, gdyż pozbawia złudzenia,
że „tylko mnie to spotkało”. W psychoterapii indywidualnej, tak
jak i grupowej, wraca się do momentów trudnych. Nie robi się
tego nigdy w sposób gwałtowny.
Co Panią, jako psychologa i kobietę, najbardziej porusza w historiach
zranionych brutalnie w dzieciństwie dorosłych, którzy zgłaszają się do
Pani na terapię?

Najbardziej chyba brak uważnych i gotowych do zauważenia
dramatu dziecku dorosłych. Bezradność małych, krzywdzonych
dzieci jest bardzo poruszająca. Ta bezradność i przyzwolenie na
krzywdzenie siebie zostaje w dorosłych osobach z doświadczeniem
traum na lata, dlatego tak ważne jest edukowanie np. nauczycieli,
pracowników socjalnych czy lekarzy, by byli wyczuleni na objawy
krzywdzenia u dzieci i reagowali, gdy nie robią tego rodzice.
Co jest gwarantem powodzenia terapii?

Osoby, które doświadczyły przemocy (nie tylko seksualnej) mają
ogromne problemy z zaufaniem innym i z utrzymaniem się w stałym kontakcie z psychologiem. Często przerywają terapię. Ciężko
im też zaufać komuś obcemu. Po tak trudnych przejściach jest
to zrozumiałe, natomiast to regularna praca i przebrnięcie przez
omówienie traumatycznych doświadczeń jest drogą do uwolnienia
się od ich wpływu na życie pacjenta.
Dziękuję za rozmowę
Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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Zdrowie NA CO DZIEŃ

Zaburzenia

mowy w autyzmie

Z autyzmu się nie wyrasta, rozwój nie nastąpi
samoistnie, autyzm trzeba leczyć. Tylko wczesne
rozpoznanie i podjęcie
terapii warunkuje jej skuteczność

Czym jest autyzm?
Należy do całościowych zaburzeń rozwojowych, inaczej, zaburzeń ze spektrum
autyzmu (ASD) i mieści się w klasyfikacji
zaburzeń psychicznych.

Jak go diagnozować?
Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci mieściła się do niedawna
w narzędziach DSM IV z 1994 r. (oprac.
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne) i ICD-10 (oprac. WHO) i obejmowała
tzw. triadę objawów (znaczne ograniczenia zdolności tworzenia relacji z ludźmi
oraz uczestniczenia w interakcjach społecznych, nieprawidłowości w werbalnej
i niewerbalnej komunikacji oraz ograni20

czone, powtarzalne i stereotypowe wzorce
zachowań, zainteresowań i aktywności).
Obecnie, od 2013 r. stosuje się klasyfikację
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V oraz ICD-11 z 2015 r.,
które przyjmują uproszczone kryterium
diagnostyczne obejmujące dwa rodzaje
objawów: zaburzenia na poziomie kompetencji społeczno-komunikacyjnych oraz
na poziomie zainteresowań i wzorców zachowań. Autyzm najczęściej diagnozuje
się u dzieci ok. 4 r.ż, natomiast w wieku
młodszym (już od 4 m.ż.) używa się terminu zagrożenie autyzmem. U maluchów
można zaobserwować nieprawidłowości
w zakresie: percepcji wzrokowej, słuchowej, czuciowej, motoryki małej i dużej,
umiejętności naśladownictwa i zabawy,
zdolności pamięciowych oraz rozwoju
komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu
powinien przeprowadzać lekarz psychiatra
przy wsparciu i opinii innych specjalistów:
logopedów, pedagogów, psychologów. Prawidłowa diagnoza warunkuje rozpoczęcie
terapii. Lekarz powinien dokonać szczegółowego wywiadu, skierować na ewentualne
inne badania specjalistyczne, dokonać diagnozy różnicowej i wykluczyć inne zaburzenia ze spektrum zaburzeń psychicznych,
np. schizofrenię dziecięcą, upośledzenie.
Dokumentacja powinna zawierać diagnozę
rozwojową (umiejętności dziecka w poszczególnych sferach), a w ramach tera-

pii - daty spotkań i rodzaje ćwiczeń. Po 3
miesiącach pracy z dzieckiem powinno się
przeprowadzić ponowną diagnozę.

Objawy zaburzeń językowych
w autyzmie
• Opóźniony lub zupełny brak rozwoju
języka mówionego, który nie wiąże się
z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego
sposobu porozumiewania się
• Niedostatek inicjatywy i wytrwałości
w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej
• Stereotypowe i powtarzające się wykorzystywanie słów i wyrażeń
• Brak spontanicznej zabawy „na niby”
• Przewaga rzeczowników w słowniku,
brak czasowników
• Nieprawidłowe używanie i rozumienie
zaimków
• Mylenie kategorii gramatycznych
• Trudności w odmianie rzeczowników
przez przypadki
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Logopedia
• Używanie nieprawidłowej formy czasowników
• Trudności w nadawaniu mowy w aspekcie narracyjnym
• Nieprawidłowa prozodia mowy (akcent,
intonacja, rytm, tempo)

Co powinno niepokoić rodziców?
•

Brak fiksacji wzroku na osobie, która
mówi do niego

•

Brak reakcji na osoby pojawiające
się w otoczeniu

•

Trudności w rozbawieniu dziecka

•

Brak reakcji na zmieniającą się
mimikę osoby, która próbuje wejść
w kontakt z dzieckiem

•

Brak reakcji na pochwały

•

Brak badania otoczenia przez
dziecko

•

Nieumiejętność użycia zabawek
zgodnie z przeznaczeniem

Jak wygląda praca z dziećmi
autystycznymi?
Przede wszystkim na początku trzeba założyć, że choć objawy zaburzeń u dzieci
niejednokrotnie będą się powtarzały, to
mogą one występować w różnym charakterze, ilości i jakości. W związku z tym na
wstępie należy przyjąć, że każdy autystyk
jest inny. Trzeba wziąć również pod uwagę
fakt, że niejednokrotnie są to dzieci, które mają jeszcze inną diagnozę lub mogą
przejawiać zaburzenia ze strony procesów integracji sensorycznej. W związku
z powyższym, do każdego należy podejść
bardzo indywidualnie i dostosować rodzaj
ćwiczeń i poziom trudności do konkretnego
dziecka, u którego zdiagnozowano autyzm.
Każde dziecko autystyczne wymaga opieki
neurologopedycznej, ale również pomocy

innych specjalistów. Tylko
taka kompleksowa terapia
w połączeniu z dobrą współpracą z rodzicami czy też nauczycielami z przedszkola/
szkoły, do którego uczęszcza
dziecko może przynieść poprawę w funkcjonowaniu społecznym dziecka. Im wcześniej zdiagnozujemy autyzm
i rozpoczniemy terapię tym
efekty będą szybsze, bardziej
widoczne i bardziej zadowalające. Najlepiej gdyby dziecko
zostało wyprowadzone do 7
r.ż.,gdyż jest to okres krytyczny w rozwoju mowy. Niestety, bardzo rzadko udaje się zakończyć terapię w tym wieku.
Młodsze dziecko jest bardziej podatne za
zmiany i nie ma jeszcze tak bardzo utrwalonych patologicznych objawów. Z wiekiem,
ze względu na to, że dziecko opanowuje
coraz więcej umiejętności i coraz więcej
się od niego wymaga, objawy są nie tylko
coraz bardziej zauważalne, ale także mogą
się nasilać.
Spotkania z neurologopedą powinny odbywać się minimum 1x w tygodniu po ok. 60
minut (praca z dzieckiem i kilkanaście minut rozmowy z rodzicem). Czasami warto
pomyśleć o włączeniu farmakoterapii, jako
metodzie wspomagającej. Decyzję o niej
podejmuje psychiatra.
Pierwsze niepokojące sygnały
w zachowaniu dziecka zgłaszają
rodzice, którzy zauważają, że maluch „odstaje” od rówieśników,
przejawia „dziwne zachowania”.
Symptomy autyzmu można zaobserwować już w okresie niemowlęcym.
Źródło: parenting.pl

Wskazówki do pracy
z autystykami
Postaraj się jak najlepiej poznać dziecko, jego preferencje, zainteresowania,
dobre i złe strony
Jasno określ cele postępowania, sporządź plan terapii

W pierwszej kolejności skup się na
najbardziej zaburzonych sferach życia
dziecka
Co jakiś czas weryfikuj postawioną
przez siebie diagnozę i założenia programu terapeutycznego
Bądź w stałym kontakcie w innymi
osobami, które mają kontakt z dzieckiem, wymieniajcie się spostrzeżeniami
Ciągle poznawaj dziecko z punktu
widzenia jego motywacji do ćwiczeń
Nieustannie pamiętaj o indywidualnym podejściu
Bądź konsekwentny w prowadzeniu
terapii, nie utrwalaj patologicznych
zachowań u dziecka
Przekazuj rodzicom instruktaż do pracy w domu, bądź cierpliwy, wyjaśniaj
wątpliwości rodziców
Bądź cierpliwy i wyrozumiały zarówno w stosunku do rodziców/opiekunów dziecka, jak i samego dziecka,
ale pod wpływem innych osób nie
zmieniaj swojego postępowania dla
wygody, cały czas pamiętaj o konsekwentnym podejściu, wymagaj, ucz,
zmieniaj
Bądź otwarty na pogłębianie wiedzy
i rozwijanie swoich umiejętności terapeutycznych.

Magdalena
Klepacka-Chudy
neurologopeda
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Zatrucia lekami
cz. II

W aktualnym numerze kwartalnika zajmę
się problemem, który "odżył" na pewien czas
za sprawą dopalaczy, a przez cały czas jest
niezwykle istotny. Otóż chodzi o problem
zatrucia lekami. Kilka miesięcy temu pisałem
o nadużywaniu leków przeciwbólowych, łatwo dostępnych bez recepty. Tym razem sięgniemy głębiej, czyli nie tylko nadużywania
leków, ale wręcz zatruć. Przedstawię pewne
ogólne zasady postępowania i objawy, z którymi można zetknąć się u osób zatrutych.
Obalamy mity związane z postępowaniem
w przypadku zatruć pokarmowych.
Płukanie żołądka, a następnie podanie węgla medycznego jest skuteczne tylko w ciągu pierwszej godziny od zatrucia.
U pacjentów z ograniczoną świadomością powinno być ono przeprowadzone po wcześniejszym zaintubowaniu pacjenta. Płukanie
żołądka przeprowadzone w późniejszym czasie ma niewielkie
znaczenie w ograniczaniu wchłaniania przyjętej trucizny. Wyjątek
stanowią: spożycie dużej ilości substancji wyjątkowo toksycznej,
22

spożycie substancji zwalniającej perystaltykę przewodu pokarmowego, zatrucie preparatami o przedłużonym uwalnianiu, zatrucie
salicylanami, zatrucie lub podejrzenie zatrucia muchomorem sromotnikowym (w tym ostatnim przypadku nawet do 48 h celem
uzyskania materiału do badań mykologicznych). Należy pamiętać,
że osoba przytomna i świadoma powinna wyrazić zgodę na taką
procedurę. Przeprowadzanie zabiegu płukania żołądka „na siłę”,
zwłaszcza u pacjenta niewspółpracującego, mającego już objawy
zatrucia, może zakończyć się powikłaniami. Co więcej, według
obecnej wiedzy płukanie żołądka nie przekłada się na poprawę
rokowania (zmniejszenie ciężkości i umieralności) z powodu
ostrych zatruć lekami, dlatego w każdym przypadku zatrucia
należy dokładnie rozważyć ewentualne korzyści i powikłania
wynikające z zastosowania tej procedury. W przypadku spożycia
trucizny żrącej nie wolno płukać żołądka. Chorych nieprzytomnych, a także zatrutych naftą, benzyną lub ich pochodnymi, nie
wolno poddawać temu zabiegowi (ani zabiegowi wymuszania
wymiotów) bez zabezpieczenia dróg oddechowych za pomocą intubacji przed zachłyśnięciem się wymiocinami lub popłuczynami;
w takich przypadkach lepiej po prostu zrezygnować z płukania
żołądka – produkty naftowe są mniej szkodliwe w żołądku niż
w płucach!
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Toksykologia
Węgiel medyczny jest substancją posiadającą zdolności
absorbcyjne, nie ma jednak ewidentnych dowodów na to,
że spożycie węgla medycznego wpływa na przebieg zatrucia. Obecnie zaleca się rozważenie podania jednej dawki
węgla medycznego doustnie u chorych, którzy spożyli
potencjalnie toksyczną ilość trucizny, w ciągu godziny
od jej spożycia (o ile wiadomo, że jest absorbowana przez
węgiel medyczny).
Badania naukowe tylko w niewielkim stopniu potwierdzają
skuteczność leków przeczyszczających w przyspieszaniu
eliminacji z przewodu pokarmowego spożytej trucizny.
Alkalizacja moczu (pH >7,5) poprzez dożylne podanie
wodorowęglanu sodu może być skuteczna w przypadku
zatrucia salicylanami u części pacjentów oraz w zatruciu
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Hemodializa – za jej pomocą można eliminować rozpuszczalne w wodzie trucizny i ich metabolity, słabo wiążące
się z białkami osocza. Technikę tę można zastosować w zatruciach metanolem, glikolem etylenowym, salicylanami
i litem.
Hemoperfuzja polega na przepuszczeniu krwi przez filtr
kolumnowy, zawierający żywicę lub węgiel aktywowany.
Dzięki temu możliwe jest usunięcie substancji wiążących
się z białkami osocza. Takie działanie może być wskazane
w zatruciach karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną
i teofiliną.
Niektóre substancje posiadają specyficzne odtrutki stosowane w toksykologii (w celu uzyskania szczegółowych
zaleceń dotyczących leczenia ciężkich i rzadkich zatruć
należy skontaktować się z ośrodkiem leczenia ostrych
zatruć).

Zatrucia dopalaczami
Przy okazji tego artykułu powrócę do niezwykle istotnego problemu zatruć dopalaczami, bo obejmuje on ważny element wstępnej
diagnostyki, w której może pomóc rodzina i środowisko zatrutej
osoby. Dopalaczami mogą być substancje pochodzenia naturalnego (roślinnego) lub syntetycznego o właściwościach psychostymulujących Pod tą nazwą kryje się kilkaset różnego rodzaju
produktów, których spożycie ma na celu wywołanie efektu narkotycznego cechującego substancje nielegalne. Dopalacze określane są również mianem „mieszanek ziołowych”, „substancji
chemicznych w fazie badań – research chemicals”, „soli piorących” lub „nawozów do roślin”. Polskie regulacje ustawodawcze doprowadziły w 2010 roku do powstania definicji „środka

zastępczego” – przez co rozumie się „substancję pochodzenia
naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub
produkt, roślinę, grzyba lub ich część, zawierające taką substancję,
używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub
substancja psychotropowa”. Dopalacze reklamowane są przez
producentów i dystrybutorów jako środki rozwijające myślenie
kreatywne, poprawiające samopoczucie, intensyfikujące bodźce
czy pozwalające na „głębszy odbiór muzyki”. Jednak najczęściej
u osób, które trafiają do placówek medycznych, obserwuje się
nadmierne pobudzenie i agresję, często wymagające zastosowania
przymusu bezpośredniego, tachykardię, podwyższone ciśnienie
tętnicze, drżenia mięśniowe, czasem drgawki. Ponadto można
u nich stwierdzić: suchość błon śluzowych, szczękościsk, zaburzenia równowagi i zaburzenia ostrości widzenia. Nieoczekiwane dla spożywających są takie objawy, jak: omamy, poczucie
odrealnienia i zagubienia, kołatania serca, zaburzenia pamięci
czy niepowstrzymane chichotanie. Po odstawieniu niektórych
dopalaczy mogą się pojawiać: stany depresyjne, problemy z koncentracją oraz wahania nastroju. W przypadku niektórych środków
obserwuje się stwarzającą niebezpieczeństwo uzależnienia silną
potrzebę przyjęcia następnej dawki.
Wykrywanie dopalaczy jest trudne. Obecnie dostępne komercyjne
testy wieloparametrowe, które są przydatne do wykrywania „klasycznych” substancji psychoaktywnych w moczu, nie umożliwiają wykrycia obecności dopalaczy. Do celów sądowo-lekarskich
dopalacze można identyfikować badaniami specjalistycznymi,
niedostępnymi w większości placówek leczniczych.
Obecnie nie są dostępne specyficzne odtrutki konkretnych dopalaczy. Trudności w leczeniu polegają na łączeniu przez producentów
kilku, a nawet kilkunastu nie do końca poznanych związków
chemicznych o działaniu psychostymulującym. Chorego pod
wpływem dopalaczy leczy się objawowo.

Chrońmy dzieci
Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle istotny
problem dotyczący zatruć przypadkowych. Musimy wszyscy
być ostrożni i przewidujący, głównie jeśli chodzi o dzieci. Nie
zostawiajmy tabletek w łatwo dostępnych miejscach, zabezpieczajmy dobrze substancje, które mogą być toksyczne lub żrące,
by nie było do nich dostępu. Nie przelewajmy trujących substancji
do zwykłych butelek po napojach, bo potem łatwo o pomyłkę
i dramat, którego można byłoby uniknąć. Istnieje potrzeba szerokiej edukacji społeczeństwa na temat skutków, jakie wynikają
z niewłaściwego używania i przechowywania dostępnych w gospodarstwie domowym środków chemicznych, środków ochrony
roślin, leków oraz niesprawnych urządzeń grzewczo-sanitarnych.

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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FIZJOTERAPIA
– zdrowe ciało i dusza

Rozmowa z Włodzimierzem Cichowskim, fizjoterapeutą
Poradnia Rehabilitacji Centrum MD,
ul. Dąbrówki 52 w Mińsku Mazowieckim

Proszę Pana, kiedy skończą się kolejki na rehabilitację?

To się nie stanie z dnia na dzień. W naszej przychodni okres oczekiwania to
około roku na zabiegi ''cito'' oraz dwa lata na zabiegi ''stabilny''. Różnie to
wygląda w różnych miejscowościach i przychodniach. Warto jest zadzwonić
do kilku gabinetów i zapytać o terminy lub wejść na stronę NFZ i samemu
sprawdzić, jak długo trzeba czekać na zabiegi. W styczniu tego roku weszły
nowe rozporządzenia ustawowe, które powinny znacznie usprawnić przepływ
pacjentów. Wiąże się to ze zmianą liczby zabiegów na skierowaniu, dobieranych przez fizjoterapeutę na zlecenie lekarza POZ. Biorąc jednak pod uwagę
dzisiejszy stan kolejek, to wizyty fizjoterapeutyczne będą wykonywane dopiero
za rok lub dwa lata. Od tego czasu może się coś zmienić.
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Choroby narządu ruchu
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Dziś prawie każdy ma jakieś problemy, wymagające porady fizjoterapeuty…

To znak naszych czasów. Kolejki na zabiegi wiążą się z zapotrzebowaniem oraz popularnością fizjoterapii. Każdy, kto doświadczył bólu kręgosłupa, barku, kolana lub skręcenia kostki
wie, z jakim dyskomfortem się to wiąże i chociaż nie zagraża to
naszemu życiu, to jego komfort znacznie się pogarsza. Pokłada
więc nadzieję w fizjoterapii, która znacznie przyspiesza powrót
do pełnej sprawności bez dolegliwości bólowych.
Współczesny rynek usług fizjoterapeutycznych ma nam wiele do zaoferowania…

Tak. Istnieje kilka sposobów przyjęcia zabiegów. Najpopularniejsze jest skierowanie NFZ od każdego lekarza POZ. Gwarantuje to
bezpłatne usługi, jednak wiąże się to z oczekiwaniem w kolejce.
Coraz popularniejsze stają się pakiety ubezpieczeń, np: Lux-Med,
Medicover, Signaliduna, PZU, Enelmed, Medica i wiele innych.
Wiążą się one z opłatami miesięcznymi, które częściowo mogą
pokrywać pracodawcy. Możemy również skorzystać z prywatnych
wizyt. Wbrew powszechnej opinii nie jest to aż takie kosztowne.
Centrum Medyczno-Diagnostyczne ma w swojej ofercie wiele
promocji, które co roku cyklicznie wprowadzamy. Cennik jest
ogólnodostępny na stronie internetowej CMD.
Od 5 lat prowadzi Pan przychodnię rehabilitacji w Mińsku Maz. Jak
Pan ocenia skalę zapotrzebowania na usługi rehabilitantów i fizjoterapeutów w regionie?

Dolegliwości ze strony układu ruchu możemy już dopisać do
listy chorób cywilizacyjnych, oczywiście nie tak groźnych jak
cukrzyca otyłość czy nadciśnienie, ale bardzo uciążliwych. Zapotrzebowanie na nasze usługi jest ogromne. Staramy się sprostać
oczekiwaniom pacjentów, jednak obserwujemy napływ pacjentów z okolicznych miejscowości, gdzie dostęp do fizjoterapii jest
bardziej ograniczony. W tym roku oddajemy jeszcze dodatkowe
gabinety do masażu klasycznego oraz bardzo popularnego wśród
naszych pacjentów masażu uciskowego BOA.
Na czym on polega?

Masaż BOA jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wykonuje się go za pomocą specjalnie skonstruowanych
rękawów wypełnionych powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem, dzięki czemu powstają fale, uciskające ciało – ale w sposób
delikatny i przyjemny. Nacisk wywierany jest na całe ciało – poprzez stopy, łydki, kolana i pośladki – aż do talii. Jest to zabieg
polecany osobom z obrzękami oraz tym, które chcą wymodelować
sylwetkę. A przy tym doskonale relaksuje.
Co jeszcze wyróżnia tę przychodnię?

Myślę, że jest to naszym atutem jest profesjonalny zespół –
w przychodni pracuje sześciu magistrów fizjoterapii. Polecamy
szereg terapii manualnych a każdy z naszych terapeutów jest
certyfikowanym specjalistą. Wykonujemy terapię manipulacji
HVLA, diagnostykę różnicową, terapię holistyczną Andrzeja Rakowskiego, kompleksową terapię powięziową, Akermana, koncepcję terapii obrzękowej, nowoczesnych standardów rehabilitacji
ortopedycznej, masażu tkanek głębokich, PNF, kinesiology taping,
FDM, kompleksową terapię powięzi oraz wiele innych, o których
można przeczytać na stronie CMD.

Co jest kluczem do skutecznej terapii?

Prawidłowe rozpoznanie dysfunkcji czy patologii jest kluczem
do skutecznej terapii. Umiejętność właściwego przeprowadzenia wywiadu i badania manualnego stanowią podstawę działania
terapeuty. Kolejnym etapem jest diagnostyka różnicowa oraz
wnioskowanie kliniczne, które pozwalają na analizę zebranych
informacji, a w konsekwencji służą określeniu skutecznego planu.
Podstawą pracy fizjoterapeuty – jak i każdego innego zawodu medycznego – jest dobra komunikacja z pacjentem. Na ile pacjent może być
dla Pana pomocy w procesie zdrowienia?

Informacje podane przez pacjenta stanowią podstawę doboru
odpowiednich metod i technik terapii. Oczywiście w skierowaniu
są już określone konkretne zabiegi, ale to nie wystarcza, by ocenić
zakres pomocy. Oprócz rozmowy bardzo ważna jest obserwacja
zachowań pacjenta, jego postawy, rodzaju i jakości ruchu, dopiero potem jest palpacja tkanek oraz badanie fizjoterapeutyczne.
Aspekty psychologiczne również są bardzo ważne. Stres wpływa
coraz bardziej na nasze życie i „odkłada się” w ciele. Skutki tego
widzimy w naszych gabinetach.
Dziękuję za rozmowę
Monika Mikołajczuk
Poradnie rehabilitacyjne w Przychodni Centrum
• Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 53, tel. 517 204 064
• Garwolin, ul. Korczaka 35, tel. 25 785 69 46
• Ceranów, Ceranów 25, tel. 25 787 07 21
• Oleśnica, Oleśnica 132, tel. 25 786 07 20
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Dziecko bardziej
niż witamin
potrzebuje miłości
rodziców
Rozmowa z mgr Ewą Prokurat, położną
w Przychodni Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach

Szkoła Rodzenia, którą Pani prowadzi od przeszło dwudziestu lat,
pomogła przyjść na świat setkom dzieci. Proszę przypomnieć, jaka
idea przyświecała jej powołaniu i jak z perspektywy lat ocenia Pani to
przedsięwzięcie?

To bardzo piękne i cenne wspomnienia, to wspaniali ludzie, jakich
poznawałam, z wieloma do dziś się przyjaźnię. Inspiracja nie przyszła tak po prostu, idea nie pojawiła się jak wizja w nocy. Ta idea
dojrzewała we mnie kilka lat. Wpływ na to mieli moi nauczyciele
i sam Ojciec Polskiej Szkoły Rodzenia – ś.p. profesor Włodzimierz
Fijałkowski, którego znałam osobiście, u którego to ukończyłam
kurs przygotowujący do zajęć w szkole rodzenia, którego słuchałam z zachwytem. Z ogromnym szacunkiem mówił o poczętym
dziecku, dziecku, które z zajęć z embriologii znałam zupełnie
inaczej – ono jakby było pozbawione duszy, człowieczeństwa,
to był embrion, zarodek, płód. A tu nagle słyszę z ust Pana Profesora, że jest to człowiek, który bardziej od wszystkich witamin
potrzebuje miłości swoich rodziców. Zmienił we mnie nastawienie
do poczętego dziecka jako osoby, która czuje, przeżywa emocje,
smakuje, słyszy, widzi i zapamiętuje. W swych wypowiedziach
zwrócił moją uwagę na „rodzącego się człowieka” trochę pozbawiając matkę „wyłączności” do przeżyć związanych z porodem.
Ukazywał dziecko, które współuczestniczy w porodzie, przeżywa
lęk, doświadcza też bólu. Moment przyjścia na świat to moment
ogromnego przełomu, doświadcza rzeczy, których nie zna z życia
płodowego: zimno, zbyt silne światło, odgłosy, grawitacja i przerażająca ogromna przestrzeń. Jego ciało zostało pozbawione „dotyku
obejmującego jego ciałko”. Jeśli „wylądował” na brzuchu mamy,
to miał farta, bo i cieplej, i przyjemniej, i pierś za chwilę dostępna,
by possać i wyciszyć emocje. A jeśli pozostał z tym wszystkim,
co go przerażało, w samotności, zawinięty w szorstkie pieluchy
i odłożony w kąciku sali noworodkowej? Nie było wówczas żadnych standardów chroniących emocji malca.
A matka na sali porodowej? Samotna w „bólach porodowych”,
nawet nie mogła zejść z łóżka, poddana wielu zmedykalizowanym
czynnościom. To wszystko „odkręcał” pan Profesor i z traumy
porodowej czynił poród pięknym rodzinnym przeżyciem, choć
rzeczywistość szpitalna nie sprzyjała takim poglądom. Pracując
w takich okolicznościach na sali porodowej w klinicznym warszawskim szpitalu, często czułam bezradność wobec panującego
w tym czasie reżimu sanitarnego, postaw wobec rodzących kobiet,
narzuconych ówczesnymi standardami. Robiłam, co mogłam,
podpierając się autorytetem pana profesora Fijałkowskiego, aby
kobiecie rodziło się choć odrobinę lepiej. W zgiełku, niejednokrotnie kilku rodzących, szukałam dla nich sposobów wyciszenia,
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rozluźnienia poprzez odpowiednie chociażby oddychanie. Tu
właśnie rodziła się idea szkoły rodzenia, na porodówce niewiele
było już na to czasu, że trzeba jakoś dotrzeć wcześniej, zanim te
dziewczyny tu trafią. Tu zrodziła się myśl, że tym wszystkim,
o czym wcześniej wspomniałam, muszę się dzielić z koleżankami położnymi, z kobietami ciężarnymi, aby poród był pięknym
wydarzeniem rodzinnym dla rodzącej i jej męża, i oczywiście też
dla dziecka. Myśl dojrzewała, doświadczyłam narodzin dwojga
swoich dzieci, więc poczułam się już pewna tego wszystkiego,
czego pragnę dla innych oczekujących na poród rodziców. W 1998
roku moje marzenie się spełniło – zaczęłam przygotowywać do
porodu pierwszych rodziców i tak to trwa do dzisiaj. Uważam,
że to wielkie szczęście móc towarzyszyć kobiecie, rodzicom
w czasie przygotowań do porodu, być wsparciem w ich obawach
i współuczestniczyć w ich radości w oczekiwaniu na czas narodzin. I choć już od wielu lat nie pracuję w szpitalu, mam czasem
szansę towarzyszyć rodzicom podczas porodu i mogę wspierać
ich po porodzie w stawianiu pierwszych trudnych rodzicielskich
kroków.
Od niedawna zakończyła Pani swoją prywatną działalność a zorganizowała Pani Szkołę Rodzenia w ramach edukacji przedporodowej
w Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach przy ul Kleeberga 2. Na jaką
pomoc mogą liczyć, w ramach spotkań z położnymi, przygotowujące
się do porodu mamy?

Od nowego roku zamknęłam swoją prywatną szkołę rodzenia
i „przeprowadziłam” ją do Centrum Matki i Dziecka przy ul.
Kleeberga 2, do nowo otwartej części budynku B, gdzie obecnie
znajduje się poradnia położniczo-ginekologiczna i gabinet położnej POZ. W ramach tego gabinetu prowadzimy bezpłatne zajęcia
szkoły rodzenia jako usługa położnej rodzinnej w edukacji przedporodowej – jednego z elementów realizowanych standardów
opieki okołoporodowej. W prowadzenie zajęć zaangażowane są
wszystkie panie położne pracujące w tej poradni i to znacznie
uatrakcyjnia spotkania. Planujemy jeszcze zaangażować fizjoterapeutę, dietetyka i psychologa. Zgodnie ze standardami edukacja zaczyna się od 21 tygodnia ciąży i może trwać do narodzin
dziecka. Spotkania początkowo odbywają się raz w tygodniu a od
32 tygodnia dwa razy w tygodniu i wtedy zapraszamy panie już
z mężami. Mamy szczegółowo opracowany program, z którym
zapoznajemy uczestników na miejscu, wyjaśniamy szczegóły
spotkań i planujemy zajęcia aż do terminu porodu. W naszej szkole rodzenia nie chodzi nam jedynie o czysto techniczne aspekty
przygotowania do porodu, karmienia piersią czy pielęgnacji noworodka – choć to ważny element zajęć. Staramy się wyzwolić
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w kobiecie jej naturalne umiejętności do całokształtu szeroko
rozumianego macierzyństwa, przybliżyć rolę ojca w okresie ciąży, w porodzie i później, zwracając też uwagę na fakt, że nadal
rodzice pozostają dla siebie małżonkami i warto, by tę relację
pielęgnowali nadal.
Tak pięknie Pani mówi o misterium narodzin, ale poród bywa też
traumatycznym przeżyciem. Na ile Szkoła Rodzenia może pomóc znieść
go w możliwie najłagodniejszy sposób i od czego to zależy?

Dlaczego poród bywa traumatycznym przeżyciem? Właśnie bywa
– nie jest z natury jakimś dramatem, traumą itp. Poród z natury jest
przeżyciem cudownym i takim może być. Czemu bywa czasem
inaczej? Czemu kojarzy się tylko z bólem, lękiem, niepewnością,
itp.? Na to ma wpływ wiele czynników i tu mogłabym długo
opowiadać. Poród jest bardzo osobistym przeżyciem i bardzo
intymnym. Hormony, jakie wyzwalają się podczas porodu, są
porównywalne do tych, jakie uwalniają się podczas pięknie przeżywanego aktu małżeńskiego, aktu bardzo intymnego i taki też jest
poród - bardzo intymny i wrażliwy na różne bodźce zewnętrzne
i wewnętrzne, które sprzyjają lub przeszkadzają w jego naturalnym przebiegu. Miejsce najczęściej nie jest miejscem intymnym,
przyjemnym, znajomym, ciepłym, przyjaznym, „takim moim
własnym kątem”, moim terytorium. Z punktu widzenia natury
paradoksem jest „przeprowadzka” właśnie w takiej chwili, gdy
rozkręca się akcja porodowa. Kobieta musi nagle wyprowadzić się
z tego „swojego terytorium” do zupełnie obcego środowiska – do
szpitala, który z natury nie kojarzy się dobrze. Ma wiele obaw,
bo zaczynają się różne procedury, zaczyna się medykalizacja,
musi rozmawiać z obcymi ludźmi, nie ma pewności, kogo tam
spotka. Żyjemy w takiej rzeczywistości i wydaje się to normalne,
ale czy jest normalne? Żeby chociaż mogła do niej przyjechać jej
położna rodzinna, żeby mogła z nią być w szpitalu, żeby mogła
opiekować się jej rodziną po wyjściu ze szpitala, już byłoby trochę przyjaźniej, już wzrosłoby poczucie bezpieczeństwa, a co za
tym idzie zminimalizowałoby się potrzebę interwencji medycznych – święcie w to wierzę i są na to dowody, ale trudno zmienić
„wydeptane ścieżki”. Dlatego, jeśli coś jeszcze możemy zrobić, to
właśnie psychoprofilaktyka porodu na spotkaniach w grupie ludzi,
którzy są w podobnej sytuacji życiowej. Według Fijałkowskiego
celem profilaktyki porodu jest takie przygotowanie kobiety, aby
zamiast być bierną, traktowała poród jako zadanie. Aby mógł on
stać się źródłem radości a cały trud i wysiłek przekształcił się
w poczucie ogromnej satysfakcji.
Przygotowanie do porodu w Szkole Rodzenia jest niekwestionowaną pomocą, która ma źródło w prastarej tradycji
przekazywania kobietom z pokolenia na pokolenie wiedzy
i doświadczenia o najbardziej intymnym i najbardziej
kobiecym zjawisku, jakim jest urodzenie dziecka.
Obecnie od dziesiątków lat ciąża i poród kojarzone są z opieką
medyczną. Stąd tak silne przekonanie, że do porodu można się
przygotować dzięki kontaktom z pracownikami służby zdrowia.
Niewątpliwie mają oni olbrzymią praktykę w dziedzinie wiedzy
położniczej i pracy z kobietą w sali porodowej, ale istniejący stan
rzeczy sprawił, że rodzaj wiedzy i sposób jej przekazywania przyszłym klientkom sal porodowych jest zdominowany medycyną.
Nieuchronnie kreuje to postawę uległości wobec potęgi biologii
oraz przekonanie, że każdemu porodowi może grozić patologia.
Jest to fałszowanie rzeczywistości. I do tego ten nieszczęsny
internet. My chcemy trochę inaczej, nie tylko medycznie (choć
to też jest potrzebne, lecz nie może dominować), ale mentalnie
przygotowywać kobietę, rodzinę do tego ważnego wydarzenia.
Kobiety same zaczęły poszukiwać. Idea przygotowania do po-
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rodu ewoluuje w Polsce, podobnie jak dokonują się przemiany
w położnictwie. Wzrosła świadomość „konsumentów usług położniczych” i to jest podstawowe źródło przemian. To kobiety
w ciąży są głównym motorem tych przemian oraz ci pracownicy
służby zdrowia, którzy rozumieją ich potrzeby i chcą sprawić, by
wspomnienia z porodu i macierzyństwa były lepsze od wspomnień
ich matek, żeby właśnie nie były traumatyczne. Rolą naszą, położnych jest zatem:

• przekazanie informacji dotyczących:
rozwoju dziecka w łonie matki i powiązanie tego z zachowaniem dziecka po
urodzeniu, porodu, połogu, karmienia
piersią
• „zorganizowania w sobie” poczucia
bezpieczeństwa”
• umożliwienie wsparcia w grupie,
pozytywne nastawienie
• uświadomienie tego, co dzieje się
z ciałem kobiety w czasie ciąży i porodu – akceptacja tego
• wskazanie na korzyści dziecka
wynikające z przygotowania rodziców
• umiejętność radzenia sobie z bólem.
• zacieśnienie więzi emocjonalnych
w rodzinie
• świadoma aktywna współpraca
• uświadomienie kobiecie jej siły instynktu – znalezienie kontaktu z ciałem
• obalenie mitów związanych z karmieniem, rodzeniem, mdleniem męża
• przyznanie sobie praw przez kobietę
do przeżywania różnych emocji.
• zdobycie praktycznych umiejętności
pielęgnowania noworodka
• przygotowanie mężów/partnerów
do pełnienia nowych ról: rodzice
– partnerzy seksualni
• poprawienie kondycji fizycznej
• ogólnie wzrost wiedzy rodziców,
czasem i dziadków
• wpływ własny, osób prowadzących
zajęcia, na zachowania prozdrowotne
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Jak ważna jest podczas zajęć w Szkole Rodzenia obecność męża/partnera?

Rola męża/partnera w momencie poczęcia się dziecka stopniowo
wkomponowuje się w rolę ojca i to właśnie jedno z zadań położnej
– przygotować do tych dwóch ról: męża wspierającego podczas
porodu i trudów połogu, karmienia piersią i ojca wraz z bagażem
silnych emocji. Oto jest rodzina, w której pojawia się człowiek
(począł się, więc już jest) a rodzina to miejsce zdobywania pierwszych doświadczeń, smakowania miłości, radości, rozczarowań,
poznawania uczuć i świata. Każdy ma w niej swoją rolę. Matka to
bezgraniczna i bezinteresowna miłość, bez stawiania warunków
i ojciec z miłością nieco inną niż matki. Na nią już „trzeba zasłużyć”. Ojciec rozkochuje się w swoim dziecku obserwując jego
osiągnięcia. Ta miłość może pojawić się jeszcze zanim dziecko
się narodzi. Wtedy gdy wyraźnie zaznacza swoją obecność coraz
intensywniejszymi ruchami. Są to jego pierwsze namacalne osiągnięcia rozbudzające miłość ojcowską. Miłość matki i miłość ojca
choć tak różne to obie bardzo potrzebne. To trzeba uświadomić
„świeżo upieczonym rodzicom”
Prawie każdy mężczyzna może być ojcem, o ile jest
w stanie uczestniczyć w poczęciu. Ojcostwo jest
jednak czymś więcej niż funkcją biologiczną.
Jest także procesem, który można nazwać
skutecznym przywództwem. W rodzinie
właśnie od ojca wymaga się stworzenia odpowiednich warunków, w których dziecko
ma wzrastać na kobietę lub mężczyznę ma
ono osiągnąć pełnię potencjału ludzkiego.
Ojciec zaangażowany jest w proces misternego, celowego modelowania rodziny,
jak glina modelowana jest rękami rzeźbiarza. Nowoczesny ojciec znacznie wcześniej
podejmuje to tajemnicze zadanie bycia ojcem.
Intensywne przeżycia towarzyszą mu już od poczęcia jego dziecka, choć z wielu powodów mężczyźnie jest trudniej poczuć się ojcem niż kobiecie matką.
Dziecko nie rośnie przecież w jego ciele. Pojawia się strach przed
zmianą, potem przedsmak radości, duma a nawet nieco zazdrości
o zdolność rodzenia, aby tego nie zdradzić i zachować kontrolę
nad tym uczuciem jako mężczyzna staje się wręcz nienaturalnie nadopiekuńczy a czasem nawet pojawiają się dolegliwości
związane z ciążą. Buduje się silny emocjonalny związek między
ojcem a dzieckiem zanim spojrzą sobie twarzą w twarz. Głos ojca
ma wpływ na rozwój ośrodków mowy w mózgu nienarodzonego
dziecka. Nowoczesny ojciec to wszystko wie. Czyta książki, zadaje
mnóstwo pytań w gabinecie ginekologa, intensywnie uczestniczy
w zajęciach Szkoły Rodzenia, aby przygotowując się z żoną do
porodu wyeliminować lęk i niepokój oraz świadomie przeżyć akt
rodzenia się ich dziecka. Śledzi krok po kroku rozwój swojego
dziecka. Nawiązuje się między nimi dialog. A potem uczestniczy,
właściwie bierze czynny udział w jego narodzinach i nie mdleje na
sali porodowej. Życie jego dziecka staje się nagrodą, o zdobycie
której walczy tak wiele różnych sił matki i ojca. Rodzi się człowiek
a wraz z nim ogromna ojcowska duma i satysfakcja.
Z doświadczeń wynika, że pozytywne aspekty obecności wcześniej
przygotowanego w szkole rodzenia męża / ojca przy porodzie to:
Po pierwsze: konkretna pomoc w trakcie porodu. Ojciec spełnia
rolę pośrednika pomiędzy żoną i personelem medycznym, ułatwiając jej kontakt, zwłaszcza w chwilach kryzysu, wspierając
ją duchowo oraz spełniając funkcje opiekuńczo-pielęgnacyjne.
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Po drugie: kształtowanie postawy ojcostwa. Ojciec będący
przy porodzie bezpośrednio uczestniczy w narodzinach swojego dziecka, szybciej nawiązuje z nim kontakt i rodzi się w nim
poczucie opiekuńczości i odpowiedzialności.
Po trzecie: wzmocnienie więzi małżeńskiej. Mężowie najczęściej mają wiele podziwu dla wytrwałości swoich żon,
stają się im bliżsi i bardziej zjednoczeni w rozwoju ich życia
małżeńskiego.
Po czwarte: wzrasta poczucie odpowiedzialności za regulację
poczęć po porodzie. Olbrzymi trud i wysiłek żony w trakcie
porodu budzi w mężczyźnie szacunek i większą odpowiedzialność za działanie seksualne.
Pierwsze dni w domu z dzieckiem nie są łatwe dla obojga
rodziców. Jest to dla nich nowe doświadczenie. Maluch burzy
dotychczasowy porządek domowy, koncentruje na sobie całą
uwagę. Ojciec, który przygotowywał się do tego i był przy
narodzinach, łatwiej akceptuje te zmiany. Łatwiej rozumie,
dlaczego to dziecko jest w centrum uwagi a wszystko inne na jakiś czas przechodzi na plan dalszy, w tym również seks. Następuje zmiana
priorytetów. Kobieta z partnerki seksualnej
staje się przede wszystkim matką. Dobrze
przygotowany ojciec wie, że to jest tylko
czasowe. Natura ma w tym swój udział.
Wszystko to dzieje się w celu przetrwania gatunku i wydłużenia okresu między urodzeniami potomstwa.
Wyłaniają się nowe role. Ojciec musi
wyostrzyć swą wrażliwość na potrzeby
rodziny. Ma nauczyć swoje dzieci, kim
są i kim mają być. Ma kształtować ich
osobowość i uczyć konfrontacji ze światem,
otwierając zaciśnięte miłością ramiona matki.
Czy także po porodzie kobiety mogą liczyć na pomoc położnych z przychodni?

Oczywiście, że tak. Nie pozostawiamy rodziców samych. Już
w trakcie zajęć omawiamy plan opieki poporodowej i wyjaśniamy zasady korzystania z wizyt patronażowych po porodzie
w domu. „Nasi” rodzice mają do nas numer telefonu i zawsze
wstęp do poradni. Bardzo cieszymy się, kiedy panowie z dokumentami po urodzeniu dziecka przychodzą, by uzgodnić pierwszą poporodową wizytę w domu. Mamy mobilną bezpłatną
poradnię laktacyjną, bo wszystkie nasze wizyty poporodowe,
domowe to również pomoc w problemach związanych z karmieniem piersią. Każda z położnych jest dobrze przygotowana
merytorycznie i ma w tej kwestii długoletnie doświadczenie.
Dziękuję za rozmowę
Monika Mikołajczuk

Szkoła Rodzenia
Przychodnia Centrum Matki i Dziecka
Siedlce, ul. Kleeberga 2, część B
kom. 506 986 903
od pn.-pt. w godz. 8:00-15:00
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Jakich produktów powinnaś unikać,
gdy spodziewasz się dziecka?
Każdy organizm by prawidłowo funkcjonować potrzebuje różnorodnego i prawidłowo zbilansowanego pożywienia. Jest
to szczególnie ważna kwestia w okresie
ciąży, gdy zaczyna się 1000 pierwszych
dni dziecka, czyli czas najintensywniejszego rozwoju jego wrażliwego organizmu. W związku z tym warto zwracać
szczególną uwagę na to, co na talerzu
ciężarnej nie powinno się znaleźć.

Ryby wykluczone z ciążowej diety ze
względu na zawartość rtęci

Zawarte w tłustych rybach wysokie stężenia kwasów tłuszczowych DHA, szczególnie ważnych dla rozwoju układu nerwowego są argumentem za tym, by pomimo
zawartej w rybach rtęci nie ograniczać ich
ilości w diecie, spożywać natomiast ryby
mniejsze. Niewskazane są:
rekin

Produkty wykluczone z diety ciążowej
ze względu na ryzyko zatrucia pokarmowego

makrela królewska

Ze względu na ryzyko zatrucia się przez
ciężarną Listerią monocytogenes, Toksoplasmą gondii, bądź Salmonellą w jej diecie nie powinny się znaleźć:

duży tuńczyk, tuńczyk biały w ilości
170 g tygodniowo

które nie są dokładnie zbadane pod kątem
szkodliwości dla płodu, szczególnie spożycie sacharyny budzi pewne wątpliwości,
ponieważ przechodzi ona przez łożysko).

surowe lub mrożone owoce morza

Zioła i suplementy

niepasteryzowane mleko i przetwory
mleczne (ser feta, brie, Camembert,
oscypki) oraz jakiekolwiek potrawy
przyrządzone z surowego mleka
hot-dogi, mielonki, wędliny, pasztety,
pasty, mięsne jeśli nie ma pewności, że
zostały podgrzane do temperatury 73 st.
wędzony łosoś, pstrąg, dorsz, tuńczyk,
makrela
surowe jaja
surowe lub niedogotowane mięso, jak
tatar, szynka parmeńska
surowe kiełki
surowe owoce morza
wątróbka (ze względu nadmierną ilość
witaminy A występującej w postaci retinolu, co może powodować szereg wad
wrodzonych u płodu, takich jak wady
twarzoczaszki, ośrodkowego układu
nerwowego oraz serca)
Produkty wykluczone z diety ciążowej
ze względu na ryzyko zakażenie pasożytami

Surowa ryba nie jest zalecana w diecie ciężarnej ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pasożytami, dlatego niewskazane są
też wykonane z surowej ryby:
sushi
sushimi
ceviche

miecznik

Z ryb często spożywanych w Polsce najwięcej rtęci mają: ryba maślana, okoń,
węgorz, płoć i dorsz, natomiast najmniej:
śledź, mintaj, łosoś (głównie norweski).
Używki w ciążowej diecie

Kofeina w czasie ciąży budzi wątpliwości
jednak badania wskazują, że umiarkowane
jej spożycie nieprzekraczające ilości 300
mg na dobę, co odpowiada 3 filiżankom
kawy, może być dozwolone, a nawet może
mieć wpływ na ochronę przed wystąpieniem cukrzycy ciążowej.
Okres ciąży to czas bezwzględnego zakazu
spożywania:
alkoholu
narkotyków
palenia papierosów
Należy też unikać stresu i ciężkiej pracy
fizycznej, nieprzestrzeganie tych zaleceń
wiąże się z ryzykiem przedwczesnego porodu i niskiej masy urodzeniowej dziecka.
Umiar w słodzeniu

Cukier to składnik pożywienia, który nie
powinien być nadużywany w żadnej diecie. W diecie kobiety ciężarnej, cukier nie
powinien występować w nadmiarze ze
względu na ryzyko zbyt dużych przyrostów masy ciała, co niesie ryzyko powikłań
ciążowych.
Słodzików również najlepiej nie stosować
w ciąży (w ich skład wchodzą sztuczne
substancje słodzące takie jak aspartam,

Wielu suplementów ziołowych nie badano
pod kątem ich wpływu na ciążę i laktację,
dlatego zasługują na szczególną uwagę
i ostrożność w ich stosowaniu oraz zwrócenie uwagi na możliwość interakcji z lekami. W ciąży szczególnie należy uważać na:
olej lniany
diabelski pazur
schizandryna
lukrecja
papaina
pluskawica groniasta
aloes
zielona herbata (zawiera kofeinę)
sida cordifolia
Niewskazana żywność przetworzona

Ze względu na dużą ilość konserwantów,
barwników, sztucznych aromatów nie zaleca się w ciąży:
koncentratów zup
konserw
głęboko mrożonych produktów mięsnych i warzywno-mięsnych
kolorowych napojów gazowanych, które zawierają także dużo cukru.
(Źródło: 1000dni.pl, mgr inż. Marta Lutak - edukatorka żywieniowa programu
„Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy″)
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Owoce
za i przeciw

Mimo że słyszymy o nich same superlatywy, nie każdy może delektować się nimi bez umiaru.
Oto kilka prostych rad, jak jeść owoce, by nie przytyć i nie zaszkodzić
zdrowiu.
W powszechnym przekonaniu utarło się,
że owoce są bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Nie dość że zawierają bardzo dużo witamin, to jeszcze mają wiele
innych zalet. Wystarczy w tym miejscu
wskazać na kurację przeziębienia herbatą z malinami albo jedzenie śliwek przy
problemach z zaparciami. Ponadto, owoce
polecane są jako zamiennik ciężkich i kalorycznych deserów. Kolejnym ich plusem
jest ich całoroczna dostępność. Późną wiosną zaczynamy cieszyć nasze podniebienia
truskawkami, następnie przychodzi czas
na owoce leśne, gruszki, śliwki. Zimą
możemy za to sięgnąć po jabłka, cytrusy
i banany. Koncerny spożywcze i reklamy
w mediach przedstawiają jako pełnowartościowy i odżywczy posiłek nie tylko same
owoce, ale także ich przetwory – m. in.
soki, dżemy, jogurty oraz mrożonki. Czy
jednak owoce polecane są w każdej diecie?
I jakie właściwości mają obecne w każdym
gospodarstwie domowym frukta? Oraz czy
postać, pod jaką spożywamy owoce, także
jest istotna dla naszego zdrowia?

Owoce – produkt
nie dla każdego
Niestety, owoce nie są polecane wszystkim.
Co do zasady, zawierają one bowiem dużą
ilość cukru prostego, tj. fruktozy. Oznacza to, że wbrew pozorom, mogą być one
bardzo kaloryczną przekąską. Dlatego też
niektórych owoców powinny unikać osoby
odchudzające się oraz pozostające na diecie cukrzycowej. Do najbardziej kalorycznych owoców należą winogrona (71 kcal
w 100 gramach), banany (97 kcal w 100
gramach), figi (74 kcal w 100 gramach)
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i czereśnie (63
kcal w 100
gramach). Średnie jabłko (ok. 180
gramów) zawiera 90
kcal. Jedna nektarynka (ok. 115
gramów) dostarczy nam 58 kcal, gruszka
(ok. 130 gramów) – 75 kcal, a mandarynka
(ok. 65 gramów) – 29 kcal. Ponadto, owoce zawierają dużą ilość błonnika. Z racji
tego owoce przeciwwskazane są osobom
cierpiącym na stany zapalne przewodu
pokarmowego (żołądka, jelit, trzustki
i dróg żółciowych) oraz wrzody żołądka
i dwunastnicy. Duża ilość błonnika nie jest
również polecana osobom osłabionym i ze
stwierdzonymi niedoborami minerałów,
a także osobom niedożywionym. Wśród
owoców o wysokiej zawartości błonnika
wskazać należy przede wszystkim na maliny, porzeczki, jagody i agrest. Osoby ze
schorzeniami nerek powinny unikać nadmiernego spożycia potasu. Dlatego też

Zdrowe żywienie

Porady dietetyka
winny one zrezygnować z owoców o jego wysokiej zawartości,
czyli melonów, kiwi, bananów oraz grejpfrutów. Wiele owoców
wykazuje także działanie silnie uczulające, o czym powinny
pamiętać osoby ze skłonnościami do alergii. Soki cytrusowe
i kwaśne owoce mogą prowadzić do erozji szkliwa zębów, co
sprawia, iż produkty te nie są polecane osobom z problemami
dentystycznymi.

Owoce jako żywność
funkcjonalna
Owoce stanowią przykład żywności funkcjonalnej, czyli takiej,
która poza odżywianiem organizmu ludzkiego wykazuje także
fizjologiczne i psychologiczne oddziaływanie na człowieka. W grupie owoców wielu produktom można
przypisać takie właściwości. Oprócz wspomnianych wcześniej śliwek stosowanych jako domowy sposób na uregulowanie pracy układu pokarmowego, warto w tym miejscu
wskazać obfite w potas banany, które
mają działanie moczopędne. Wysoka
ilość substancji przeciwutleniających powoduje, iż konsumpcja
jabłek, bananów oraz pomarańczy chroni przed nowotworami.
Likopen zawarty w papai, gujawie i grejpfrutach chroni przed
przerostem prostaty. Owoce
żurawiny są polecane na zakażenia dróg moczowych i pęcherza. Figi i daktyle to wysokoenergetyczne produkty polecane
przy dużym wysiłku fizycznym
i psychicznym. Pomarańcze, papaja, cytryny i czarne porzeczki obfitują w witaminę C, co sprawia, że
pomagają zapobiegać przeziębieniom.
Borówki i jagody, z racji wysokiej ilości witaminy A, wpływają natomiast na
zachowanie prawidłowego wzroku. Kiwi,
arbuzy i ananasy cechują się wysokim działaniem odkwaszającym organizm. Awokado zawiera
natomiast dobroczynne nienasycone kwasy tłuszczowe
oraz witaminy A i E korzystnie wpływające na wygląd włosów, paznokci i skóry. Zawarty w dyni betakaroten polecany
jest natomiast w profilaktyce chorób skóry.

Przetwory z owoców
Oprócz świeżych owoców na sklepowych półkach dostępna
jest cała gama przetworów owocowych. Należy w tym miejscu
wskazać przede wszystkim na takie produkty, jak: soki, jogurty,
dżemy, owoce suszone, mrożonki, owocowe weki na słodko
(m. in. jabłka do szarlotki czy brzoskwinie w syropie) oraz na
słono (np. gruszki w occie). Sięgając po przetworzone owoce
warto jednak kierować się kilkoma zasadami. Pierwsza z nich
jest następująca – im mniej produktów jest wymienionych na
etykiecie, tym lepiej. Zwracajmy także uwagę na ilość dodanego
do produktu cukru i soli. W przypadku soków warto wybierać
te jednodniowe, najlepiej także z dodatkiem warzyw. W prze-

ciwnym razie możemy nieświadomie spożyć nadprogramową
ilość kalorii. Szklanka soku pomarańczowego z kartonu to aż
98 kcal i 21,6 grama cukru, przy niewielkiej (jedynie 1,9 grama)
ilości błonnika. Po owocowe jogurty w zasadzie nie powinniśmy
sięgać w ogóle, lepszą opcją jest wybranie jogurtu naturalnego
i dodanie do niego dowolnych owoców sezonowych. Dżemy
najlepiej wybierać niskosłodzone, z wysoką zawartością jak
najmniej rozdrobnionych owoców. Pikle nie powinny gościć na
naszych stołach często – zwykle zawierają dużą ilość szkodliwego cukru (przetwory słodkie) lub octu (przetwory wytrawne)
i dużą ilość substancji konserwujących. Owoce suszone także
mogą stanowić pułapkę – są bardzo kaloryczne. Po owoce mrożone możemy natomiast sięgać częściej – mrożenie stanowi
stosunkowo mało inwazyjną metodę konserwacji żywności.
Niestety, zdatne do mrożenia są tylko niektóre gatunki owoców. Pamiętajmy także, iż owoce do zamrożenia powinny być
starannie przygotowane, tj. umyte, obrane i wypestkowane oraz
można je przechowywać w zamrażarce maksymalnie przez
okres kilku miesięcy.

Dodatkowe rady
Wybierając owoce ze sklepowej półki, warto zwrócić uwagę na
jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim należy wybierać tylko
i wyłącznie owoce świeże. Owoce są produktem ulegającym
szybkiemu zepsuciu, dlatego jest to szczególnie ważne. Sięgając
po owoce należy dokładnie obejrzeć, czy nie noszą one śladów
gnicia i pleśnienia albo fermentacji. Nie należy spożywać danego owocu, jeżeli chociażby jego część uległa zepsuciu – może
to skutkować zatruciem pokarmowym. Jedząc owoce latem
na dworze należy pamiętać, że są to produkty wabiące owady.
Dlatego też trzeba szczególnie uważać, aby nie połknąć ich wraz
z owocem. Owoce należy starannie umyć przez spożyciem pod
bieżącą wodą. Z tego powodu konsumpcja owoców nie jest polecana w warunkach, gdzie nie mamy dostępu do bezpiecznego
wodnego ujęcia sanitarnego, tj. m.in. w podróży, szczególnie
w krajach tropikalnych.
Podsumowując, wskazać należy, że - ze względu na
dużą dostępność do różnego rodzaju owoców o rozmaitym składzie spożywczym i właściwościach - nie
można jednoznacznie wskazać, czy owoce są zdrowe
dla każdego z nas. Ważne jest natomiast, żebyśmy wybierali owoce świadomie, tj. z wiedzą o ich działaniu
na ludzkie ciało oraz wpływie na organizm zawartych w nich mikro- i makroelementów. Pewnym jest
natomiast, że dla osoby zdrowej mogą one stanowić
bardziej pożywny zamiennik wielu innych produktów, a w szczególności słodyczy i deserów. Należy
jednak pamiętać, że bezkarne objadanie się dużą ilością owoców, ze względu na zawarty w nich cukier,
może negatywnie odbić się na naszej sylwetce. Stąd
też w przypadku owoców również obowiązuje złota
zasada umiaru.

dr inż.

Teresa Borkowska
dietetyk
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Przepisy

SŁODKA

JESIEŃ

Sakiewki ze śliwkami

Proste ciasto z owocami

Składniki:
30 dkg mąki, 25 dkg masła, 25 dkg tłustego, białego sera (trzykrotnie zmielonego), cukier waniliowy, 4 łyżki cukru, ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
szczypta soli, szczypta cynamonu (opcjonalnie), cukier w kostkach i cukier puder, ok. 15 śliwek

Składniki:
15 dkg mąki, 15 dkg cukru, 15 dkg masła, 2 jajka,
pół łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli,
cukier waniliowy

Wykonanie:
1. Z mąki, masła, zmielonego sera, 4 łyżek cukru
i cukru waniliowego, proszku do pieczenia (i cynamonu, jeśli ktoś lubi) oraz szczypty soli wyrabiamy jednolite ciasto.
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2.

Rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 5 mm
i wykrawamy kwadraty 10 X 10 cm.

3.

W śliwkę rozkrojoną do połowy wkładamy kostkę cukru. Zawijamy śliwki w sakiewki (koperty)
z ciasta,

4.

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200ºC
– ok. 40 min.

5.

Po wystygnięciu posypujemy cukrem pudrem.

Wykonanie:
Jajka, cukier i cukier waniliowy ubić mikserem.
Dodać masło, mąkę, sól, proszek do pieczenia,
cukier. Wszystko dobrze wymieszać na puszystą
masę. Na wierzch wyłożyć owoce – mogą być połówki śliwek, moreli, borówki, maliny lub gotowe
konfitury. Piec około pół godziny w tem. 180ºC.

Przepisy

Pyszna szarlotka
Składniki:
2,5 szklanki mąki
15 dkg masła
10 dkg smalcu
1 jajko
¾ szklanki cukru pudru

Placuszki z borówkami
Składniki:

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1,5 szklanki borówek obtoczonych w 2 łyżkach mąki
pszennej

Cukier waniliowy

2 szklanki mąki tortowej

2 kg kwaśnych jabłek

1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 jajka

Wykonanie:

2 szklanki mleka

Składniki do ciasta wymieszać i zagnieść, podzielić
na pół. Jedną część ciasta rozłożyć na dnie blachy,
przykryć grubą warstwą podduszonych wcześniej jabłek. Na wierzchu ułożyć rozwałkowaną drugą część
ciasta. Wstawić do rozgrzanego piekarnika i piec około
godziny w tem. ok. 180ºC.

3 łyżki cukru

Jabłka w kruchym cieście

2 łyżki oleju
szczypta soli
Wykonanie:
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, solą i cukrem. Jajka zmiksować z mlekiem i olejem. Połączyć
z mąką. Dodać borówki i wymieszać. Smażyć na patelni na rozgrzanym oleju. Potem posypać cukrem
pudrem.

Składniki:
60 dag mąki, 25 dag masła, 2 jajka, 3-4 łyżki śmietany,
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli,
1 kg jabłek, cukier puder z wanilią do posypania.

Krem morelowy
Składniki:

Wykonanie:

50 dag moreli

Zagnieść szybko kruche ciasto, rozwałkować i wyciąć
kwadraty odpowiedniej wielkości. Jabłka obrać i pokrajać na 8 części. Na każdy kwadrat ciasta nałożyć
cząstkę jabłka i zlepić najpierw dwa przeciwległe rogi,
następnie – dwa pozostałe. Piec w niezbyt gorącym
piekarniku do zrumienienia. Wykładając na tacę lub
półmisek obsypać cukrem pudrem z wanilią.

3 łyżki cukru
3 łyżeczki żelatyny
½ szklanki mleka
2 szklanki kremu z bitej śmietanki
Wykonanie:
Morele udusić z łyżką cukru i odrobiną wody, a następnie przetrzeć przez sito. Żelatynę rozpuścić w mleku
z resztą cukru, dodając po ostudzeniu razem z przecierem morelowym do bitej śmietanki. Wymieszać,
przełożyć do formy i zamrozić. Do kremu podać drobne ciasteczka.
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Akwarelą
malowane
Pochodząca z Siedlec Barbara Próchniewicz-Pudełko, absolwentka
"Królówki", ukończyła wydział architektury Politechniki Warszawskiej.
Mieszka w stolicy i pracuje w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, prowadzi też własną działalność projektową. Po latach wróciła do akwareli.
To jej - jak sama podkreśla - hobbystyczne zajęcie, któremu poświęca
swój wolny czas, biorąc udział w warsztatach i plenerach malarskich.
Subtelne obrazy, które wychodzą spod jej pędzla, dowodzą wielkiego
talentu autorki, wrażliwej na otaczający krajobraz i jego ulotną urodę.
W swoich pracach próbuje powstrzymać upływający czas - byśmy mogli poczuć tę jedną piękną chwilę, która trwa, by za moment zgasnąć...
Dzięki jej akwarelom mamy możliwość przeżyć ją na nowo.

Zdrowie i Relaks

Co na to lekarz?
Mity przenoszone drogą szeptaną
Łukasz Durajski
Niewiedza bywa zabójcza. Zwłaszcza w momencie, kiedy swoje zdrowie zawierzamy wyłącznie informacjom znalezionym online. Jesteśmy
skłonni ufać niesprawdzonym metodom, byle uniknąć wizyty u specjalisty. Najnowsze badania potwierdzają, że większość Polaków (niemal
90%) informacje na temat zdrowia czerpie z internetu. Lekarz
Łukasz Durajski bierze na warsztat najczęściej powtarzane
i niebezpieczne mity medyczne, które wciąż żyją w świadomości pacjentów.

• Czy szczepionki są w pełni bezpieczne i w 100% skuteczne?

•
•
•
•
•

Czy dziecko powinno spać na poduszce?

W szpitalu pielęgniarka słyszy za drzwiami gabinetu:
- Wynoś się, uciekaj!
Po chwili z gabinetu wybiega pacjent. Pielęgniarka zdziwiona
pyta się lekarza:
- Panie doktorze, czemu pan tak krzyczał na pacjenta?!
- Bo leczę go 3 lata na żółtaczkę, a on mi teraz mówi,
że jest Chińczykiem.

Przychodzi student do lekarza. Ten go dokładnie bada, w pewnej
chwili wzdycha i mówi:
- Został panu jakiś miesiąc życia.
- Ale...
- Ale zwolnienia dam najwyżej tydzień!

Szpital. Oddział chirurgiczny. Głos z dyżurki lekarskiej:
- My chirurdzy to mamy wielu nieprzyjaciół na tym świecie.
- A na tamtym jeszcze więcej - odpowiada słaby głos z sali
pooperacyjnej.

Czy Wi-Fi wpływa na nasze zdrowie?
Czy halitoza to chwyt marketingowy?
Piwo i żurawina oczyszczają nerki?
Czy kawa wypłukuje składniki odżywcze?

Na pewno każdy z nas miał do czynienia przynajmniej z jednym z nich.
W dobie internetu wiedza ekspertów stawiana jest na równi
z wiedzą pseudoekspertów, co stwarza wiele zagrożeń. Czy
z usterką samochodu udajemy się do piekarza? A w sprawie
zepsutego piekarnika dzwonimy do fryzjerki?
Pamiętajmy: żadne forum i internetowi specjaliści nie zastąpią
wizyty u lekarza. A jeśli nawet wydaje nam się, że porada
udostępniona w internecie „brzmi naukowo”, nie oznacza to,
że jest wiarygodna.
Wydawnictwo: Burda Media Polska, 2019
Powyższy opis pochodzi od wydawcy

Gazpacho

„Tick-Tock"

Dentysta do pacjenta podczas „prac głębinowych”:
- O przepraszam, zdaje się, że naruszyłem panu nerw.
- Nie szkodzi, nawet nie bardzo bolało – uspokaja pacjent – tylko
niepotrzebnie pan z tego powodu wyłączył światło...

- Gdyby była konieczna operacja, czy będzie pan miał czym
zapłacić? - pyta lekarz.
- A gdybym nie miał czym zapłacić, czy byłaby konieczna
operacja? - pyta pacjent.

Pielęgniarka do pacjenta:
- Takiego chamskiego pacjenta to jeszcze nie operowaliśmy,
przez całą operację klął pan jak furman.
- A to może dlatego, że zapomnieliście mi dać narkozę!

Poleca lek. Marcin Mazur

Kilka miesięcy temu uczestniczyłem w Łodzi w wydarzeniu pod nazwą Marillion Weekend. Wydarzenie niezwykłe, wręcz święto dla wielbicieli talentu muzyków z Wielkiej Brytanii. Trzy dni koncertów Marillion, każdy z nieco innym repertuarem, każdy magiczny. Święto, bo
gromadzi ludzi z całego świata, panuje niezwykła atmosfera sympatii, uśmiechu i jedności. Marillion na każdy z koncertów zaprasza zespół
poprzedzający, czyli tzw. support. W tym roku był to między innymi norweski zespół Gazpacho. Podczas godzinnego występu przypomnieli
bardzo dużo materiału z najlepszej płyty "Tick-Tock". Wróciłem do niej i uzmysłowiłem sobie, że powinienem ją bezwzględnie Państwu
polecić z powodu absolutnie przepięknych dźwięków. Płyta wydana w 2009 r będąca tzw. concept albumem, czyli muzyczną opowieścią.
Podstawą stało się opowiadanie Antoine de Saint- Exupery "Ziemia, planeta ludzi", oparte na własnych doświadczeniach po katastrofie
lotniczej na pustyni. Muzyka na płycie wspaniale oddająca nastrój człowieka w obliczu katastrofy, wędrówkę po pustynnych pustych przestrzeniach. Słuchając tych dźwięków ma się wrażenie przeżywania tego, co bohater. Piękne melodie, z elementami orientalnymi, snujące
się w niespiesznym rytmie karawany. Partie skrzypiec, bębny, organy, flet, oryginalny głos… Wszystko ma swój moment, wszystko jest na
swoim miejscu, wszystko idealnie wpasowuje się w klimat, często wbrew pozorom. Muzyki z tej płyty trzeba słuchać w całości, bo tylko
wtedy odkrywamy wszystkie jej subtelności, ukryte gdzieś w głębi smaczki i piękno melodii, możemy wczuć się w wytworzony nastrój.
Serdecznie polecam na jesienne wieczory.
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Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia
Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu:
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

Dzięki IKP
otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce
masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia
sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ
Korzystaj z e-recepty
nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek
możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną
e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie

