Opieka koordynowana

Pilotaż POZ PLUS
Realizacja programu w okresie 01.07.2018 – 30.06.2021

Kompleksowa opieka zdrowotna dla pacjenta zdrowego i chorego przewlekle
w poradni medycyny rodzinnej CENTRUM.

› Przychodnia Zdrowia w Siedlcach › ul. Ks. Niedziałka 14
› Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim › ul. Piłsudskiego 42a
› Przychodnia Zdrowia w Aleksandrowie › Aleksandrów 43B

Drodzy Czytelnicy,
W Kiedy będziecie zagłębiać się w lekturze najnowszego numeru naszego kwartalnika, w Waszych domach będzie już panowała świąteczna atmosfera. To chyba najpiękniejsze oczekiwanie w roku, nie tylko dla dzieci, ale
także dla nas, dorosłych, którzy przywołujemy w pamięci Święta naszego dzieciństwa, podszyte czystą radością
i tajemnicą, nie zmącone strachem przed przyszłością, wolne… Chciałbym, byście Państwo tak właśnie przeżyli
nadchodzące Boże Narodzenie – bez zamartwiania się i niepokoju, pięknie i dobrze, ciesząc się wzajemnie sobą
i życząc sobie jak najlepiej.
W przeddzień świąt Bożego Narodzenia oddajemy w Wasze ręce kolejny numer magazynu „Zdrowie w Centrum”.
Znajdziecie w nim Państwo wiele interesujących artykułów i wywiadów ze specjalistami, które – mam taką nadzieję – rozwieją Wasze wątpliwości i podpowiedzą, jak postępować w przypadku konkretnych schorzeń. Szczególnej uwadze Państwa polecam artykuł dr Joanny Krzyżanowskiej-Zbuckiej, psychiatry z Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, która omawia bardzo ważny a często bagatelizowany temat zaburzeń nastroju u ofiar
przemocy. O tym, jak groźna jest mukowiscydoza, zaliczana do chorób rzadkich, opowie dr Marcin Mazur. Psycholog Adriana Szubielska podpowie nam, co zrobić, by święta upłynęły nam w miłej atmosferze, a nie stały się
polem bitwy…. Na łamach naszego kwartalnika spotkamy też szczęśliwą parę nowożeńców, którzy poznali się
w Dziennym Domu Opieki. Miłość w jesieni życia też może być piękna.
Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim smaki i zapachy. W naszym kąciku kulinarnym znajdziecie Państwo sprawdzone, ale nietuzinkowe przepisy na sylwestrowe dania, które oczarują gości.
Na nadchodzące święta życzę Państwu zdrowia, pogody ducha i radości ze wspólnych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół.

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

Migrena
ból, który odbiera
radość życia

Migrena, najpowszechniejsza współczesna choroba neurologiczna. Często bagatelizowana i przemilczana podczas wizyt w gabinecie lekarskim. Dotyczy zwykle ludzi przed 40
rokiem życia i jest traktowana lekceważąco jako „zwykły”
ból głowy. Tymczasem nieleczona może zamienić nasze
życie w koszmar.
Częstość występowania migreny w populacji polskiej jest
oceniana na około 8%, z czego 75% stanowią kobiety, a 25%
mężczyźni. Pierwsze objawy mogą pojawić się w każdym
wieku (także u dzieci i osób starszych), jednak
u prawie 90% chorych pierwszy napad bólu
występuje przed 40 rokiem życia. Szacuje się,
że powyższe statystyki są znacznie zaniżone, ponieważ wielu chorych nie zgłasza się
z objawami do lekarza.
Nie każdy ból głowy to migrena. Ból migrenowy jest specyficzny, choć nie jest to
regułą ‒ zwykle umiejscawia się w jednej
połowie głowy, najczęściej za okiem, jest
pulsujący i nasila się nawet przy niewielkiej
aktywności fizycznej. Bólowi mogą towarzyszyć nudności, czasem wymioty oraz nadwrażliwość na światło, dźwięki lub zapachy,
a także łzawienie oczu.

Objawy choroby
Klasyczna migrena, diagnozowana wśród 25% przypadków, to migrena z aurą. Charakteryzuje się różnymi
objawami neurologicznymi, które poprzedzają wystąpienie bólu głowy. Aura objawia się krótkotrwałym zaburzeniem widzenia, zaburzeniem czucia,
jednostronnym niedowładem, zaburzeniem mowy,
drętwieniem twarzy. Objawy te są całkowicie odwracalne i z reguły ustępują tuż przed pojawieniem
się bólu głowy lub na początku jego trwania. Aura
migrenowa ustępuje zwykle po godzinie, ale na jej
miejscu pojawia się napad migreny, który szybko
się rozwija i ma duże natężenie. Bez podania leków
przeciwbólowych, ból migrenowy osiąga maksymalne natężenie w ciągu dwóch godzin i utrzymuje
się od 4 do 72 godzin! Jeśli po tym czasie ból nie
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Bółe głowy
ustąpi, mówimy o stanie migrenowym, który wymaga interwencji
lekarskiej. Napad migreny może pojawić się kilka razy w ciągu
całego życia, ale może również pojawiać się cyklicznie. Taką
regularnością charakteryzuje się migrena miesiączkowa, która
wiąże się ściśle z cyklem menstruacyjnym i wypada zwykle kilka
dni przed okresem lub mniej więcej w jego połowie. Abstrahując
od tego typu migreny i tak problem ten częściej dotyczy kobiet
niż mężczyzn. Jej przyczyny nie są jeszcze dokładnie poznane,
wiadomo jednak, że jest to choroba dziedziczna.

Dlaczego tak boli?
Rozpoznanie migreny zgodnie z obowiązującymi w Polsce kryteriami jest ustalane na podstawie wywiadu, tzn. co najmniej
kilkukrotnego występowania bólów głowy o charakterystyce
migrenowej. Do rozpoznania migreny nie są konieczne badania
dodatkowe, chociaż z reguły wykonywane są badania obrazowe mózgu i EEG w celu wykluczenia innych chorób. Mimo
że pierwszy w życiu napad migreny może bardzo przestraszyć
chorego, migrena nie jest chorobą zagrażającą życiu i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Pomimo że znane są
przyczyny i przebieg choroby, nie ma skutecznych sposobów, aby
uniknąć występowania napadów bólowych, ale poznanych jest
wiele czynników, które mogą sprowokować nagły ból głowy, a do
najczęstszych zalicza się: stres emocjonalny lub wręcz przeciwnie
odprężenie po stresie (tzw. weekendowe/wakacyjne bóle głowy),
zmiany hormonalne (np. miesiączka u kobiet, przyjmowanie leków hormonalnych), niektóre pokarmy (czekolada, kakao, alkohol, produkty nabiałowe, tłuste potrawy), głód, niedobór snu lub
zbyt długi sen, zmęczenie lub duży wysiłek fizyczny, gwałtowne
zmiany pogody, pobyt w górach na dużych wysokościach. Niestety, nie wystarczy unikać wyżej wymienionych czynników, aby
pozbyć się migreny, a jej leczenie polega na łagodzeniu silnych
bólów i zmniejszeniu częstotliwości napadów.

Jak leczyć?
W większości badań klinicznych leczenie napadów migreny
uznawano za skuteczne, jeśli ból ustąpił całkowicie lub znacznie
się zmniejszył w ciągu 2 godzin od podania leku i nie nawrócił
w ciągu 24 godzin (chory nie musiał przyjmować w tym czasie
dodatkowych leków). Leczenie migreny opiera się głównie na
podaniu leków przeciwbólowych, na szczęście mamy do dyspozycji szeroki wachlarz preparatów, które są dostępne bez recepty.

5.

6.

paracetamol 1000 mg doustnie
lub doodbytniczo
preparat złożony, zawierający kwas acetylosalicylowy (250 mg), paracetamol (200–250 mg)
i kofeinę (50 mg) – który okazał się skuteczniejszy niż każda z tych substancji stosowana
osobno lub w postaci preparatu złożonego bez
kofeiny.

Słabsze działanie wykazuje metamizol (Pyralgina) w dawce 1000
mg doustnie.
Dodatkowo stosuje się leki przeciwwymiotne (Metoklopramid),
który zwiększa wchłanianie leków przeciwbólowych.
Najnowszą grupę preparatów stanowią tryptany, które pozwalają
szybko i skutecznie zatrzymać napad migrenowy zarówno na początku, jak i w trakcie jego trwania. Tryptany stosuje się w leczeniu doraźnym migreny na całym świecie i uważane są one za leki
pierwszej linii wykorzystywane w leczeniu napadów. U chorych,
u których napady bólu głowy występują bardzo często i wymagają
przyjmowania dużych ilości leków przeciwbólowych, istnieje ryzyko rozwinięcia się bólu głowy z nadużywania leków przeciwbólowych. Dlatego każdy chory na migrenę powinien monitorować
liczbę przyjmowanych w miesiącu leków przeciwbólowych, aby
nie dopuścić do rozwoju polekowego bólu głowy. Nie zaleca się
przyjmować leków przeciwbólowych w trakcie wystąpienia aury,
ponieważ nie każda aura zwiastuje nadchodzący ból głowy.

Zadbaj o siebie
Całkowite wyleczenie migreny nie jest możliwe, chociaż u poszczególnych pacjentów częstość występowania napadów migreny jest bardzo różna i chociaż nie jest to choroba zagrażająca
zdrowiu i życiu, to bardzo upośledza komfort funkcjonowania
zawodowego i społecznego. Wiadomo na pewno, że styl życia
ma duży wpływ na powstawanie migreny. Pacjenci cierpiący na
migrenę powinni przede wszystkim dobrze się wysypiać, chodzić
spać i wstawać o tych samych porach, regularnie się odżywiać, nie
przebywać długo na czczo a będąc głodnym nie zaspokajać głodu
słodyczami, lecz konkretnymi posiłkami, nie stosować postów
i głodówek oraz unikać alkoholu.

Do leków przeciwbólowych stosowanych w migrenie, zalecanych
w pierwszej kolejności przez Europejską Federację Towarzystw
Neurologicznych, należą:

1.

kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polopiryna)
1000 mg doustnie

2.

ibuprofen 200–800 mg doustnie

3.

naproksen 500–1000 mg doustnie

4.

diklofenak 50–100 mg doustnie

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Chlorofil
zielony eliksir młodości
Większość z nas wie, że zielone zabarwienie roślinom
nadaje chlorofil. Nie jest także tajemnicą, że ma on zbawienny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.
Już od czasów starożytnych pełnił on funkcję cudownego
„uzdrowiciela”. Dzięki swojemu wyjątkowemu działaniu
nazywany bywa „płynną energią” lub „zieloną krwią”.

Czym jest chlorofil?
Chlorofile to grupa związków chemicznych, które występują w roślinach, algach i niektórych bakteriach. Wyróżnić możemy chlorofile typu A i B, które są najbardziej
rozpowszechnione w organizmach. Typ C i D występuje
zaś jedynie w glonach. Chlorofil posiada zieloną barwę,
ponieważ pochłania dużą część światła czerwonego i niebieskiego i odbija się właśnie światłem zielonym. Chlorofil powiązany jest z energią słoneczną, dlatego często
określa się go też mianem „zielonego słońca”. Ponadto
jego cząsteczki są uderzająco podobne do cząsteczek
hemu, które występują w ludzkiej krwi. Można powiedzieć, że chlorofil opiekuje się naszym organizmem,
uzdrawia narządy i reguluje pracę układu pokarmowego,
jednocześnie walcząc z drobnoustrojami.

Co daje nam chlorofil?
Chlorofil jest płynną energią słoneczną. Jego regularne picie zapewni naszej skórze oliwkowy odcień oraz
spowolni procesy starzenia się skóry. Liczne badanie
wykazują, że zielony barwnik walczy z nowotworami
i miażdżycą. Stosuje się go także w leczeniu anemii, ponieważ zwiększa ilość czerwonych krwinek, jest źródłem
żelaza i reguluje krzepliwość krwi. Jest również pomocny
w walce z cukrzycą, wyrównując poziom cukru we krwi.
Za chlorofil mogą także podziękować stomatolodzy, ponieważ łagodzi on stany zapalne, przyspiesza leczenie
dziąseł i niweluje nieprzyjemny zapach z jamy ustnej.
Przyjmowanie chlorofilu jest także polecane kobietom
karmiącym, ponieważ stymuluje produkcję i wydzielanie
mleka. Chlorofil reguluje cykl miesiączkowy i pracę tarczycy. Polecany jest także dla osób chorujących na astmę.
Ponadto ta „zielona krew” przyspiesza gojenie się ran,
zmniejsza żylaki oraz poprawia wzrok. Wg doktora Piotra
Kardasza „Chlorofil w swojej czystej postaci jest jednym
z najcenniejszych produktów dla osób zmagających się
z przemęczeniem bądź stresem. Doskonale wspomaga
oczyszczanie organizmu i pozwala na skuteczną regenerację niemal wszystkich narządów wewnętrznych. Jednocześnie dzięki niezwykłej zdolności transportowania
tlenu, a także właściwościom odkażającym pozwala pozbyć się patogennych bakterii. To wszystko sprawia, że
chlorofil jest niezastąpiony nie tylko dla osób pragnących
jak najdłużej zachować pełnię zdrowia i urody, ale również dla tych, którzy chcą przyspieszyć proces regeneracji
zmienionych chorobowo narządów”

Jak dostarczyć chlorofil
organizmowi?
Źródłem chlorofilu są zielone warzywa – liście sałaty, brokuły, ogórek, szpinak oraz np.
rzeżucha czy koperek. Najbardziej bogate
w ten składnik są jednak natka pietruszki
i seler. Jeżeli uzupełnimy naszą dietę
o zielone koktajle skomponowane na
bazie tych produktów, utrzymamy
zasadowe PH organizmu oraz znacząco zwiększymy swoje szanse
na ogólne zdrowie.
Zwracając jednak uwagę na stopień zanieczyszczenia produktów,
które spożywamy, warto zaopatrzyć się w preparaty pomocnicze,
które pozwolą nam związać toksyny. Ważne jest, aby pamiętać, że
tylko w 100% naturalne substancje są w stanie wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie. Warto zatem
podjąć się suplementacji chlorofilem np. poprzez preparat DuoLife Chlorofil. Jest to wyjątkowa
kompozycja w pełni naturalnych
składników, dzięki której możemy
oczyścić nasz organizm z toksyn.
Jest to jeden z najcenniejszych
produktów dla osób zmagających
się ze zmęczeniem lub stresem.
Wspomaga oczyszczanie organizmu i odkaża go. Jest to idealne
rozwiązanie dla osób, które chcą
na długo zachować świeży wygląd i dobre samopoczucie oraz
przyspieszyć proces regeneracji
organizmu.
Aby skutecznie dbać o nasz organizm i profilaktykę prozdrowotną
warto sięgać po naturalne produkty
i preparaty bazujące wyłącznie na
organicznych składnikach. Picie
płynnego chlorofilu możemy porównać do kąpieli słonecznej, którą fundujemy naszym tkankom,
komórkom i narządom. Biorąc
pod uwagę, że picie chlorofilu codziennie przynosi tylko pozytywny
wpływ na nasz organizm, uczyńmy
z niego nasz codzienny zwyczaj.
Jadwiga Cackowska-Lisik

Pacjentchlorofil.centrum.med.pl

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Pierwsza

– POMOC

CELE PIERWSZEJ
POMOCY:
►► Ochrona życia ludzkiego

NIE BĄDŹ BIERNY – RATUJ!
Obecnie rozwój cywilizacji stawia przed ludźmi coraz większe
wymagania w zakresie umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom, a w przypadku ich wystąpienia podjęcia odpowiednich
działań na miejscu zdarzenia. Aby zaistniała szansa na zmniejszenie skutków urazu czy zachorowania oraz przeprowadzenia
intensywnych procedur medycznych, na miejscu musi znaleźć
się osoba, która udzieli pierwszej pomocy, podtrzymując podstawowe funkcje życiowe człowieka. Dla życia i zdrowia ofiar
wypadków bezpośrednio po zdarzeniu liczy się każda sekunda.
Każdy człowiek może stać się uczestnikiem lub świadkiem takiego wypadku, w wyniku którego niezbędne jest szybkie podjęcie
czynności ratunkowych. Właściwe przygotowanie w tym zakresie
może uratować życie.
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►► Ograniczenie skutków
obrażeń lub choroby
►► Zapewnienie ulgi
w cierpieniu
►► Wspomaganie powrotu
do zdrowia
►► Przygotowanie do dalszego postępowania
medycznego

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OBOWIĄZEK UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY
Do udzielania pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia
i zdrowia obligują każdego człowieka nie tylko normy moralne,
ale także przepisy prawa. Obowiązek ten wynika z art. 162 Kodeksu karnego, art. 44 Prawo o ruchu drogowym oraz art. 4 ustawy
Państwowe Ratownictwo Medyczne.

II. Co się stało (powód wezwania) – należy opisać, co się wydarzyło, czy jest to np. zachorowanie, wypadek
komunikacyjny, uraz, oparzenie itp.
II. Stan poszkodowanych – podaje się objawy, które

można zaobserwować (np. przytomny/nieprzytomny, oddycha
tak/nie, krwotok, uraz głowy, drgawki), jak i te, które podają sami
poszkodowani (np. piekący ból w klatce piersiowej, duszność,
zawroty głowy). Jeżeli jest to wypadek – należy określić, ile jest
osób potrzebujących pomocy i w jakim są stanie.

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

IV. Dane poszkodowanego – przekazuje się dyspo-

Łańcuch przeżycia to kolejne, następujące po sobie, etapy akcji ratunkowej, mające na celu umożliwienie przeżycia osobie, u której
doszło do zatrzymania krążenia. Skuteczność tych działań zależy
od czasu, w jakim podejmowane są interwencje. Stąd kluczowa
rola świadka zdarzenia!

V. Dane wzywającego – po przekazaniu wszystkich

1.
2.
3.
4.

NA ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA
SKŁADAJĄ SIĘ:
wczesne rozpoznanie zagrożenia życia
i wezwanie służb ratowniczych
(aby zapobiec NZK)
wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (aby zyskać czas)
wczesna defibrylacja (aby przywrócić
czynność serca)
szybkie wdrożenie zaawansowanych
zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka poresuscytacyjna
(aby przywrócić jakość życia).

SCHEMAT WZYWANIA POMOCY
Dzwoń na nr telefonu 999 lub 112
Kolejność przekazywania informacji jest bardzo ważna.

CO POWIEDZIEĆ
DYSPOZYTOROWI CPR ?

zytorowi płeć i wiek osoby poszkodowanej. Jeśli jest to możliwe,
również jego imię i nazwisko.
powyższych informacji, należy podać imię i nazwisko oraz numer
telefonu osoby, która zgłasza zdarzenie.

Pamiętaj!

►► Spokojnie odpowiadaj na pytania
dyspozytora
►► Wykonuj polecenia dyspozytora
►► Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki,
poczekaj aż dyspozytor potwierdzi przyjęcie wezwania
W trakcie rozmowy należy uważnie słuchać
tego, co mówi dyspozytor. Może on zadawać
pytania, które ułatwią np. dojazd ZRM na miejsce zdarzenia, może także powiedzieć, co należy zrobić do czasu przyjazdu karetki.
Czas na podjęcie skutecznego działania przywracającego podstawowe funkcje życiowe jest krótki i wynosi 3-4 minuty. Bezczynne
oczekiwanie na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego to najgorsze, co można zrobić dla poszkodowanego. Zatem niezbędne
jest posiadanie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.
Ukończenie kursu czy szkolenia w tym zakresie, prowadzone
przez profesjonalne placówki (np. www.ckziu.siedlce.pl), pozwalają uzyskać nie tylko odpowiednie zaświadczenie, ale przede
wszystkim dodają odwagi i pewności w działaniach służących
ratowaniu ludzkiego życia.

I. Miejsce zdarzenia – określa się miejsce, w którym

doszło do zdarzenia. Należy podać: nazwę miejscowości i dokładny adres: nazwę ulicy, numer domu, bloku, klatki, piętro. Gdy
sytuacja wydarzyła się na drodze, należy określić orientacyjny
adres miejsca zdarzenia. Jeśli jest to niemożliwe, podaje się charakterystyczne punkty orientacyjne.

Agnieszka Pątek-Gołębiowska
mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego
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Zdrowie
NA CO DZIEŃ
Wasze historie

Bo ja nie mam
z kim pogadać...
Karol ma 32 lata, profil na fb, kartę autobusową na I strefę, laptopa, mikrofon ze stojakiem
i życzliwych ludzi wokół. Ale też – jak to w życiu – tych, którzy wykorzystują jego łatwowierność, również nie brakuje…
Mieszka w Siedlcach. Jest tytułowym bohaterem 6-minutowego filmu dokumentalnego pt. „Karol”, nakręconego przez Marcina
Sakowicza z Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Siedlcach. Dokument ten zajął II miejsce
w kategorii najlepszy film na IV Ogólnopolskim Festiwalu FilmON w Krakowie.

Wszystkie cztery produkcje filmowe, które powstały dotychczas
w Warsztacie Terapii Zajęciowej, zostały nakręcone na potrzeby
konkursu filmowego, organizowanego przez WTZ w Białej Podlaskiej. W 2017 r. tematem konkursu były niepełnosprawność i rodzina.
Sytuacja rodzinna i życiowa Karola idealnie się w ten temat wpisała.
Tak naprawdę Karol ma na imię Piotr, ale wszyscy mówią na niego
Karol. I jemu się to podoba. Woli być Karolem, bo na warsztaty
terapii zajęciowej chodzi jeszcze jeden Piotr.

Nie ma czasu na wybryki
– Lubię tę zabawę w filmowca. Sprawia mi przyjemność. Nie traktuję jej jako obowiązku służbowego. Nie ukrywam, że film o Karolu chciałem pokazać gdzieś dalej. Szukałem w sieci informacji
o amatorskich festiwalach osób niepełnosprawnych. Znalazłem IV
Ogólnopolski Festiwal FilmON w Krakowie. Wysłałem na niego 2
filmy – „Karol” oraz „mój PATRIOTYZM, moja NIEPODLEGŁA”
– mówi Marcin Sakowicz.
Z 46 filmów, nadesłanych z całej Polski, „Karol” zakwalifikował się
do ścisłej 17, która została wyświetlona podczas FilmON w krakowskim kinie Sfinks. Był jedynym filmem dokumentalnym.
– Budujące jest to, że film o Karolu się spodobał. Bo film o 100-leciu niepodległości, reżyserowany, ze scenariuszem, z kostiumami,
rekwizytami i biało-czerwonymi opaskami nie przypadł jury do gustu.
Mimo że cały warsztat na 100 procent był w niego zaangażowany
– przyznaje pan Marcin.
– Bardzo fajnie było. Ładną nagrodę dostałem. Ale szkoda, że w tej
nagrodzie nie było jednej rzeczy. Szkoda, że kasy nie było – przyznaje
uczciwie Karol.
Siedlecki WTZ funkcjonuje od 2001 r. Pracownia multimedialna
istnieje w nim od samego początku. Marcin Sakowicz pracuje w niej
od 10 lat. Nakręcił film o Karolu, żeby pokazać, że niepełnosprawni
czasem mieszkają sami. Że nie zawsze mają tradycyjną, modelową
rodzinę. Że czasem ta rodzina jest, ale mieszka w innym gospodarstwie...
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Karol jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. Mieszka w mieszkaniu po mamie, która zmarła w 2014 r. Ma tatę, ale jego życie tak
się poukładało, że nie są razem. Tata bardzo często go odwiedza
i robi mu zakupy.
Po śmierci mamy przez pewien czas mieszkała z Karolem Paula,
młoda osoba, która dostała dach nad głową w zamian za opiekę nad
Karolem. Teraz Karol został sam.
– Różne przypadki się zdarzają ze mną. Powiem od razu, że jak robię
sobie coś w kuchni, albo idę do łazienki się umyć, czy coś zrobić,
to chwila nieuwagi i zaraz ze mną może być problem. Albo krew
leci z nosa, albo mogę zasłabnąć w wannie. Czym dłużej posiedzę
w wannie, w ciepłej wodzie, tym może być gorzej. Nie ma czasu
na wybryki. Muszę się streszczać, bo potem kto mnie wyciągnie
z wanny, jak się zasiedzę? A jeszcze dodatkowo powiem, że mam
padaczkę. Jak by mnie dogoniła podczas posiłku, to już zaraz po mnie
by było. Jak ludzie przeczytają o mnie, to może zobaczą sprawę?
Może wpadną im do głowy jakieś pomysły? Może jakaś dziewczyna
się znajdzie, bo inaczej pójdę do domu opieki. Bo ja sam nie mogę
mieszkać – szczerze przyznaje Karol.
Instruktor w pracowni multimedialnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach Marcin Sakowicz zaznacza jednak, że nie po to
nakręcił film o Karolu, żeby mu znaleźć opiekuna.
– Karol jest w mojej ocenie bardzo zaradną osobą, tylko w tym domu
taką samotną. Bardzo potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem.
Czasem wpuszczał do domu kogoś, kto go potrafił okraść. Ocierało

Wasze historie
się to potem o sąd. Czasem wybrał sobie kolegów, którzy go
w śliwki poprowadzili. Czasem idzie do dzieci, a one się z niego
śmieją. Biurko miał za małe, to szafę zaczął rozkręcać. Taka jego
uroda…
– Tak, bo ja czasami się nudzę i nie mam z kim gadać – przyznaje
Karol.

Rodzina, ach rodzina
W filmie Karol mówi o tym, jak jego zdaniem powinna wyglądać
rodzina i jakie zadania powinna wykonywać.
– Rodzina powinna wyglądać w ten sposób, że powinni dawać
więcej kasy i coraz więcej. I żebyśmy się dogadali spokojnie,
czy jak. Albo żebyśmy gdzieś wyjechali na wczasy. Ale niestety,
teraz wszystko jest pozmieniane. Rodzin miałem sporo. Jak mama
żyła, to jechałem na święta do Dąbrówki, a jak mama zmarła, to
w Święta albo na ul. Zambrowskiej w Siedlcach, albo u wujka
Koli siedzę. Oni tam rozmawiają na swoje tematy, a ja się nawet
nie mogę odezwać… A w czasie nagrywania filmu to zapomniałem
powiedzieć, że chodzę do sąsiada – przypomina sobie nagle Karol.
– Wszystkie słowa Karola, które słyszymy w filmie, pochodzą
bezpośrednio od niego. Miał wcześniej zadane pytania i czas na
przemyślenie odpowiedzi. Nigdzie ich nie zapisał. Mówił prosto
z głowy, tak jak czuł i jak uważał. Trzeba tylko było ukierunkować
tę naszą rozmowę – wyjaśnia Marcin Sakowicz.
Film był kręcony u Karola w domu i na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pokazuje życie codzienne Karola.
Rola w „Karolu” jest drugą rolą filmową tytułowego bohatera.
Wcześniej wystąpił w 20-minutowym filmie pt. „Jeden dzień
z życia warsztatów w obiektywie”, który zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym w Sycewicach.
– A jeszcze jak byłem z KSN–em (Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych – przyp. Ana) w Sokołowie Podlaskim, to
brałem udział w zajęciach teatralnych. Zagrałem wtedy kaczkę –
przypomina sobie Karol.
– Jak mam zamiar posprzątać chatę, poodkurzać czy śmieci wynieść, to biorę się do dzieła. Ale tata mówi tak: „Lepiej nie sprzątaj,
bo posprzątasz i zaraz będziemy musieli poprawiać po tobie”.
Do WTZ–u Karol przychodzi codziennie na godz. 8.00 i jest tu
do godz. 15.00. Spędza czas w pracowni doświadczania świata,
muzyki i teatru. Je też tutaj posiłek, który sam sobie wykupuje.
– Jak mi się uda raz przynajmniej zaspać, np. wstanę o 8.00,
bo śpię jak zabity, to mówię sobie: jest 8.00, zostaję w domu.
Przynajmniej jeden taki dzień od czasu do czasu mogę sobie
poświęcić, prawda?
Kiedy Karol jest w WTZ, a nie ma pani Magdy, która prowadzi
pracownię doświadczania świata, muzyki i teatru, wtedy idzie do
pracowni multimedialnej, do pana Marcina.
– Idę na komputer, siadam na fb i sprawdzam, czy ktoś coś do
mnie pisze. Mam profil na Facebooku. Połowa znajomych jest
z Siedlec, połowa z Białej Podlaskiej. Jak nie mam nic do roboty,
to sobie podśpiewuję, albo na komputerze coś tam migam. Miałem

stacjonarny komputer, ale mi się popsuł i poszedł na śmietnik.
Mam laptopa, co go tu dzisiaj przyniosłem. Bo ja dziś jadę na wieś,
tylko tata musi przyjść i 10 zł mi dać, bo muszę kupić bilet na busa.
Jaresem się jedzie do Przesmyk, a do Wielgorza autobusem numer
14. Skąd Karol to wie? – Ja taki głupi nie jestem! – mówi i uczciwie
przyznaje: – Kiedyś była taka sytuacja, że czekałem na Jaresa, a jakiś
łobuziak chciał kasę i mi podpierniczył…
– A ty jesteś taki uczciwy i taki dobry w tym wszystkim, i łatwowierny,
żeś mu te pieniądze oddał. Bo cię poprosił, pogadał, pogadał i dostał…
Są tacy ludzie. A Karol jest w pełni praw. Ma prawo samodzielnie
funkcjonować, przemieszczać się i dać komuś w prezencie swoje
kieszonkowe…
W Polsce niepełnosprawność jest postrzegana głównie jako niepełnosprawność fizyczna. Ktoś nie ma ręki, nogi, chodzi o kulach lub jeździ
na wózku… Znany, bo „widoczny” jest zespół Downa. O chorych
psychicznie i osobach niepełnosprawnych intelektualnie za dużo się
nie mówi...
– Wciąż jest znieczulica. A oni przecież są i gdzieś jakoś funkcjonują… – mówi Marcin Sakowicz.

Jak już jest robota,
to trzeba robić
Gdy Karol przyjeżdża do Przesmyk lub Wielgorza, słyszy: „Chcesz
pracować? To bierz pistolet, sprężarkę i wyczyść krzesła drewniane”.
– To czyściłem je tym pistoletem. Od szóstej rano do szóstej wieczorem musiałem zasuwać. Nawet czasami, jak byłem w Wielgorzu, to
słyszałem: „Karol, idź zrzuć drzewo z przyczepy”. To wlazłem na tę
przyczepę od traktora i zrzuciłem. Wszystko drzewo po kolei. Jak
jestem w Wielgorzu na wakacjach, to zawsze się rano pytam: „Co
robimy? Co mamy działać? Dyskotekę, czy mam iść do roboty?” Jak
mówią: „Muzyki elektrycznej nie włączaj, to idę i sobie mechanikę
montuję”.
Dyskoteka zawsze trwa u Karola od godz. 5.00 do około 21.30.
A w sylwestra to od godz. 20.00 do 6.00 rano.
– Chyba wszyscy słyszeli o tym, że ja na DJ-a lecę do przodu. Muzykę
podłączam i mogę dyskoteki robić do woli. Tylko jest mały problem.
Nie mam gdzie tego rozstawić. Kasy nie ma i nie mam gdzie się,
kurdę, rozwijać. Nie mam pracowni, a w bloku nie da rady. Disco
polo słucham. I potrafię śpiewać. Stare piosenki szczególnie. Przez
mikrofon. Mam nawet stojak do mikrofonu. Wszystko mam. Tylko
muszę jechać do Wielgorza, żeby zaśpiewać ‒ zwierza się.
– Mam nawet kartę autobusową, ale tylko na I strefę, a Wielgorz to jest
już III strefa, a ja nie mogę na III strefie jechać, jak nie mam pieniędzy
na bilet. Jak się chce mnie zawezwać, to trzeba dzwonić i mówić.
Wtedy pakuję sprzęt, się szykuję i już lecę. Tylko niestety za darmo
nie robię. Od razu z kasą wszystko idzie w diabli. Zrobiłem listę i są
napisane kwoty. Np. dyskoteka 400 zł kosztuje. Przyjeżdżam i musi
już być kasa przygotowana. Macie pieniądze? – pytam. Jeśli tak, to
przytrzymajcie je i na koniec mi dacie. Rozstawiam sprzęt – pianino,
wzmacniacze. Jak pianino nie jest potrzebne, to stawiam komputer.
Jakieś 20-30 minut to trwa i gotowe. Zaczynamy.
Aneta Abramowicz-Oleszczuk
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O tym się mówi

Zaburzenia
nastroju

u ofiar przemocy

Problemy diagnostyczne. Doświadczenia własne

Nie wszystkie ofiary przemocy cierpią
na zaburzenia nastroju - było to jedno
z moich pierwszych odkryć, gdy kilka lat
temu zaczęłam konsultować psychiatrycznie kobiety-ofiary przemocy domowej. A jeżeli cierpią, to miewają objawy
depresyjne mieszczące się w rozmaitych
miejscach klasyfikacji nozologicznych.
Diagnoza zależy od nasilenia objawów,
na ile bezpośredni jest ich związek z przemocą oraz od ewentualnego współistnienia innych czynników wpływających
na obraz i przebieg zaburzeń.
Długotrwałe narażenie na poważny stres powoduje wykształcenie
w ofiarach specyficznych mechanizmów obronnych. Im dłużej
trwa przemoc, tym poważniejsze zmiany następują w osobowości.
U wielu ofiar może dość długo nie dochodzić do dekompensacji
wymagającej interwencji psychiatrycznej czy psychologicznej,
ponieważ przystosowują się one do najgorszych warunków, stałego zagrożenia i niepewności, uczą się radzić sobie ze wstydem,
złością, poczuciem krzywdy i winy; uruchamiają wszelkie zasoby
radzenia sobie - choć nie zawsze konstruktywne.
Szczególnie widoczne jest to u ofiar, które kształtowały swoje
relacje ze sobą i światem w przemocowej rodzinie generacyjnej. Pogorszenie stanu psychicznego u takich osób może nastąpić na skutek pojedynczego (czasem drobnego w porównaniu
z dotychczasowymi) wydarzenia, lub po wyczerpaniu zasobów
radzenia sobie. Pacjenci, którzy nie są ofiarami obecnie, a byli
nimi w dzieciństwie, często nie wiążą objawów, z którymi się
zgłaszają, ze swoją przeszłością i spontanicznie nie relacjonują
swoich traumatycznych doświadczeń. Możemy wtedy rozpoznać
jeden z zespołów psychopatologicznych (depresyjny, lękowy lub
lękowo-depresyjny) na podłożu zaburzeń osobowości (F60 według ICD 10).
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Dość duża grupa pacjentek leczących się z powodu depresji nie
ujawnia - czasem mówi o tym później, gdy bliżej pozna lekarza,
ale zwykle trzeba dopytać - że jest dorosłym dzieckiem alkoholika,
lub że w domu była, bądź jest, przemoc. Osoby te dość często
nie potrafią, z racji wyniesionych z domu obciążeń, nawiązać
w dorosłości innego związku niż przemocowy, i ponownie wchodzą w rolę ofiary. W trakcie życia miewają okresy obniżonego
nastroju, które mogą być diagnozowane jako choroba afektywna,
przejawiają także dość często objawy lękowe. Ten aspekt należy
zdecydowanie wziąć pod uwagę przy diagnozie oraz planując
postępowanie lecznicze i w stosownym momencie proponować
psychoterapię.

Molestowanie
Szczególnym przypadkiem są ofiary molestowania seksualnego, które miało miejsce w dzieciństwie. W tych przypadkach
trauma bywa głęboko ukryta. Na przykład pacjentka z depresją
poporodową, która odkryła w trakcie terapii, że jej problemy
z karmieniem piersią wynikały, przynajmniej w istotnej części,
z faktu bycia molestowaną seksualnie w dzieciństwie, o czym nie
pamiętała. Podawanie piersi dziecku budziło w niej bardzo żywe,
ambiwalentne uczucia, długo nie mogła zrozumieć dlaczego. Gdy
przypomniała sobie molestowanie, przestała się obwiniać, że jest
złą matką. Teraz może dalej się leczyć i zdrowieć, pracować w terapii nad relacją z córeczką, a także nad własną traumą.
Jedną ze specyficznych, niezbyt częstych sytuacji jest przemoc
wobec osoby chorej psychicznie, np. pacjentka z depresją - chorobą afektywną jedno- czy dwubiegunową (F33 lub F31 według ICD 10) - doświadcza przemocy domowej ze strony męża.
Wpływa to negatywnie na przebieg jej choroby. Osoba taka jest
jeszcze bardziej bezbronna wobec sprawcy, który ze względu na
jej psychiatryczne leczenie uważa, że może sobie na więcej pozwolić. Diagnoza przemocy jest w takim przypadku trudniejsza,
ponieważ trzeba wykluczyć nadinterpretacje ofiary wynikające
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z choroby. W większości przypadków przemoc w ogóle nie jest
rozpoznana, pacjentki w okresie normotymii radzą sobie lepiej
z jej ukrywaniem, a gdy ich stan się pogorszy, zwykle się skarżą,
ale mało kto im wierzy. Dla psychiatry istotniejszym problemem
jest opanowanie objawów choroby, czasem lekarz wie o przemocy,
ale skupia się głównie na leczeniu zespołu psychopatologicznego,
bagatelizując wpływ sytuacji domowej na przebieg zaburzeń, lub
z bezradności.
Osoba taka także organizacjom przemocowym i sądom jawi
się jako znacznie mniej wiarygodna. Zdarzyło mi się zeznawać w sprawie chorej psychicznie pacjentki, która rzeczywiście
w okresach zaostrzenia umieszczała sprawcę w swoim systemie
urojeniowym i to było podstawą niekorzystnej dla niej opinii biegłego psychiatry. Przemoc była jednak dobrze udokumentowana,
zeznania ofiary w okresie remisji były spójne, a mimo to adwokat
sprawcy posądzał mnie o stronniczość (oczywiście mogła to być
jego strategia...), a sąd długo miał wątpliwości i uważał, że podważam opinię biegłego.

Depresja jako skutek przemocy
Dużą grupę moich pacjentek stanowią osoby, które na skutek
przemocy zaczynają przejawiać objawy depresyjne. Diagnozowane są wtedy reakcje adaptacyjne (F43 według ICD 10): czy to
krótkotrwała, czy przewlekła (która często wygląda po prostu jak
depresja i bez znajomości czynnika stresowego nierozpoznawana
jest reakcja a epizod depresyjny), lub PTSD. Stresorem w tych
wypadkach jest nie tylko sama przemoc, ale także procedury
związane z pomocą (sprawy sądowe, kontakty ze służbami, pobyty
w domach dla ofiar przemocy, badania w Rejonowych Ośrodkach
Diagnostyczno-Konsultacyjnych itp.). Pacjentki te na ogół wiedzą,
dlaczego tak się czują i wiążą swoje objawy ze sprawcą. Podstawową formą pomocy dla tych osób jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Pomoc psychiatry (w tym farmakologiczna) staje
się niezbędna, gdy symptomy utrudniają proces terapeutyczny
i warunkiem dalszej pracy przy wychodzeniu z roli ofiary staje się
remisja objawowa. Pacjentki te często szukają pomocy na własną
rękę i zażywają różne przypadkowe lekarstwa, albo sięgają po
alkohol. Wtedy może się rozwinąć uzależnienie, a to utrudnia
dość poważnie proces terapeutyczny.

Przemoc jako czynnik spustowy
Kolejna grupa osób szukających pomocy to pacjentki, dla których
sytuacja przemocy była czynnikiem spustowym do rozwinięcia
depresji - choroby psychicznej. Stan obecnej wiedzy medycznej
nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, tak jak w przypadku
reakcji, że bezpośrednią przyczyną jest tu przemoc, ponieważ
etiologia jest zwykle wieloczynnikowa. Zaprzestanie przemocy
jako czynnika stresowego nie wystarcza do ustąpienia objawów,
ani tym bardziej do osiągnięcia poprawy funkcjonalnej. Diagnozę
można postawić po dłuższej obserwacji. Zwykle konieczne jest
długotrwałe leczenie farmakologiczne, psychoterapia i strategie
profilaktyczne jak przy chorobie afektywnej jedno- czy dwubiegunowej (F33 lub F31 według ICD 10). Rola ofiary utrwala się,
depresyjna ocena rzeczywistości ustawia pacjentkę w tej pozycji
nie tylko wobec sprawcy, ale także w wielu innych sytuacjach
życiowych.

jest modyfikowany zmianami ośrodkowego układu nerwowego
- w dużej mierze nieodwracalnymi. Pacjentka, która na skutek
wielu pobić miała wylewy do mózgu i ma obecnie, stwierdzane
w badaniach obrazowych, ubytki w istocie białej i szarej, a jako
późny skutek urazów głowy - padaczkę pourazową, jest tak chora,
że jej objawy depresyjne, nawet jeśli sytuacja przemocy ustanie,
wynikają już z nabytej dysfunkcji mózgu. Leczenie jej zaburzeń jest też bardziej agresywne, przyjmuje bowiem leki, które
same w sobie mogą utrudniać funkcjonowanie, rokowania są
niepomyślne. Rozpoznamy u niej zaburzenia nastroju na podłożu
organicznym (F06 według ICD 10). Związek z przemocą jest tu
w zasadzie bezpośredni, ale ofiara jest tak zaburzona, że nie jest
w stanie dochodzić swoich praw; sprawca nie poniósł kary za
trwały uszczerbek na zdrowiu ofiary.
Sądzę, że solidna, szeroka i dogłębna diagnoza psychologiczna
i psychiatryczna powinna być podstawą wszelkich działań terapeutycznych, także, a może nawet szczególnie, w przypadku osób,
które trafiają do leczenia jako ofiary przemocy.
Z własnego doświadczenia widzę, że należałoby zadbać o szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu i psychiatrów, którzy często
przemocy nie rozpoznają lub nie wiedzą, jak się zachować wobec
ofiary.

Joanna
Krzyżanowska-Zbucka
– psychiatra

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Pracownia Terapii Rozwoju
Fundacja Ef.kropka
Przewodnicząca Filii Warszawskiej Sekcji Naukowej Psychiatrii Srodowiskowej
i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego
Była konsultantka w Ośrodku dla Ofiar
Przemocy „Dom”, Fundacji Dzieci Niczyje
(obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę) i Pogotowia Niebieska Linia, nadal
okresowo konsultuje podopieczne organizacji zajmujących się przemocą
domową. Lek. Joanna Krzyżanowska-Zbucka 16 października była gościem
Centrum Medyczno-Dfiagnostycznego
w Siedlcach i prowadziła szkolenie dla
lekarzy rodzinnych nt. zaburzeń psychicznych w sytuacji przemocy w rodzinie.

Szczególnie drastyczne są przypadki ofiar, które na skutek przemocy fizycznej doznawały uszkodzeń mózgu i ich stan obecny
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Święta
POD

napięciem…

Psychiatrzy amerykańscy – Thomas H. Holmes i Richard H. Rahe –
w latach 70. na łamach pisma „Journal of Psychosomatic Research”
przedstawili listę najbardziej stresujących wydarzeń życiowych i zaliczyli do nich święta. Jak Pani myśli, dlaczego?

Jeszcze bardziej zaskakujące okazało się, że Święta Bożego Narodzenia są bardziej stresujące niż wejście w konflikt z prawem
- to daje do myślenia. Psycholodzy oczywiście zbadali dokładniej
nasze emocje podczas okresu przedświątecznego i samych świąt
i poczynili kilka ciekawych wniosków. Święta, tak jak chociażby
urlop czy ślub, są wydarzeniami oczekiwanymi i kojarzonymi
pozytywnie, natomiast wciąż stresującymi. Oczywiście nastawienie i percepcja świąt zmienia się
z wiekiem. Dzieci czują to, co nazywamy „magią świąt”. Dorosłym święta
już nie kojarzą się tak beztrosko.
Bolesne jest konfrontowanie
rzeczywistości z (uważam
bardzo krzywdzącymi) obrazami świąt idealnych, które
serwują nam media. Piękny wystrój wnętrza, wystylizowana pani domu,
uśmiechnięte dzieci oraz
zgodna rodzina to bardzo wysoko postawiona poprzeczka, która
musi budzić frustrację.
W telewizji czy Internecie nie reklamuje się nam
gonitwy, zmęczenia, dużych wydatków czy kłótni
domowych. To nie nastraja
pozytywnie. Kiedy dodamy
do tego presję tradycji, kiepskie
relacje rodzinne czy chociażby ograniczenia finansowe, stres wydaje się
naturalną konsekwencją.
Kiedy myślę o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia
najbardziej boję się tego, że przy rodzinnym stole spotkają się różne
„obozy” polityczne i uroczysta kolacja zamieni się w awanturę…
Podziela Pani moje obawy?

Polski styl świętowania opiera się na biesiadowaniu. Kiedy głównym celem spotkania jest wielogodzinna rozmowa, to wręcz
oczywiste, że różnice zdań powstaną. Pytanie, czy różnica zdań to
niebezpieczeństwo albo powód do awantury? I tu znów odniosę
się do tego, że w pewien sposób święta obnażają. To zupełnie tak
jak urlop czy pojawienie się dziecka. Takie sytuacje są sytuacjami
wyjątkowymi i żeby przez nie przejść, musimy skorzystać z za12

sobów, które nasza rodzina posiada. Takimi zasobami są np.
dobre relacje, otwarta komunikacja, gotowość do korzystania
z pomocy innych, zmiany swojego stanowiska czy szacunku do
wartości odmiennych niż nasze własne. Jeśli takich zasobów
nie ma, faktycznie różne sympatie polityczne czy niespójne
wizje spędzania świąt mogą przerodzić się w awanturę.
Co powinniśmy zrobić, by takich sytuacji uniknąć zarówno jako
gospodarze świątecznego spotkania, jak i jego goście?

Oczywiście najskuteczniejszym, ale mam świadomość, że najtrudniejszym sposobem byłaby całoroczna praca
nad relacjami w rodzinie, by w święta móc
się po prostu cieszyć swoją obecnością.
Coraz więcej osób przeplata tradycyjne świętowanie z rodziną np.
spotkaniami z przyjaciółmi
czy wyjazdami. Jestem pewna, że nasze nastawienie
ma „magiczną moc”. Jeśli
założymy sobie, że ma
być pięknie i idealnie,
to pewnie się rozczarujemy. Może lepiej dać
sobie przyzwolenie na
to, że pewnie jak co
roku ktoś powie coś
kąśliwego, ktoś zrobi
nieprzyjemną minę,
a ktoś inny będzie głosił poglądy niezgodne
z naszymi. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że
zachowując dystans i akceptację nawet najbardziej nielubianych elementów spotkań
świątecznych, uda nam się skupić na
tym, co w świętach kochamy i za czym
tęsknimy cały rok.
Większości kobiet przedświąteczny i świąteczny czas spędza sen
z powiek, bo czeka jest ogrom pracy. Sprzątanie, zakupy, gotowanie… Tradycja jest święta – jak mawiali nasi przodkowie, co
oznacza, że polski stół musi się uginać pod ciężarem jedzenia. No
właśnie, czy musi?

Wspomniała Pani o przodkach i myślę, że większość z nas
w świątecznym okresie wraca wspomnieniami do przeszłości.
Właśnie poprzez podtrzymywanie zwyczajów, które przekazali
nam nasi bliscy, podtrzymujemy ich pamięć oraz budujemy
naszą tożsamość. To bardzo ważne i piękne. Warto jednak

Emocje i uczucia
uwzględnić, co zmieniło się od czasów naszych dziadków czy
pradziadków. Może warto poświęcić chwilę i spróbować zrozumieć, dlaczego np. tak ważna dla nich była ilość jedzenia?
Wtedy możemy odkryć np., że ludzie dbali w dniu świątecznym
o to, czego im na co dzień brakowało. W naszych realiach może
to już nie być jedzenie a np. rozmowa z bliskimi, na którą nasi
przodkowie mieli na pewno więcej czasu. Nierefleksyjna wierność tradycji i kultywowanie nierozumianych często zwyczajów
może spędzać sen z powiek, a co gorsza, może odwrócić naszą
uwagę od tego, czego tu i teraz potrzebujemy my i nasi bliscy.
„Odwieczny dylemat: gdzie pójść na wigilię – do rodziców czy teściów. Ciągle się o to kłócimy z mężem,
dlatego wcale się nie cieszę na te święta” – zwierza
się jedna z internautek. Co powinniśmy zmienić
w swoim podejściu do świąt, by nie stały się
one polem bitwy?

Trudność połączenia zwyczajów dwóch
rodzin pochodzenia to bardzo częste
zjawisko wśród małżeństw. Nie każda para w sposób naturalny potrafi
uporać się z wymaganiami i oczekiwaniami płynącymi z domów
rodzinnych. Z momentem wejścia
w związek małżeński powstaje
nowa rodzina. Ważne jest, by mąż
pamiętał, że żona (a nie rodzice)
jest najbliższą jego rodziną, a żona,
że na pierwszym miejscu jest mąż.
Niby to oczywiste, a jednak życie
pokazuje, że czasami trudno jest
emocjonalnie uniezależnić się od
swoich rodzin pochodzenia. Aby
proces powstawania nowej rodziny,
a co za tym idzie nowych wartości,
nowych poglądów czy właśnie nowych sposobów spędzania świąt
przebiegał bez napięć, konieczna
jest gotowość rodziców do zaakceptowania wyborów swoich dzieci.
To podstawa, na której z pewnością można budować przyjemne,
chociaż często całkiem inne niż
dotychczas, tradycje świąteczne.
Bardzo często to właśnie podczas
świąt, o czym już Pani wspomniała, padają z ust najbliższych raniące
słowa. Niektóre bolą przez całe życie… Dlaczego właśnie wtedy tama
wzajemnych żalów i urazów puszcza?

Paradoksalnie dlatego, że oczekujemy od siebie nieskazitelności
zachowania i perfekcyjnego spotkania. To oczekiwanie podsycane
jest płynącymi zewsząd obrazkami idealnych rodzin. W sposób
naturalny budzi to naszą złość, żal czy irytację, bo przypomina
nam, jakie sytuacje doprowadziły do tego, że nasza rodzina idealna nie jest. Kiedy dodamy do tego zmęczenie przygotowaniami,
to robi nam się idealny - niestety nie obrazek świąteczny, a grunt
pod awanturę.
Polacy coraz częściej spędzają święta poza krajem – co często spotyka
się z krytyką szczególnie starszego pokolenia, które uważa wyjazd
w góry czy na plażę w ten wyjątkowy czas za profanację. Co jest w tym
niestosownego?

Psychologia
Z mojego punktu widzenia nic. Natomiast zawsze niepokoi
mnie, gdy słyszą, że ktoś robi coś dla kogoś, np. dla babci, dla
szefa, dla dzieci. Moje doświadczenie terapeutyczne pozwala
mi powiedzieć, że rezygnacja z bycia w zgodzie ze sobą dla
cudzego zadowolenia nie rokuje dobrze. Starsze pokolenie ma
prawo do emocji związanych z zachodzącymi zmianami tak
samo, jak młodsze pokolenie ma prawo te zmiany wprowadzać.
Poza wzajemnym szacunkiem nic tu się chyba nie da zrobić.
Jednym z bardziej wyczekiwanych momentów podczas świąt jest
wręczanie prezentów. Badania pokazują, że coraz częściej rodzice
obdarowują dzieci gotówką. Jak Pani myśli, czy to dobry pomysł?

Nie wiem, jaki jest zamysł takiego prezentu. Być może
jest to uzasadnione od strony ekonomicznej. Od strony
emocjonalnej to, jaki prezent i w jaki sposób wręczamy dziecku, pokazuje nasze zaangażowanie. Aby
wiedzieć, o czym dziecko marzy i czego pragnie,
trzeba poświęcić trochę czasu, być z nim w relacji,
znać jego upodobania. Nie mam wątpliwości,
że własnoręcznie zapakowana, długo wyczekiwana rzecz pozwala się poczuć zauważonym,
istotnym i wysłuchanym. To chyba najlepsze
prezenty.
Pamięta Pani swój najpiękniejszy prezent pod
choinką?

W moim domu prezenty czekały
po choinką w świąteczny poranek,
więc kładąc się spać, zostawiałam
list do świętego Mikołaja oraz drobny poczęstunek. Mimo że już nie
pamiętam wszystkich prezentów,
to doskonale pamiętam to podekscytowanie i radość, gdy oprócz odręcznie napisanego przez Mikołaja
podziękowania znajdowałam obok
choinki np. ogryzek po jabłku,
którym go poczęstowałam. Miło
się do tych wspomnień wraca.
Lubi Pani święta? Czego się Pani po
nich spodziewa, wypatrując pierwszej gwiazdki?

Oj, tak, bardzo lubię. Jeśli chodzi
o moje oczekiwania to staram się ich nie mieć i koncentrować
się na tych aspektach świątecznej atmosfery, na które mam
wpływ, jak świąteczne zapachy czy smaki, a przede wszystkim
moje nastawienia. Chociaż próbuję nie uzależniać udanych
świąt od kwestii, na które wpływu nie mam, to muszę szczerze przyznać, że śnieg jest tym elementem, na który zawsze
z utęsknieniem czekam. Naszym Czytelnikom życzę, by w tym
roku pozwolili sobie na święta nieidealne, a mimo to piękne
i wyjątkowe.
Dziękuję za rozmowę Monika Mikołajczuk

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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Prawo

RODZAJE
DZIEDZICZENIA

PRZEPISY DOTYCZĄCE
DZIEDZICZENIA PO ZMARŁYCH,
PODSTAWOWE POJĘCIA

W przypadku śmierci osoby bliskiej powstaje u spadkobierców
wiele wątpliwości dotyczących
dalszego postępowania z majątkiem, jaki pozostawił po sobie zmarły. Nie od razu możemy przejąć to, co zostawił nam
bliski zmarły, i swobodnie tym
rozporządzać. W skład spadku
mogą też wchodzić długi. Warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki wiążą się ze spadkiem
oraz jak postępować w przypadku, gdy zmarły miał długi. Wcześniej jednak należy przytoczyć
i opisać najważniejsze pojęcia
związane ze spadkiem.

14

Zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki
majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na
jedną lub kilka osób stosownie do obowiązujących w tym
zakresie przepisów. Treść art. 922 k.c. stanowi podstawę do
konstruowania pojęcia spadku. Zgodnie z brzmieniem tego
przepisu spadek obejmuje prawa i obowiązki majątkowe
zmarłego, z wyłączeniem jednak praw i obowiązków, które
są ściśle związane z jego osobą, oraz praw, które z chwilą
jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie
od tego, czy są one spadkobiercami.
W skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki spadkodawcy
o charakterze niemajątkowym, które co do zasady wygasają wraz
ze śmiercią uprawnionego lub zobowiązanego. Zdecydowana większość cywilnoprawnych praw podmiotowych ma charakter majątkowy, do wyjątków należą prawa o charakterze niemajątkowym, które
gasną z chwilą śmierci spadkodawcy. Do praw tych w szczególności
należy zaliczyć prawa osobiste, które służą ochronie dóbr osobistych
wskazanych przykładowo w art. 23 k.c. oraz niemajątkowe prawa
rodzinne wynikające ze stosunków prawnorodzinnych (małżeństwo, pokrewieństwo) oraz stosunków ukształtowanych na wzór
stosunków prawnorodzinnych (przysposobienie, opieka, kuratela).
Podobny, niemajątkowy, charakter mają prawa
organizacyjne wynikające z przynależności do
określonej organizacji, jak np. prawo członka
spółdzielni do udziału w walnym zgromadzeniu albo do sprawowania funkcji w organach
spółdzielni. Nie należą do spadku prawa mające na celu zaspokojenie ściśle indywidualnego
ekonomicznego interesu podmiotu uprawnionego lub których treść zależna jest od osobistych potrzeb uprawnionego. Śmierć osoby
uprawnionej skutkuje zniknięciem interesu,
któremu prawo to miałoby służyć. Do praw
tych należą m.in. użytkowanie, służebność
osobista, prawo do renty przyznanej w razie
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, prawo dożywocia, prawo do żądania alimentów
i odpowiadający mu obowiązek alimentacyjny
po stronie zobowiązanego.

Prawo
Wskazać należy, że przepisy prawa spadkowego rozróżniają dwa
sposoby powołania do spadku tj. z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy
spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób,
które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
W przypadku dziedziczenia ustawowego, kodeks cywilny dzieli
spadkobierców na kilka grup. Osoby z dalszej grupy dziedziczą
tylko wtedy, gdy nie miało miejsce dziedziczenie z grupy wcześniejszej.
Odnosząc się zaś do zasad dotyczących dziedziczenia, należy
przynajmniej ogólnie wspomnieć, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego
małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednak część
przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia
spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego
dzieciom w częściach równych. W braku zstępnych spadkodawcy
powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział
spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.
Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy
matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem,
wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku,
udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu
spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając
zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada
jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które
dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli
jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica
dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi
połowę spadku. Zstępny oznacza każdego kolejnego potomka tej
samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka.
Powyżej nie wskazano wszystkich zasad dziedziczenia ustawowego, ponieważ każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie
i w zależności od sytuacji panującej w rodzinie zmarłego, ustalać
na podstawie obowiązujących przepisów zarówno krąg spadkobierców, jak również udziały im przypadające.
Dziedziczenie testamentowe natomiast, czyli dziedziczenie na
podstawie testamentu, ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem
ustawowym. Najważniejszym aspektem w prawie spadkowym
jest bowiem zawsze wola zmarłego.
Żeby jednak doszło do dziedziczenia na podstawie testamentu,
dokument ten musi być ważny, a więc m.in. zawierać konieczne
elementy. Podstawową formą jest testament własnoręczny. Osoba sporządzająca testament musi napisać go w całości pismem
ręcznym, opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Inną możliwością jest testament w formie aktu notarialnego, wtedy o jego
poprawność dba notariusz. Testator może też ustnie oświadczyć
swą ostatnią wolę wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, gminy lub

kierownika urzędu stanu cywilnego, w obecności dwóch świadków.
Następnie sporządza się protokół i odczytuje testatorowi oraz składa
podpisy testatora, świadków i urzędnika. Nieważność testamentu
w całości lub części może zostać spowodowana naruszeniem przepisów kodeksu cywilnego dotyczących dla przykładu zdolności
testowania, wymogu osobistego działania spadkodawcy, formy
testamentu lub treści testamentu. Nieważność może być również
wynikiem zaistnienia wady oświadczenia woli czy choćby brakiem
daty.
Testament można w dowolnej chwili odwołać ‒ testator nie jest
tu w niczym ograniczony. Wystarczy sporządzić nowy testament
lub zniszczyć poprzedni bądź w dotychczasowym dokonać zmian,
z których wynika wola odwołania.
Trzeba stwierdzić, że po śmierci osoby bliskiej warto uregulować
sprawy spadkowe. Można to zrobić w sądzie lub u notariusza. O ile
formalności w sądzie można dokonać w każdym przypadku, to instytucja notarialnego poświadczenia dziedziczenia przewiduje kilka
wyjątków. Przede wszystkim notariusz nie poświadczy dziedzicze-

nia, jeżeli spadkobierca zmarł przed dniem 1 lipca 1984 r. Ponadto,
nie jest możliwe uzyskanie poświadczenia od notariusza, jeżeli ma
ono nastąpić na podstawie testamentu szczególnego. Kolejnym
wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca w chwili śmierci był
cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w skład
spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości
położonej za granicą, to również będziemy musieli udać się do
sądu. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie postępowania
ze spadkiem przedstawione zostaną jednak w odrębnym artykule.

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

Co nowego
w Centrum

CENTRUM

10. FORUM
EURIPA W POLSCE

Mecenasem Siedleckiej
Kultury 2018

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. otrzymało tytuł
Mecenasa Siedleckiej Kultury 2018 w związku ze sponsoringiem
obejmującym realizację i dystrybucję projektu artystycznego
„Oskar i Pani Róża”.
Tytuł Mecenasa Siedleckiej Kultury przyznaje Rada Miasta
Siedlce, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce.

Komitet Wykonawczy Euripa zadecydował o organizacji 10. Forum
zdrowia obszarów wiejskich EURIPA w Polsce. Wydarzenie pod hasłem
„Zrozumienie naszych pacjentów – ścisła współpraca” odbędzie się
w Siedlcach w dniach 17–19 września 2020 r. (Stowarzyszenie Eurpia
Polska zostało utworzone w dniu 6 grudnia 2018 roku.)

Nagrodę odebrała p. Monika Golańska – Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych, Pielęgniarka Naczelna Centrum.

Przychodnie Centrum wyróżnione w konkursie - „Lider e-zdrowia 2019”
W dniu 1 października 2019 podczas konferencji „E-zdrowie w Polsce
– czas liderów, wyzwań i szans”. odbyła się gala finałowa konkursu „Lider e-zdrowia 2019” zorganizowanego przez Dziennik Gazetę
Prawną, Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia.

Podczas konferencji Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum MD,
przybliżył zgromadzonym temat e-zdrowia na podstawie doświadczeń
i rozwiązań wdrożonych w przychodniach Centrum.

Konkurs „Lider e-zdrowia 2019” miał za zadanie promowanie dobrych
praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania, jakim jest e-recepta.
Przychodnie Centrum w:
• Siedlcach

• Mińsku Mazowieckim
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• Łukowie

• Domanicach

• Bielanach
• Latowiczu

• Hołubli

• Aleksandrowie

otrzymały wyróżnienia w konkursie. Gratulujemy wszystkim pracownikom, których zaangażowanie i trud pracy pozwolił na osiągnięcie
tak wysokich wyników.

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

NOWE WYZWANIA W OPIECE SENIORALNEJ
Wydarzenie – „Sustainable Economy Summit” | Warszawa, 27.11.2019

Centrum MD jest członkiem Executive Club, organizacji biznesowej zrzeszającej przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze
polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Pan Paweł Żuk, Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp.
z o. o. w Siedlcach, został zaproszony do wystąpienia w wydarzeniu pn.
Sustainable Economy Summit, które odbyło się w dniu 27 listopada 2019
r. w Warszawie. Goście konferencji wysłuchali prezentacji w temacie:
„Seniorzy – czyli my w przyszłości. Jak zorganizować zrównoważone życie,
gdy ma się 70, 80, 90…..lat?”, która wskazała nowe wyzwania związane
z opieką nad seniorem, na podstawie doświadczeń związanych z realizacją
projektów – Dzienne Domy Wsparcia i Dzienne Domy Opieki Medycznej
przez Centrum MD.
Wyjątkowy projekt Executive Club, który ma na celu podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowanie
i wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Na wydarzenie zapraszane są czołowe postacie polskiej gospodarki i autorytety
świata nauki z ogromnym dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji przy
jednoczesnym rozwijaniu działań związanych z nurtem SRI oraz CSR.
Więcej na http://www.executive-club.com.pl/
Projekt pt.: „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych dla pacjentów z terenu powiatu łukowskiego w Centrum Medyczno-Diagnostycznym
Sp. z o. o., poprzez zakup aparatu RTG” w ramach Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej RPO WL 2014-2020. Nr umowy RPLU.13.01.0006-0095/17-00. Okres realizacji projektu – 23.10.2018-30.09.2019.

Pracownia RTG

Przychodnia Zdrowia w Krynce
Krynka 1C | 21-400 Łuków
Badania w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia
dedykowane pacjentom przychodni Centrum.
Prowadzimy zapisy na badania
diagnostyki obrazowej.

REJESTRACJA 25 633 35 55
Finansowanie przedsięwzięcia:
Dofinansowanie: 100 000 zł; 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.

www.centrum.med.pl

Psycholog
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Czerwona kartka

dla marnotrawstwa
Jak się czuje ekonomista w sektorze służby zdrowia?

Adam Niedzielski: Jak ryba w wodzie. Współczesny świat medycyny, aby mógł sprostać
stawianym mu wyzwaniom, bardzo potrzebuje
specjalistów z niemedycznym wykształceniem,
a od zarządzania organizacją w szczególności.
Potencjał rozwiązywania problemów organizacyjnych w sektorze zdrowia jest ogromny. Bez
skutecznych i sprawnych zmian zarządczych będziemy kolejne lata biegać z taczkami, zamiast
powoli, ale konsekwentnie, iść do przodu.
Co jest najważniejsze, co pierwsze do zrobienia w naprawie funkcjonowania naszego systemu opieki zdrowotnej?

Wypróbowane metody zarządzania korporacjami doskonale sprawdzają się
w służbie zdrowia i codziennym życiu. Może
warto zastosować w nadchodzącym roku
system czerwonych karteczek i oznaczyć
w stylu życia zachowania, które nie przekładają się na nasze zdrowie? Choroby
i otyłość to najgorsze marnotrawstwo, bo
przecież na własne życzenie bezrefleksyjnymi nawykami psujemy mechanizm, jakim sami jesteśmy. O tym, jak to zmienić,
w rozmowie z Martą Krzyżanowską mówi
dr n. ekon. Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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Czy polscy specjaliści są gorzej wykształceni
medycznie? Absolutnie nie. Czy sprzęt w Polsce odbiega znacznie od urządzeń dostępnych
w innych krajach? Niespecjalnie. W zasadzie
najistotniejszą sferą do naprawy polskiego systemu ochrony zdrowia pozostaje sfera organizacji
i efektywności. Na tym polu mamy wiele jeszcze
do zrobienia. Brak u nas standardów, czy nawet
kultury pomiarów. Nie tylko pomiaru parametrów klinicznych, ale także pomiaru skuteczności
procesowej, czy pomiaru satysfakcji pacjenta.
To, co w wielu placówkach za granicą jest absolutnym standardem, wręcz swoistą higieną zarządczą, u nas albo nie występuje w ogóle, albo
dopiero bardzo powoli się rozwija. Bardzo chcę
taką kulturę pomiaru promować, wzmacniać ją.
Pamiętajmy jednak, że wymaga to zaangażowania ekspertów, którzy niekoniecznie muszą
mieć wykształcenie medyczne. Potrzebujemy
ludzi z dobrym wykształceniem ekonomicznym,
prawniczym, zarządczym, komunikacyjnym; takich, których wiedza i doświadczenie pozwolą
nam spojrzeć na pewne ważne zjawiska w sposób
niemedyczny. Dokładnie tak, jak dzieje się to
w krajach, na których chcemy się wzorować.
Jak konkretnie miałoby to się przekładać na zarządzanie szpitalem?

Dam przykład, który dobrze zobrazuje tę tezę.
W Siemianowicach Śląskich działa Centrum Leczenia Oparzeń – znany w Polsce i za granicą
szpital specjalistyczny. Problemem pierwszoplanowym było zarządzanie w wielu obszarach

Wyzwania służby zdrowia
placówką. Dyrektor Mariusz Nowak zaprosił do współpracy firmę
zewnętrzną, wyspecjalizowaną w lean management, której zlecił
uporządkowanie odcinka gospodarki magazynowej. Brak było
ciągłości zamówień. Gdy nagle kończyły się zapasy, robił się
duży problem i konieczne były zakupy w trybie pilnym. W efekcie nie było możliwe sensowne negocjowanie cen zakupu, a raz
zrobione zapasy miały być zabezpieczeniem na możliwie długi
termin. A przecież optymalny poziom zapasów nie oznacza zakupu w ilości hurtowej, pod przysłowiowy korek. Ogólnie więc
było nerwowo i drogo.
Co to jest lean management?

Lean management to jest swego rodzaju filozofia, zbiór zasad
determinujących eliminowanie marnotrawstwa wszelkich działań,
procesów, surowców; tego wszystkiego, co nie przyczynia się do
wzrostu jakości produkcji oraz wartości organizacji. Dziś lean
management stosuje się z sukcesem w różnych branżach. Jest to
uniwersalne narzędzie zarządzania, które bardzo cenię i lubię.
Wracając do wspomnianego przykładu placówki w Siemianowicach Śląskich, dzięki implementacji lean management system
zarządzania zapasami ustawiono na poziomie dwutygodniowego
terminu wykorzystania. Gdy wykorzystanie zapasów schodziło
do limitu, automatycznie uruchamiała się procedura zakupowa.
Okazało się, że ta zmiana nie tylko uporządkowała gospodarkę
magazynową, lecz także zaczęła generować konkretne oszczędności. Proces był ciągły i przewidywalny, a ceny niższe. Czysta
ekonomia. W konsekwencji dyrektor szpitala zaproponował konsultantowi stanowisko wicedyrektora. Dodam, że ten nie miał
nigdy wcześniej do czynienia ze szpitalnictwem.
I jak sobie radzi taki niemedyczny fachowiec w wysokospecjalistycznym szpitalu?

Zaczął chodzić po placówce, poznając specyfikę każdego miejsca
i procesu. Pytał pracowników o każdy sprzęt, każde składowisko czy magazyn, który zobaczył. Jeśli pracownik nie umiał
wskazać zastosowania danego sprzętu czy magazynu, naklejał
na nim czerwoną karteczkę. Coś jak czerwona kartka w meczach
piłki nożnej. Przyglądał się uważnie, systematycznie eliminując
wszelkie zaszłości i marnotrawstwa. Dziś ten szpital to doskonale
uporządkowana jednostka. Choćby profilaktyka zakażeń. Przy
każdym wejściu od razu zauważalny automat do dezynfekcji rąk,
czyli dbałość o bezpieczeństwo. To wszystko jest wręcz bezrefleksyjne i intuicyjne, bez sięgania prawą ręką do lewego ucha, co
często jest praktyką w naszych placówkach. Proszę zobaczyć, że
ta jednostka stała się bardziej zaawansowana nie na skutek zmian
w wymiarze klinicznym, lecz stricte organizacyjnym. I właśnie
w wymiarze organizacyjnym mamy w systemie opieki zdrowotnej
w Polsce najwięcej do nadrobienia.
Rzeczywiście, pacjent w szpitalu często już na wejściu czuje się jak
Józef K. z „Procesu” Kafki.

Miałem przyjemność wizytować Johns Hopkins Hospital – uważany za jeden z najlepszych na świecie szpitali akademickich,
z najwyższym poziomem leczenia w kluczowych rankingach.
Odwiedziłem ich Capacity Command Centre. To jest koncept
organizacyjny, który zmienia filozofię działania szpitala. CCC
polega na zarządzaniu ruchem/obecnością pacjenta w całym
obiekcie. Od wejścia przez izbę przyjęć, przez inne działy oraz
laboratoria, gdzie pacjent ma zlecone badania, przez ewentualny
zabieg czy operację, po rekonwalescencję i wyjście ze szpitala.

Zdrowie NA CO DZIEŃ
To jest optymalizacja systemu opieki na rzecz jak najlepszej
obsługi pacjenta. Wszystko jest monitorowane i mierzone, np.
ruch pacjentów na dany dzień jest prognozowany z precyzyjną
dokładnością, po uwzględnieniu godziny i dnia tygodnia, warunków pogodowych, zdarzeń zewnętrznych oraz innych parametrów. Dokładność prognoz jest bardzo duża, nikogo więc nie
dziwi taka czy inna liczba pacjentów w izbie przyjęć. Prognozy
obejmują nie tylko liczbę osób, lecz także ich strukturę wiekową,
prawdopodobieństwo schorzeń, zaburzeń czy urazów, z którymi
zgłaszają się pacjenci. Model ten działa od lat, jest udoskonalany
o kolejne obserwacje, z których każda poprawia jego niezawodność. W JHH widać każdego dnia rano prognozę zapotrzebowania
na łóżka, a następnie jest pokazane, co zrobić, aby te łóżka były
do dyspozycji. Wszystkie badania, ciąg czynności wobec każdego
pacjenta są monitorowane po to, by z minuty na minutę optymalizować obsługę pacjentów. Informacje ukazują się na bieżąco
na monitorach odpowiednich zespołów specjalistów, najczęściej
interdyscyplinarnych, podejmujących w realnym czasie decyzje i działania. W opinii menadżera Capacity Command Centre
wprowadzenie tej metody oznaczało dla placówki 20-procentową
poprawę efektywności – jednak nie w sensie oszczędności finansowej, a potencjału. Mają o 20 proc. więcej łóżek w szpitalu i to
jest dla nich miernik oszczędności i skuteczności. By za te same
pieniądze kupować więcej, by pracować mądrzej, a nie taniej lub
szybciej. Jeśli myślimy o rewolucji w systemie opieki zdrowotnej,
to oznacza to głównie wymiar właśnie organizacyjny.
A jak przełożyć lean management na zarządzanie własnym zdrowiem?

Dobre pytanie. Optymalizacja procesu i eliminowanie marnotrawstwa sprawdza się także w naszej codzienności. Może warto
zastosować w nadchodzącym roku system czerwonych karteczek dyrektora z Siemianowic i przez pierwszy miesiąc oznaczyć
w stylu życia te czynności i produkty, które nie przekładają się
na nasze zdrowie? Oj, zaroiłoby się od czerwonych kartek – za
wylegiwanie na kanapie zamiast spaceru, za rollowanie internetu zamiast rozmowy z bliskimi, czy wreszcie za krytycznie
ważny nadmiar cukru, soli i tłuszczu w naszym żywieniu, które
przekładają się wprost na choroby i otyłość. To najgorsze marnotrawstwo, bo przecież na własne życzenie bezrefleksyjnymi
nawykami psujemy mechanizm, jakim sami jesteśmy. Taka diagnoza czerwonych karteczek mogłaby pomóc nam dostrzec wiele
wad, by samemu wdrożyć plan naprawczy.
Kto ma dziś czas na dodatkowe obowiązki czy konsultacje?

Każdy, kto skutecznie zmienił swój styl życia, czyli wziął się odpowiedzialnie za swoje zdrowie, doskonale wie, że najtrudniejsze
w całym tym procesie jest narzekanie, biadolenie i wymówki.
A wystarczy powiedzieć sobie jednego dnia DOŚĆ i wdrożyć trzy
proste kroki: zdrowsze żywienie na co dzień – polecam wszystkim
darmowe plany żywieniowe na portalu diety.nfz.gov.pl – kilka
razy w tygodniu spacer w możliwie szybkim tempie oraz minimalne spożycie produktów w cukrem, najlepiej od święta i w ilościach
pediatrycznych. I proszę mi wierzyć, że nie trzeba niczego więcej.
Po kilku tygodniach organizm zaczyna pracować lepiej – bardziej
wydajnie, odzyskujemy radość życia i spokojny sen, a ulubione
dżinsy nagle zaczynają leżeć jak ulał, nawet świeżo po wypraniu.

Materiał pochodzi z tygodnika SIECI (Nr 48 2019),
publikacja za zgodą Wydawcy.
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Mukowiscydoza
walka o oddech
W zimowym wydaniu „Zdrowia w Cen-

trum” przedmiotem naszego zainteresowania będzie choroba o nazwie mukowi-

scydoza (Zwłóknienie Torbielowate). Dość
często słyszymy tę nazwę w przekazach
Mukowiscydoza jest przewlekłą chorobą dotyczącą przede
wszystkim układu oddechowego i pokarmowego. Jest ona uwarunkowana genetycznie, co oznacza, że chorzy na mukowiscydozę
posiadają zmutowany gen, który powoduje nieprawidłową pracę
komórek wydzielniczych, znajdujących się w wielu organach
ludzkiego organizmu. Komórki te wydzielają nieprawidłowy,
gęsty i lepki, śluz. Wydzielina ta gromadzi się w różnych układach, zwłaszcza w oskrzelach, płucach, przewodzie pokarmowym
i układzie rozrodczym, upośledzając ich działanie i powodując
występowanie różnych powikłań.
Częstość występowania mukowiscydozy w Polsce określa się
jako 1 na 5000 urodzonych dzieci. Chorują zarówno chłopcy, jak
i dziewczynki. Mniej więcej 2–5% osób w naszej populacji jest
nosicielami zmutowanego genu.
Objawy mukowiscydozy często pojawiają się już w pierwszych
dobach życia chorego dziecka. W związku z zaburzeniami pracy
komórek wydzielniczych, smółka, czyli pierwszy stolec noworodka, nadmiernie gęstnieje i jest wydalany przez dziecko później niż
w przypadku dzieci zdrowych. Zdrowy noworodek powinien oddać smółkę w ciągu pierwszych 48 godzin swojego życia, u dzieci
chorych na mukowiscydozę ten czas jest dłuższy. Dodatkowo
w okresie noworodkowym u dzieci chorych na mukowiscydozę
czas trwania żółtaczki jest dłuższy niż u zdrowych noworodków.
Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową, która wpływa na
pracę układu oddechowego, pokarmowego, jak i rozrodczego ‒
wszystkie objęte nią obszary związane są z występowaniem w ich
obrębie gruczołów śluzowych.
Zaburzenia układu oddechowego: śluz zatyka oskrzela
i oskrzeliki, utrudniając oddychanie.
Zaburzenia układu pokarmowego: śluz blokuje przewody
wyprowadzające z trzustki enzymy trawienne, które przez to
nie dostają się do jelit.
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telewizyjnych lub prasowych, ale czy aby
na pewno wiemy, o co w tym wszystkim
chodzi? Choroba, która wymaga nadzwy-

czajnego zaangażowania wielodyscyplinarnego terapeutów oraz rodzin.

Zaburzenia układu rozrodczego: śluz zatyka nasieniowody,
prowadząc do utraty płodności.
Pot chorego na mukowiscydozę dziecka jest bardzo słony. Podczas
upałów i gorączki, w związku z utratą soli przez skórę, łatwo może
dochodzić do odwodnienia.
Objawy mukowiscydozy w układzie oddechowym
(pojawiają się w ponad 90% przypadków):
●● napadowy lub przewlekły kaszel
●● duszności
●● nawracające zapalenie płuc i/lub oskrzeli
●● polipy nosa;
●● przewlekłe zapalenia zatok obocznych nosa (pojawiają się
głównie u starszych dzieci i dorosłych pacjentów);
●● lepki i gęsty śluz, który zalegając w oskrzelach, prowadzi do
rozwoju bakterii;
●● przewlekłe zakażenie pałeczkami ropy błękitnej lub gronkowcem złocistym.

Choroby płuc
Objawy mukowiscydozy w układzie pokarmowym
(pojawiają się w około 75% przypadków):
●● żółtaczka noworodków, która trwa zbyt długo;
●● obfite stolce o brzydkim zapachu i tłuszczowej strukturze (występujące już we wczesnym dzieciństwie);
●● problemy z nabieraniem masy ciała i wzrostem;
●● wypadanie śluzówki odbytnicy;
●● kamica żółciowa u dzieci;
●● nawracające zapalenie trzustki u dzieci;
●● blokowanie przewodów trzustkowych przez gęsty i lepki śluz,
spożywane produkty nie są trawione i odpowiednio wchłaniane;
●● na etapie płodowym ‒ skręt jelita;

Zdrowie NA CO DZIEŃ
pierwszego roku życia. Jeśli konieczne jest wprowadzenie karmienia sztucznego, dostępne jest specjalne mleko modyfikowane
dla niemowląt z mukowiscydozą. U dzieci starszych, powyżej 10.
roku życia, należy wykonywać badania pozwalające na wczesne
wykrycie cukrzycy oraz badania densytometryczne, czyli oceniające gęstość kości, które umożliwiają wykrycie osteoporozy.
Mukowiscydoza nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania
szczepień ochronnych. Należy przestrzegać aktualnego kalendarza szczepień. Jeżeli pacjent ma w przebiegu mukowiscydozy
uszkodzoną wątrobę, powinien zostać zaszczepiony na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, jeśli nie był zaszczepiony
wcześniej. Każdego roku należy szczepić chorych powyżej 6.
miesiąca życia przeciwko grypie. Wskazane jest także wykonanie
szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus pneumoniae oraz
Haemophilus influenzae.
Dziecko wraz z rodzicami powinno być objęte wsparciem ze
strony psychologa, ponieważ mukowiscydoza jest ciężką i nieuleczalną chorobą, a pomoc psychologiczna może pomóc w lepszym
funkcjonowaniu pacjenta i całej rodziny.

●● zablokowanie przewodów ślinianek gęstą wydzieliną śluzową;
●● czasem pojawia się wtórna marskość żółciowa wątroby.
U kobiet chorujących na mukowiscydozę często dochodzi do
zaburzeń miesiączkowania, choć tylko około 20% z nich jest
bezpłodnych.
Mężczyźni chorujący na mukowiscydozę w większości przypadków są niepłodni. Przyczyną jest niedrożność kanalików nasiennych produkujących plemniki, do której dochodzi już w życiu
płodowym.
W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów,
należy się zgłosić do lekarza.
Dzieci z rozpoznaną mukowiscydozą leczone są przez zespół
wielu specjalistów.
W Polsce każde dziecko urodzone po 2009 roku ma wykonywane jeszcze w szpitalu, po porodzie tzw. badanie przesiewowe w kierunku mukowiscydozy, dzięki czemu choroba może
być zdiagnozowana na bardzo wczesnym etapie życia. Badanie
wykonuje się w trzeciej dobie życia, na podstawie analizy krwi
pobranej z pięty noworodka na specjalną bibułę. Jedynie w bardzo
rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że badanie przesiewowe
nie wykryje mukowiscydozy, mimo że dziecko jest na nią chore.
Po rozpoznaniu mukowiscydozy, aby ocenić funkcję układu oddechowego oraz przewodu pokarmowego wykonywane są różne
testy.
Leczenie dziecka, u którego rozpoznano mukowiscydozę, musi
być prowadzone przez zespół wielu specjalistów. Wymagana
jest opieka nie tylko pediatry, ale i pulmonologa, fizjoterapeuty,
dietetyka oraz psychoterapeuty. Sami rodzice i dziecko muszą
być przeszkoleni w codziennej pielęgnacji.
Każdy chory musi otrzymywać preparaty witamin, które rozpuszczają się w tłuszczach, czyli witamin A, D, E i K. Pokarmy powinny być także dodatkowo dosalane, szczególnie w czasie upałów
lub gorączki. Niemowlęta zaleca się karmić piersią do ukończenia

Mukowiscydoza, tak jak wszystkie choroby genetyczne, jest chorobą nieuleczalną. W Polsce średnia długość życia pacjentów z mukowiscydozą
wynosi około 20 lat. W Europie Zachodniej dochodzi do 40 lat. Różnica ta jest związana ze stosunkowo późnym wprowadzeniem powszechnego
testu przesiewowego wykrywającego mukowiscydozę, ograniczoną dostępnością do wysokospecjalistycznego leczenia oraz mniejszą niż
w krajach zachodnich refundacją leków.
Podejmowane leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli dąży do
jak najlepszej kontroli objawów choroby, ale nie usuwa jej przyczyny. Celem leczenia jest zapobieganie postępowi choroby płuc
oraz utrzymanie prawidłowego odżywienia i rozwoju pacjenta.
Im wcześniej rozpocznie się rehabilitację dróg oddechowych
i leczenie dietetyczne, tym większa szansa na dłuższe przeżycie
chorego. W schyłkowej niewydolności układu oddechowego może
być konieczny przeszczep płuc.
Dziś zabiegi transplantacji płuc u chorych na mukowiscydozę
z powodzeniem wykonywane są w Polsce w dwóch dynamicznie
rozwijających działalność ośrodkach: Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej
i Transplantacji PUM w Szczecinie. Przełomową datą stał się 7
marca 2011 roku, kiedy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu miała miejsce pierwsza w naszym kraju operacja przeszczepu
płuc u chorego na mukowiscydozę. Operację wykonał kardiochirurg Jacek Wojarski, który kieruje programem transplantacji płuc
w zabrzańskim ośrodku.

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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Moje dziecko

jest NIEJADKIEM

To zdanie, wypowiadane przez mamy,
słyszymy bardzo często. I zamiast zastanowić się nad istotą „problemu”, zmuszamy dziecko do jedzenia czegoś, czego nie
lubi. Skutek bywa odwrotny do zamierzonego.
Dziecko w wieku od ok 1,5 r. do ok. 5 - 6 lat jest w okresie neofobii
pokarmowej. Tym mianem określa się lęk lub niechęć do próbowania nowej żywności lub znanej, ale wyglądającej inaczej niż
zazwyczaj. Jest to NATURALNY etap rozwoju, który występuje
u znacznej części dzieci, ukształtowany ewolucyjnie, miał zabezpieczyć młody organizm przed spożyciem trującego pokarmu.
Z neofobią mamy zatem do czynienia wówczas, kiedy dwulatek,
który dotąd jadł wszystko, ogląda, wybiera i przebiera pokarm na
talerzu, nagle coś mu nie pasuje i głośno, dosadnie opiniuje bez
posmakowania – "bleee". Może też wykluczać kolejno produkty
lub grupy produktów.
Neofobia przechodząca łagodnie nie powinna nas martwić, lecz
pamiętajmy o ważnej kwestii – nie zmuszajmy dziecka do jedzenia, to działa odwrotnie – nasila lęk i niechęć do próbowania
w przyszłości.
Jeżeli jednak dziecko wykazuje chociaż jedno z poniższych
zachowań, jest to sygnał, który powinien zaniepokoić:
●● ma mocno ograniczone menu
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●● jada tylko wybrane produkty określonych marek w jednym
konkretnym opakowaniu
●● nie chce siadać przy stole, unika jedzenia, jedzenie źle mu
się kojarzy
●● reaguje odruchem wymiotnym lub wymiotami na smak,
zapach lub nawet na widok niepreferowanego pokarmu
●● odmawia jedzenia, złości się, zrzuca, wpada w histerię, gdy
na talerzu pojawi się coś nowego
●● ucieka z pomieszczenia na widok pożywienia
Wsparcie rodzica przy nasilonej neofobii jest ogromnie ważne.

Jak możesz pomóc swojemu dziecku?
●● nie zmuszaj, nie namawiaj, nie wywieraj presji, nie szantażuj, nie nagradzaj i nie karć za zjedzenie/ niezjedzenie
●● zapewnij miłą atmosferę podczas posiłku
●● rozmawiajcie o jedzeniu, o konsystencji, barwie, zapachu,
wrażeniach sensorycznych
●● pokaż, że jedzenie jest fajne
●● pokaż, gdzie rosną warzywa i owoce
●● pokaż, że zwierzęta też jedzą różne produkty
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Neofobia pokarmowa
●● gotujcie razem
●● jeżeli dziecko pozwoli położyć niepreferowany pokarm na
swoim talerzu, powącha, poliże, poprzygląda się, opisze go,
ciesz się, to mały krok do zjedzenia produktu w przyszłości
●● udaj się do specjalisty zajmującego się karmieniem terapeutycznym, który pokaże Ci inne strategie, jak pomóc dziecku
przezwyciężyć lęk
Chociaż neofobia pokarmowa mija z wiekiem, nie zawsze się tak
dzieje. Jeżeli dziecko po ukończeniu 6 r. ż. nadal ma problemy
z jedzeniem, je selektywnie, je nadal produkty wyglądające tak
samo, ma opory przed próbowaniem nowości, nie je określonych
konsystencji, brzydzi się niepreferowanego jedzenia, to wtedy nazywamy to zaburzeniem jedzenia ‒ ARFID (Avoidant Restrictive
Food Intake Disorder) i bez pomocy specjalisty dziecko samo nie
poradzi sobie z problemem i zostanie z nim na lata. Inną kluczową
kwestią jest fakt, że jeśli jedzenie selektywne utrzymuje się dłuższy czas może prowadzić do niedoborów niektórych substancji
odżywczych, szczególnie witamin i składników mineralnych, co
może pogłębiać problem; np. anemia powoduje spadek apetytu.

Inne przyczyny wybiórczego jedzenia
Neofobia pokarmowa to tylko jeden z powodów wybiórczego
jedzenia dzieci, przyczyn może być mnóstwo. Jeżeli dziecko ma
mocno ograniczone menu, to ma ku temu ważny powód. Dziecko nie wybiera wybiórczości od tak, bo chce być "niejadkiem",
bo chce zrobić rodzicom na złość, bo jest wybredne. ZAWSZE
istnieje jakiś powód. Mogą to być np.:
problemy zdrowotne, np. choroby, które powodują dolegliwości ze strony układu pokarmowego, alergie, niedobory żelaza,
anemia, niedobory witamin, pasożyty
awersja pokarmowa, np. jednorazowe wymioty po zjedzeniu
określonego pokarmu, dławienie się
problemy logopedyczne, np. skrócone wędzidełko, podniebienie gotyckie, nieprawidłowe napięcie mięśniowe
zaburzenia integracji sensorycznej ‒ nadwrażliwość np. na
dotyk, zapach w obrębie jamy ustnej
opóźnienia rozwojowe, np. nie potrafi gryźć, nie radzi sobie
z używaniem sztućców
neofobia pokarmowa i arfid ‒ strach przed nowym lub znanym,
ale podanym w inny sposób jedzeniem
presja, przymus, niemiła atmosfera podczas posiłków
To tylko część przyczyn, które mogą powodować trudności ze
spożywaniem pokarmów. Często te problemy są złożone. Ważne,
aby znaleźć ich przyczynę. Pamiętajmy, że dziecko nie wybiera
sobie bycia "niejadkiem", ono unika jedzenia (nawet wtedy, gdy
odczuwa głód), dlatego, że sprawia mu kłopot, jest dla niego
nieprzyjemne albo powoduje ból.

Objawy, które powinny zaniepokoić:
●● chudość, niska waga
●● bladość skóry, spojówek, śluzówek
●● niechęć do jedzenia, niezainteresowanie jedzeniem
●● preferowanie tylko określonych konsystencji, np. tylko
papki
●● częste dławienie, krztuszenie się
●● częste histerie związane z czasem posiłku
●● nadwrażliwość na dotyk ‒ dziecko nie lubi się przytulać, unika kontaktów, unika trudnych dla niego konsystencji, nie weźmie w rękę jedzenia, ma trudności
z chodzeniem boso po piasku, trawie, drażnią go metki
od ubrań, nie lubi mycia włosów, zębów, obcinania
paznokci
●● nadwrażliwość na zapach: odruch wymiotny lub wymioty na zapach pożywienia, przeszkadzają mu inne
zapachy
●● nadwrażliwość na dźwięki ‒ nie zje chrupiących produktów, reaguje przesadnie na dźwięki z otoczenia
●● chomikowanie pożywienia w policzkach

Takie objawy mogą świadczyć o trudnościach
w zakresie przyjmowania pokarmów.

To NIE jest TYLKO WYBRZYDZANIE
Masz jakieś pytania w związku z artykułem?
Pisz, chętnie odpowiem: terapiakarmienia@gmail.com

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla dzieci,
tzw. niejadków, to trudny czas. Narażone są na presję próbowania nowych potraw, przekupstwo, "bo
św. Mikołaj nie przyniesie prezentu, jak nie zjesz",
ciągłe komentarze rodziny nt. niejedzenia. Mamo,
tato, uprzedź rodzinę, aby nie narażała dziecka na
niepotrzebny stres. Komentarze oraz presja w formie
zachęcania, "bo babcia się tak napracowała", mają
skutek odwrotny i dziecko jeszcze bardziej zniechęca
się do jedzenia.

Ewa Wałaszek
terapeuta karmienia, dietetyk,
psychodietetyk
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Siedlce • Mińsk Mazowiecki • Łuków • Hołubla • Wielgolas • Latowicz • Seroczyn • Oleśnica •

Co nowego
w Centrum

Konferencja senioralna
w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 17.10.2019 roku odbyła się konferencja
nt. „Opieka paliatywna i hospicyjna – analiza
potrzeb, możliwości i kierunków w powiecie
ostrowskim” zorganizowana przez Starostę Powiatu Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka.
Do grona prelegentów zaproszonych do udziału
w wydarzeniu znaleźli się przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o., którzy przybliżyli formy wsparcia dla seniorów
realizowane w naszych jednostkach. Lek. Witold Paweł Kalbarczyk omówił temat „Kompleksowej opieki senioralnej, jako wyzwania XXI wieku”. Pani Wiesława Korycińska – kierownik ZOL
w Oleśnicy i Pani Dorota Fajnas – kierownik ZOL w Krynce opowiedziały o opiece stacjonarnej
dla pacjentów przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji. Działania podejmowane
w ZOL sprawiają, że pacjenci odzyskują możliwie największy zakres sprawności, a docelowo
poprawiają jakość życia. Goście konferencji zapoznali się z opieką oferowaną seniorom
powyżej 65 r. ż w Dziennym Domu Opieki Medycznej. Ciekawym akcentem było wystąpienie uczestników projektu pn. „W Centrum harmonii ze światem” Dzienne Domy Wsparcia,
realizowanego w Nurze (na terenie powiatu ostrowskiego). Pacjenci opowiedzieli o swoich
doświadczeniach związanych z pobytem w placówce.

Akredytacja
w Centrum MD

W Przychodniach Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w dniach
25-27.09.2019 odbył się przegląd akredytacyjny prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
w Krakowie.
Przegląd akredytacyjny został przygotowany w ramach projektu, pn.:
„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów
jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO
WER), współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Akredytacja zakończyła się wynikiem pozytywnym.

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

WSPÓŁPRACA CENTRUM

z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gostchorzy
Centrum MD nawiązało współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gostchorzy. Podopieczni MOW zostali objęci opieką
zdrowotną przez CMD, a dodatkowo młodzież zyskała możliwość pracy w charakterze wolontariuszy na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krynce. Wierzymy, że praca z pacjentami pozwoli młodym
ludziom na lepsze zrozumienie i dostrzeżenie potrzeb ludzi starszych
oraz da poczucie satysfakcji z pomagania osobom potrzebującym.
Trzymamy kciuki za drużynę piłkarską MOW Gostchorz, która rozpoczęła udział w Siedleckiej Lidze Piłkarskich „Szóstek”. Powodzenia!
Szczegółowe informacje na temat MOW Gostchorz zawiera strona
www.mowgostchorz.pl

Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 1 948 121,76 zł, dofinansowanie: 1 805 908,87 zł

DZIENNY DOM
OPIEKI MEDYCZNEJ

OPIEKA MEDYCZNA

REHABILITACJA

WSPARACIE

EDUKACJA ZDROWOTNA

Pierwsza placówka
na terenie miasta
GARWOLIN
ul. KORCZAKA 35/3
08-400 GARWOLIN
W TROSCE O ZDROWIE
I AKTYWNOŚĆ SENIORÓW
POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Koordynator DDOM
tel. 509 927 446 • tel. 25 740 10 36

email: ddom@centrum.med.pl
www.centrum.med.pl
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Gość Zdrowia w Centrum

Zawsze
JEST CZAS
NA miłość

Cecylia Mirosławska (lat 60) i Zbigniew Radzikowski
(lat 68) poznali się w Dziennym Domu Opieki Medycznej
w Krynce. Oboje po przejściach, ale pełni optymizmu i wiary w przyszłość. Połączyło ich głębokie uczucie, przypieczętowane
ceremonią ślubną, która odbyła się 12 października w kościele NMP
Matki Kościoła w Łukowie.

Czy wierzycie Państwo w przeznaczenie?

Zbigniew: Tak, oczywiście. Dzięki projektowi DDOM realizowanego w Krynce, spotkaliśmy się ponownie po prawie 30 latach.
Nasza historia jest długa. Poznaliśmy się w zakładzie pracy w Łukowie, ale wtedy nasze drogi się rozeszły. Cecylia wyszła za mąż,
ja też znalazłem wtedy miłość mojego życia. Nasze związki były
udane, Cecylia, niestety, szybko została wdową i musiała zmagać
się z różnymi przeciwnościami losu oraz samotnym wychowaniem
dzieci. Ja jestem wdowcem prawie od trzech lat. W 2016 roku
przeszedłem udar, potem długą rehabilitację, którą kontynuuję do
dzisiaj. I tak trafiłem do Krynki, dzięki lekarzowi, który
mnie skierował do p. Joli Korycińskiej, a ta objęła
mnie swoją opieką. Cały zespół terapeutyczny,
który jest prowadzony przez dr Leszka Warsza – to wspaniali ludzie, którzy bardzo angażują się w sprawy swoich pacjentów,
poprawiając sprawność ruchową, manualną, udzielając wsparcia psychicznego,
a przede wszystkim mają dla nas czas
na rozmowę. Często jest tak, że nasi
bliscy w natłoku obowiązków i swoich
planów zawodowych nie mają dla nas
tyle czasu, ile byśmy pragnęli. Któregoś
pięknego dnia przyszła Cecylia na wolontariat, ponieważ do projektu była za „dobra
i za sprawna”, tzn. nie spełniała kryteriów
przyjęcia, ale dzięki pracującym w ośrodku
„dobrym duszom” została wolontariuszką. I tak
zaczęła się nasza historia, która ma szczęśliwe dla
nas zakończenie.
Jakie to uczucie – w jesieni życia stanąć na ślubnym kobiercu?

Zbigniew: Miłość, jak wiadomo, nie zna ograniczeń z powodu
metryki, rasy, płci, czasu. Dla nas seniorów jest tak samo ważna
jak w każdym innym wieku. Gdzieś czytałem, że sprzyja długowieczności i zdrowiu psychicznemu. To wspaniałe uczucie
ta Miłość ‒ znowu chciało się wstać rano i planować kolejny
dzień z uśmiechem na twarzy. Wszyscy wokół pytali: „A coś ty
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Zbyszku taki radosny od rana?”. A moja Gwiazdeczka (tak
mówi cały czas do Cecylii), też taka inna uśmiechnięta, ciut
„odszykowana”. Ale decyzja, czy stanąć na ślubnym kobiercu,
nie przyszła od razu i nie była prosta.
Jak się rodziło Państwa uczucie – co Was wzajemnie w sobie zafascynowało?

Cecylia: Oczywiście to był początkowo powolny proces, później musieliśmy przyspieszyć, bo pani Jola przedłużyła Zbyszkowi pobyt w placówce tylko o kolejnych sześć tygodni, ale jak
widać, to nam wystarczyło (śmiech obojga). Najpierw
dużo rozmawialiśmy, a dano nam szansę wiele
razy pobyć samym (tzn. na obieraku w kuchni, gdzie już za rogiem czyhała na nas p.
kucharka, twierdząc że wszystko widzi
i słyszy a my przecież tylko w czynie
wolontariatu ziemniaki i marchewkę
obieraliśmy oczywiście).
Zbigniew: Co nas łączy, a wiele, podobny wiek, duży bagaż doświadczenia życiowego, dorosłe dzieci i wnuki
i dużo by jeszcze wymieniać, ale i trochę różni. Moja Gwiazdeczka bardzo
wcześnie wstaje i się krząta, kiedy ja
jeszcze śpię. A kiedy ja się budzę, to po
wspólnym śniadaniu moja Gwiazdeczka
idzie spać. No i cóż, trzeba mi się do tego
przyzwyczaić, nie ma wyjścia (śmiech).
Jak na decyzję o małżeństwie zareagowali Państwa bliscy?

Zbigniew: Początkowo byli zaskoczeni, ale córki Cecylii cieszyły się i nas wspierały, zresztą tak jest cały czas. Moja córka
ma nadzieję, że się „ustatkuję” i będę dopilnowany. Tylko mój
syn miał wątpliwości, ale i to dało nam się pokonać. Bardzo
dużo wsparcia, pomocy i zrozumienia dostaliśmy w DDOM,
tam wszyscy nas wspierali i kibicowali naszemu związkowi.
To dzięki Nim jesteśmy tu razem.

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Czy życiowy bagaż i doświadczenie pomagają Państwu w tej nowej
podróży we dwoje?

Cecylia: Tak, oczywiście, nie jesteśmy już małolatami szukającymi wrażeń. Dla nas liczy się obecność drugiej osoby, poczucie bezpieczeństwa, rozmowa, której tak nam brakowało. Teraz
dopiero żyjemy, a nasz świat stał się kolorowy i nie taki zły, jak
nam się wydawało. Nasze życie się podzieliło na „przed” i „po”.
Teraz jest „po”, które jest dla nas czasem spokoju i dojrzałej,
spokojnej miłości.
Co wg Państwa jest podstawą dobrego małżeństwa?

Zbigniew: Miłość, zrozumienie, rozmowa, cierpliwość. Nie jesteśmy już młodzi, nie mamy już tego zdrowia, co kiedyś, ale mamy
siebie. Na jak długo, to sam Pan Bóg wie, ale skoro dał nam szansę
spotkania, to może pozwoli nam trochę się sobą nacieszyć. Chcielibyśmy być razem długo, póki damy radę wspierać nasze dzieci
i wnuki. Cieszymy się każdą chwilą, bo wiemy, jakie są ulotne.
Jakie są Wasze plany i marzenia na najbliższy czas?

Proszę powiedzieć, jak żyć, żeby niczego nie żałować?

Zbigniew: Myślę, że trzeba żyć w zgodzie ze sobą, a nie tylko
nieustannie starać się spełniać oczekiwania innych. Rzadko zdarza się spotykać ludzi całkowicie zadowolonych ze swego życia.
Cecylia: Ale my mamy bardzo dużą szansę przeżycia naszych
lat w spokoju i harmonii ze sobą, robiąc wszystko, by niczego
nie żałować…
Rozmowę przeprowadziła Jolanta Korycińska

W imieniu Całego Zespołu DDOM-u w Krynce życzymy naszej wspaniałej parze, której uczucie dojrzewało na naszych oczach i której bardzo kibicowaliśmy, wielu wspaniałych razem spędzonych lat
w zdrowiu i spokoju a zarazem z taką siłą miłości jak
dotychczas. Ich związek dla wielu z nas jest cenną
lekcją, że Miłość jest wszędzie, czeka na każdego,
bez względu na wiek, czas i miejsce.

Zbigniew: Nasze plany są bardzo skromne, a mianowicie dożyć razem 100 lat! Na przekór wszystkim tym, którzy w nas nie wierzyli.

Fundacja wspiera finansowo:
pobyt pacjentów w placówkach
opiekuńczo-leczniczych
organizację pomocy medycznej dla chorych
leżących oraz opiekę domową
organizację warsztatów terapeutycznych
dla osób uzależnionych
zakup sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego

Obszary działania:
ochrona i promocja zdrowia
akcje charytatywne
promocja i organizacja wolontariatu
pomoc najuboższym i niezaradnym
upowszechnianie zdrowego stylu życia,
kultury fizycznej i sportu

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie:
FUNDACJA ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY

KRS 0000413628
www.joachimianna.pl

08-110 Siedlce, ul. Kleeberga 2, tel. 25 785 60 32
NIP 8212636681, REGON 146078061
Nr konta 45 9194 0007 0028 0457 2000 0010
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Zdrowe żywienie

Chleb

w diecie

Chleb jest uważany za podstawowy pokarm człowieka. Diety,
w których należy ograniczyć ilość spożywanego pieczywa albo
wręcz wyeliminować je całkowicie, traktowane są jako sposób
żywienia wiążący się z dużym wyrzeczeniem - mało kto wyobraża
sobie bowiem jadłospis bez chleba. Stanowi on uniwersalny dodatek
do prawie każdego posiłku. Kromką chrupiącego chleba zwykle
zaczynamy dzień, pieczywo serwuje się jako dodatek do zupy, może
stanowić ono zamiennik ziemniaków albo kaszy do drugiego dania
oraz podstawę kolacji, np. jako „zagryzka” parówki czy jajecznicy.
Pieczywo może stanowić też przekąskę – oprócz słodkich wypieków w ostatnich latach popularne stały się wytrawne przystawki
typu bruschetta, sucharki czy chlebowe paluszki. Statystyczny Polak
konsumuje duże ilości chleba. Według danych zebranych przez
Instytut Polskie Pieczywo w 2015 roku każdy z nas spożył 45,3 kg
pieczywa. Oznacza to, że przeciętny Kowalski każdego dnia w roku
zjada 5 dużych kromek chleba pszennego (baltonowskiego). Skoro
pieczywo stanowi podstawę naszej diety, warto wybierać takie jego
rodzaje, które przysłużą się naszemu zdrowiu oraz pozytywnie
wpłyną na nasze samopoczucie.
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Właściwości pieczywa
Pieczywo należy do grupy produktów węglowodanowych. Według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, zapotrzebowanie
organizmu na węglowodany powinno stanowić od 45 do 75%
całkowitego zapotrzebowania człowieka na energię. Ze względu
na zawartość skrobi, pieczywo należy do grupy węglowodanów
złożonych, które są najbardziej korzystne dla naszego zdrowia.
Węglowodany złożone ulegają bowiem powolnemu wchłanianiu
przez organizm, co pozwala na uniknięcie gwałtownych skoków
poziomu cukru we krwi i pozostanie sytym na dłużej. Spożycie
pieczywa ma więc przede wszystkim funkcję energetyczną, tzn.
stanowi ono źródło energii. Dodatkowym zadaniem węglowodanów jest regulowanie poczucia sytości i głodu, wpływanie na
metabolizm tłuszczów oraz stymulowanie prawidłowej czynności jelit. Poza funkcjami energetycznymi, pieczywo obfituje
w ważne dla zapewnienia prawidłowego ustroju organizmu mikro- i makroelementy. W chlebie znajdują się przede wszystkim
witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6, B12), które odpowiadają

Porady dietetyka
za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, krążenia oraz
przewodu pokarmowego i mają wpływ na stan skóry i paznokci.
W pieczywie znajdziemy też szereg minerałów, takich jak wapń,
sód, potas, fosfor, magnez, miedź, mangan oraz selen.

Chleby funkcjonalne
Na sklepowych półkach pojawia się wiele wyrobów piekarniczych,
które można określić jako żywność funkcjonalną, tzn. taką, która
oprócz odżywiania, ma na celu także inne pozytywne skutki dla
organizmu ludzkiego. W piekarniach coraz częściej pojawiają się
chleby dedykowane specjalnie dla sportowców (pieczywo typu
„fitness”), cukrzyków (pieczywo typu „indeks glikemiczny”) czy
z określonego rodzaju mąki (np. pieczywo orkiszowe lub kukurydziane). Sprawia to, iż konsument może wybrać chleb idealnie
dostosowany do potrzeb swojego organizmu.
Co do zasady, zdrowe osoby powinny
sięgać po ciemne rodzaje pieczywa, tj.
pieczywo typu graham albo razowe. Pieczywo to zawiera bowiem większą ilość
korzystnego błonnika, który wspomaga
procesy trawienne i immunologiczne.
Osoby ze schorzeniami wątroby, trzustki, jelit i żołądka obowiązuje przeciwna zasada. Podstawę ich diety powinno
stanowić łatwostrawne białe pieczywo. Największa restrykcja obowiązuje
w tym zakresie przy chorobach wątroby
– osoby na nie cierpiące winny wybierać
pieczywo typu „bułka paryska”, które
dodatkowo uległo początkowi procesu
czerstwienia. Zwracajmy także uwagę
na dodatki do pieczywa – chleb z ziarnami czy orzechami dostarczy większej
ilości energii na dłuższy okres czasu. Dlatego też taki rodzaj pieczywa jest polecany
przed długotrwałym wysiłkiem fizycznym
i psychicznym. Chleb z dodatkiem suszonych śliwek pomoże na problemy z zaparciami. Chleb kukurydziany może być
natomiast spożywany przez osoby z nietolerancją glutenu.

Pieczywo jako słodka i słona
przekąska
W powszechnej opinii utarło się, że „chleb tuczy”. Stąd popularność modnych ostatnio diet, w których eliminuje się pieczywo. Należy jednak pamiętać, iż całkowita rezygnacja z pieczywa w diecie
jest możliwa bez uszczerbku dla prawidłowego funkcjonowania
w organizmie tylko i wyłącznie wtedy, gdy ulegnie ono zastąpieniu innymi produktami węglowodanowymi, czyli np. płatkami
zbóż (płatki owsiane, gryczane), kaszami, makaronami (najlepiej
pełnoziarnistymi) czy ryżem. Wskazać jednak należy, iż zawartość kaloryczna chleba generalnie nie jest wysoka. Duża kromka
chleba białego (25 gramów) to 65 kalorii, natomiast kromka chleba
razowego z blachy (35 gramów) to 75 kalorii. Dla porównania –
jedno jajko klasy S (50 gramów) zawiera 78 kalorii. Należy jednak
pamiętać też o tym, iż węglowodany odpowiadają za poczucie
sytości, co oznacza, iż po zjedzeniu chleba nie powinniśmy szybko
mieć ochoty na kolejny posiłek. Ważne jest także to, z czym jemy
chleb. Plaster chudej wędliny to około 10 – 15 kalorii, natomiast

Zdrowe żywienie
plaster sera żółtego – w zależności od jego rodzaju – może zawierać od 50 do 80 kalorii. Łyżeczka dżemu truskawkowego to 38
kalorii. Oznacza to, że w kanapce z połowy kromki chleba białego posmarowanej łyżeczką dżemu, więcej kalorii dostarczy nam
dżem niż chleb. Uważajmy także na pieczywo z dodatkiem cukru
lub z innymi składnikami. Popularna chałka zawiera 868 kalorii
w „bochenku”, pączek dostarczy nam 292 kalorii, cebularz lub
pizzerka – ok. 250 kalorii, bagietka z masłem czosnkowym – 560
kalorii. Aby spożyć podobną ilość kalorii, moglibyśmy zamiast
tych rzeczy zjeść od kilku do kilkunastu lekkich kanapek.

Substytuty pieczywa
– niekoniecznie zdrowe
Na rynku pojawiają się także różnego rodzaju substraty pieczywa.
Do takich należą przede wszystkim paczkowane chleby długiej
trwałości (mają zdatność do spożycia nawet do kilku tygodni),
czy pieczywo chrupkie. Wskazać jednak należy, iż nie są one polecane przez dietetyków.
Po pierwsze, mitem jest, iż pieczywo
„lekkie” jest niskokaloryczne. Kromka
pieczywa chrupkiego od popularnego
producenta zawiera 25 kalorii w wersji
podstawowej i 44 kalorie w wersji żytniej,
wafel ryżowy dostarcza natomiast około
40 kalorii. Nie jest to więc ilość znacznie
odbiegająca od wartości kalorycznej pieczywa, a należy pamiętać o tym, że jedząc
pieczywo tradycyjne, pozostaniemy syci na
dłużej. Szczególnie uważajmy na pakowane
pieczywo typu „pumpernikiel” – jest ono
bardziej kaloryczne niż tradycyjny chleb,
ze względu na zawartość karmelu nadającego mu kuszący konsumentów brązowy
kolor (jedna kromka zawiera 105 kalorii).
Po drugie, pieczywo takie jest pełne substancji konserwujących, które utrzymają je
długo w świeżości. Dlatego też unikajmy
tego typu substratów pieczywa i ograniczmy
ich spożycie tylko do sytuacji awaryjnych,
gdy dostęp do tradycyjnego pieczywa nie jest
możliwy. Gdy już musimy zaopatrzyć się w pieczywo o przedłużonej dacie przydatności do spożycia, zwracajmy uwagę na skład produktu – im krótszy,
tym lepszy.
Podsumowując, po kilku latach mniejszej popularności, pieczywo
zaczyna wracać do polskich kuchni jako podstawowy składnik
diety. Na sklepowych półkach dostępnych jest wiele rodzajów
pieczywa, które sprawiają, iż każdy z nas może wybrać chleb
dostosowany do potrzeb swojego organizmu oraz preferencji
smakowych. Zwracajmy więc uwagę na to, aby wybrać rodzaj
pieczywa jak najkorzystniej wpływający na nasze zdrowie. Pamiętajmy też o właściwym doborze dodatków do chleba. W przypadku
rezygnacji z pieczywa w diecie zadbajmy natomiast o to, aby je
należycie zastąpić innymi źródłami węglowodanów złożonych.

dr inż.

Teresa Borkowska
dietetyk
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Przepisy

Sylwestrowe
co NIECO
Pieczarki w cieście
Składniki:
500 g pieczarek
1 szklanka mąki pszennej + mąka
do obtoczenia pieczarek
3/4 szklanki mleka
1 jajko
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
sól, pieprz
olej do smażenia
Sos Ananasowy z Chili TaoTao

Roladki z ciasta
francuskiego
z łososiem / 12 roladek
Składniki:
1 opakowanie ciasta francuskiego
100 g łososia wędzonego
1 jajko

Wykonanie: Pieczarki obieramy i czyścimy. Do miski wsypujemy
mąkę, dodajemy mleko, jajko, proszek do pieczenia, doprawiamy
solą i pieprzem, i mieszamy aż ciasto będzie jednolite. W garnku rozgrzewamy olej. Pieczarki najpierw obtaczamy w mące,
a następnie zanurzamy w cieście i przekładamy do gorącego
oleju. Grzyby smażymy z każdej strony do momentu, aż nabiorą
złotego koloru. Usmażone pieczarki odsączamy z nadmiaru oleju
na papierowych ręcznikach.
Pieczarki podajemy od razu po usmażeniu z Sosem Ananasowym z Chili TaoTao.

2 łyżki sezamu
pieprz
koperek do dekoracji
sól
odrobina mąki do rozwałkowania ciasta
Przygotowanie: Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni C (termoobieg). Ciasto
francuskie delikatnie rozwałkowujemy
na desce posypanej mąką. Łososia rozkładamy na 1/3 powierzchni ciasta. Doprawiamy pieprzem i rolujemy ciasto.
Jajko roztrzepujemy widelcem w misce,
dodajemy pieprz i sól. Mieszamy. Końcówki ciasta smarujemy jajkiem, zawijamy, następnie cały rulon smarujemy
jajkiem. Posypujemy ciasto sezamem.
Kroimy na małe roladki. Ruloniki wkładamy na blachę wyłożoną papierem
pergaminowym, następnie wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 190°C
(termoobieg) na mniej więcej 15 minut
(ciasto nie może być surowe). Po upieczeniu wyciągamy na talerz, przystrajamy
koperkiem.
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Faszerowane muszle
zapiekane z serem
Składniki:
25 dag makaronu muszli
30 dag pieczarek
5 jajek ugotowanych na twardo
sól
pieprz
25 dag sera żółtego

250 ml śmietany 30 %
gałka muszkatołowa
1 – 2 cebule
czerwona papryczka
chili (pół)
tłuszcz do smażenia
(ja użyłam masła)

Wykonanie: Makaron ugotować al dente. Przelać go zimną
wodą i odstawić do wystygnięcia. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Pieczarki zetrzeć na tarce o dużych oczkach, papryczkę pokroić na drobne części. Wszystko razem podsmażyć na maśle.
Jajka ugotować na twardo, zetrzeć na tarce (również na dużych
oczkach). Starte jajka wymieszać z usmażonymi pieczarkami.
Doprawić do smaku solą i pieprzem. Muszle napełnić farszem.
Dno naczynia do zapiekania wysmarować masłem, ułożyć muszle. Żółty ser zetrzeć na tarce, wymieszać ze śmietaną, dodać
gałkę muszkatołową, pieprz i zalać muszle. Całość wstawić do
piekarnika nagrzanego do temp. 180 stopni i piec przez ok. 20
– 25 min. Po tym czasie danie jest gotowe

Przepisy

Jajka w szynce

Lekka sałatka z kurczakiem
i warzywami

Składniki: /na 6 sztuk/

1 duża łyżka majonezu
8 plastrów dobrej jakości pęczek długiego szczypiorku
szynki (dużych)
sól
6 jajek
pieprz

Składniki:
2 filety z kurczaka
1 mała sałata rzymska lub lodowa
1 mała lub 1/2 dużej puszki kukurydzy
Bonduelle
1 pomidor malinowy (lub zwykły)
1 ogórek zielony
7-8 rzodkiewek
kilka kromek ciemnego pieczywa
sól
pieprz
papryka słodka mielona
olej

Wykonanie: Jajka gotujemy na twardo i obieramy. Odcinamy
kawałek wzdłuż tak, aby postawić jajko (szerszą stroną w dół).
Odcinamy jajko z góry i wyciągamy żółto. Siekamy wraz z odciętym białkiem. 2 plasterki szynki kroimy w kostkę. Szczypiorek
siekamy (pół pęczka). Pokrojone jajka, szynkę i szczypiorek
mieszamy, dodajemy sól, pieprz i majonez. Pozostały szczypiorek zaparzamy wrzątkiem. Osuszamy. Każde jajko zawijamy
plastrem szynki (w zależności od szerokości szynki możemy
złożyć je na pół) i spinamy wykałaczką. Nakładamy jajeczny
farsz do środka, z górką. Obwiązujemy sparzonym szczypiorkiem. Jajka w szynce podajemy na stół.

Sos: 2 łyżeczki musztardy np. Dijon, 6-7 łyżek
oliwy z oliwek, 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczka
cukru lub miodu, sól, pieprz
Wykonanie: Filety z kurczaka oczyszczamy,
kroimy w kostkę i podsmażamy na oleju na złoty
kolor. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i papryką słodką w proszku. Odstawiamy do ostygnięcia. Na tej samej patelni smażymy grzanki – chleb,
najlepiej ciemny, kroimy w kostkę i wrzucamy na
patelnię. Smażymy na rumiany kolor. Pomidora
i ogórka kroimy w kostkę. Kukurydzę Bonduelle
odsączamy z zalewy. Rzodkiewkę kroimy w półplasterki. Sałatę rwiemy lub siekamy na mniejsze
kawałki. Składniki na sos umieszczamy w małym słoiczku i energicznie potrząsając łączymy
w sos – powinien być gęsty i aksamitny, a składniki
dobrze połączone. Nie mieszamy sosu łyżeczką,
gdyż wtedy nie powstanie nam emulsja. Wszystkie
składniki sałatki i sos mieszamy ze sobą w misce
lub układamy estetycznie w przezroczystym naczyniu, aby było widać wszystkie składniki, a sos
podajemy osobno.

Koreczki śledziowe z pepperoni
Składnik: /na 20 koreczków/
5 niedużych, kwadratowych kromek chleba, najlepiej żytniego
5 filetów śledziowych wiejskich
3-4 ogórki kiszone średniej wielkości
kilka cienkich plasterków żółtego sera
6-7 małych papryczek pepperoni
20 wykałaczek
Sposób przygotowania:
1. Każdą kromkę chleba podziel na 4 kwadraty. Wg. uznania
możesz odciąć skórki. 2. Każdego fileta śledziowego pokrój na 4
części. 3. Ogórki kiszone pokrój na grubsze plasterki. 4. Cienkie
plasterki sera złóż w kosteczkę lub zwiń w ruloniki. 5. Papryczki
pepperoni pokrój na małe kosteczki. 6. Na wykałaczki nabij
kolejno po kawałku każdego składnika.

Maślane ciasteczka sylwestrowe
Składniki:
0,5 szklanki zmiękczonego masła
0,5 szklanki margaryny do pieczenia
1,5 szklanki cukru pudru
2,5 szklanki mąki

1 jajo
0,5 łyżeczki aromatu migdałowego
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 łyżeczka sody

Wykonanie: Rozgrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Przez około 2 minuty mieszaj w miseczce masło z margaryną. Dodaj cukier puder i mieszaj przez kolejne 2 minuty. Dodaj jajo, cukier waniliowy i aromat migdałowy i mieszaj do
czasu, kiedy masa stanie się lekka i puszysta. W drugiej miseczce wymieszaj mąkę i proszek do pieczenia. Dodaj masę
przygotowaną wcześniej i wymieszaj wszystko dokładnie mikserem. Podziel uzyskaną masę na dwie okrągłe części
i zawiń w plastikową folię. Włóż do lodówki na około 30 minut.
Po 30 minutach wyjmij oba kawałki ciasta z lodówki i rozwałkuj wałkiem na blacie posypanym mąką na placki o grubości
około 0,5 cm. Wytnij z masy sylwestrowe kształty np. zegara, butelki szampana, kieliszka, kapelusza, czapeczki czy serpentyny. Następnie połóż je na blachę do pieczenia posmarowaną wcześniej cienką warstwą masła. Blachę z ciastkami
włóż do piekarnika na środkowy poziom. Piecz do chwili, kiedy krawędzie ciastek uzyskają złoty kolor.
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na LUZIE

Niebo
nad

Korczewem

Grudzień to piękny czas. Wszystko, co
już było, wydaje nam się zdarzać po raz
pierwszy… Pierwszy śnieg, pierwsza
gwiazdka, pierwsza łza… Czekamy na cud. Niecierpliwie wyglądamy komety na niebie, która rozproszy mrok nad betlejemskim
żłóbkiem i sypnie nam w twarz złotym kosmicznym pyłem…
Tak, grudzień jest magiczny. Dlatego zapraszam Was, drodzy
Czytelnicy, do pałacu w Korczewie, na wystawę pasteli, akwarel
i batików autorstwa Iwony Wyszatyckiej. Niech to spotkanie z Jej
zjawiskowym pejzażem, rozpiętym pomiędzy cichymi wodami
Bugu, upiększy nasze dusze. Niech nam pomoże przeżyć kolejny
dzień w zgodzie ze światem i samym sobą. Niech sprawi, że odmienieni dotknięciem Jej sztuki i wrażliwego serca, powrócimy
do źródeł spokoju...
Niejedna gwiazda z Jej obrazów zamruga do nas tej nocy i poprowadzi nas w dobry sen. Na korczewskim niebie jest tyle miejsca
dla gwiazd…
(M.M.)
Iwona Wyszatycka ukończyła studia na wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1979 r. uzyskała dyplom ze specjalizacją
konserwator-muzeolog. W latach 1979-2009 pracowała w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Jest autorką wielu ekspozycji i scenariuszy wystaw secesji
w kraju i za granicą, również tekstów do katalogów i albumów dotyczących
zbiorów secesji w Płocku. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych. Tworzy w technikach: pastel, akwarela, batik. Wystawę w Korczewie można oglądać do końca grudnia.

Galeria Centrum

Zdrowie i Relaks

Będzie bolało
Adam Kay

Profesor do początkującego lekarza:

Witaj w świecie 97-godzinnych tygodni pracy. W świecie decyzji, od których
zależy życie. W świecie nieustannego tsunami płynów
ustrojowych. W świecie,
w którym dziennie zarabiasz
mniej niż szpitalny parkometr. Pożegnaj się więc
z bliskimi i przyjaciółmi…

- Przecież pana pierwszy pacjent wyzdrowiał,
nie rozumiem więc, dlaczego jest pan zdenerwowany?
- Bo nie mam pojęcia, panie profesorze,
co mu pomogło....

…i witaj w świecie lekarza
stażysty!
Spisywana potajemnie po
niekończących się dyżurach, bezsennych nocach i przepracowanych weekendach książka komika i byłego lekarza
Adama Kaya "Będzie bolało" to szczery do bólu opis jego
walki na pierwszej linii frontu brytyjskiej służby zdrowia.
Z zabawnych, przerażających i wzruszających zapisków
Kaya dowiecie się wszystkiego, co chcieliście wiedzieć
(i czego wolelibyście nie wiedzieć) o życiu lekarzy na oddziale i poza nim.
Uwaga! Lektura tej książki może pozostawić blizny!
Wydawnictwo Insignis 2018

Sivert Hoyem „Lioness”

Poleca lek. Marcin Mazur

Do gabinetu psychiatry wchodzi mężczyzna z żoną, skarżąc się na jej apatię. Lekarz porozmawiał z pacjentką,
potem ją objął, pogłaskał i kilka razy pocałował. Wreszcie zwraca się do obecnego przy tej scenie męża:
- Oto zabiegi, które są potrzebne pańskiej żonie.
Powinny być stosowane przynajmniej co drugi dzień.
No, powiedzmy we wtorki, czwartki i soboty.
- Dobrze, we wtorki i czwartki mogę żonę do pana
przyprowadzać, ale sobota wykluczona - gram
z kolegami w karty!

Pacjent wchodzi do lekarza z koniakiem, kawiorem,
kwiatami.
- Panie doktorze chciałbym panu serdecznie
podziękować
- A kto panu pozwolił wydawać moje pieniądze!?

Zima, więc warto posłuchać muzyki, która najlepiej zabrzmi
wieczorem przy grzejącym kominku (lub kaloryferze), z lampką wina u boku. Przyznam, że płyta, o której dziś piszę stała
się dla mnie objawieniem tegorocznych wakacji, bo wtedy
przypadkowo jej posłuchałem i przysłowiowo wsiąkłem. Znowu skandynawski wykonawca z Norwegii. Mianowicie Pan
Sivert Hoyem i jego muzyka z 2016 r. To szósta solowa płyta
w dorobku, po odejściu z zespołu o dziwnie brzmiącej nazwie
Madrugada. Płyta pokazująca jak dojrzałym artystą stał się
Sivert. Dominują na niej, jak to zazwyczaj w moim kąciku:
romantyzm, melancholia, poruszające melodie
i piękny niski głos. Polecam w szczególności
utwór rozpoczynający
płytę „Sleepwalking
Man”, potem tytułowy
„Lioness”, a jako wisienkę na torcie przecudowny duet z Panią
Marie Monroe „My
Thieving Heart”.

- O, cześć. Byłeś u tego psychoanalityka?
- Byłem.
- No i co, nie moczysz się?
- Moczę. Ale teraz jestem z tego dumny.

Prosty człowiek, pierwszy raz w szpitalu, operacja,
ścisła dieta, kroplówka trzy dni, potem kleik
- dopadł go straszny głód.
Wchodzi pielęgniarka i pyta: - Podać Panu kaczkę?
- O tak, kochaniutka i dużo frytek!
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Żylaki kończyn dolnych
to problem zdrowotny,
a nie tylko kosmetyczny
Żylaki kończyn dolnych są najczęstszym
klinicznym objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Na schorzenie to cierpi
miliony ludzi na całym świecie. W Polsce
na żylaki choruje około 45% dorosłych
kobiet i 38% dorosłych mężczyzn. Powszechnie społeczeństwo traktuje żylaki
jako jedynie problem kosmetyczny, zapominając iż jest to choroba przewlekła,
która wymaga leczenia.
Żylakami określa się wydłużenie i poszerzenie żył, w wyniku czego uzyskują
one kręty przebieg. Są to pogrubione,
poskręcane i zmienione chorobowo
odcinki żył powierzchownych. Z powodu złożonych procesów patologicznych
w świetle większych żył, dochodzi do
uszkodzenia ich aparatu zastawkowego i powstania nadciśnienia żylnego.
W następstwie tego zjawiska w żyłach
pojawia się fala wsteczna krwi tzw. refluks, który wpływa na deformację ściany powierzchownych naczyń żylnych. Im
dłuższy czas trwania choroby tym żylaki
stają się większe.

Przyczyn powstawania żylaków kończyn
dolnych jest bardzo wiele. Ogromną rolę
odgrywa czynnik genetyczny. Udowodniono większą zachorowalność u osób,
u których występowały żylaki rodzinnie.
Nie bez znaczenia są również czynniki
środowiskowe. Do powstania żylaków
predysponuje mała aktywność fizyczna
oraz stojąca lub siedząca praca, nadwaga lub zły dobór obuwia. Istotną rolę
na stan śródbłonka żył odgrywa również
niekorzystny wpływ palenia papierosów.
W wyniku niekorzystnych czynników
dochodzi do zaburzenia pracy mięśni
łydki i osłabienia funkcji żył głębokich
i powierzchownych. W poszerzonych
żyłach, których średnica nie wraca do
wielkości prawidłowych, zastawki żylne stają się nieszczelne. Tak zmieniona
sieć żylna jest bezużyteczna, gdyż przestaje działać fizjologiczna „pompa mięśniowo-zastawkowa”, która tłoczy krew
„do góry”, czyli do serca.

Żylaki, poza defektem kosmetycznym, powodują uczucie ciężkości
i bóle nóg oraz obrzęki nasilające
się pod koniec dnia. Może również
wystąpić swędzenie skóry oraz silne
skurcze mięśniowe pojawiające się
głównie w nocy.
W przypadku kiedy żylaki kończyn
dolnych nie są leczone lub leczenie
ich rozpoczyna się w zbyt późnym
okresie, mogą występować bardzo
liczne powikłania. Do najczęściej
spotykanych należą:
•
•
•
•
•

krwawienie z pękniętego żylaka,
zakrzepowe zapalenie żył,
owrzodzenie goleni,
zapalenie tkanki podskórnej,
wybroczyny skórne.

Żylaki łatwo ulegają procesom zapalnym i zakrzepicy. Zapalenie żył powierzchownych objawia się silnym bólem,
twardymi, wyczuwalnymi pod skórą
zgrubieniami i pasmowatym zaczerwienieniem skóry w miejscu przebiegu
zmienionej zapalnie żyły. Jeżeli dojdzie
do zapalenia żył głębokich, wówczas
pojawia się poważny problem. Stan
zapalny niszczy zastawki żył głębokich
i przeszywających, a to w zdecydowanym stopniu pogarsza odpływ krwi z nóg
do serca. Krew spływa z powrotem w dół
i gromadząc się tam powoduje zmiany
skórne. W okolicy kostek pojawiają się
obrzęki, tkanka podskórna włóknieje,
skóra ciemnieje, boli i piecze. Każde,
nawet drobne zranienie wywołuje niegojące się owrzodzenie, bardzo trudne do
wyleczenia. Terapia może trwać kilka lat
i wymagać np. przeszczepu skóry.

Niewydolność żylna zwiększa również ryzyko groźnej dla życia zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej.
Pilnej pomocy lekarskiej wymagają
objawy sugerujące zapalenie żył głębokich lub zatorowość płucną:
• nagłe pojawienie się nieustępującego po wypoczynku bolesnego obrzęku łydki lub całej nogi
często z jej różowosinym zabarwieniem
• wystąpienie obrzęku poprzedzone jest unieruchomieniem nogi
w gipsie, długotrwałym unieruchomieniem (podróż samolotem
autokarem), poważnym urazem
(zgniecenie, silne uderzenie), stosowaniem leków (zwłaszcza hormonalnej antykoncepcji)
• nagła duszność, ból w klatce
piersiowej i/lub krwioplucie.

Współczesna medycyna dysponuje szerokim wachlarzem metod leczenia niewydolności żylnej kończyn dolnych. Każdy
chory powinien zacząć od zmiany nawyków, czyli zaprzestania zakładania nogi
na nogę, unikania długiego przebywania
w jednej pozycji, zaniechania gorących
kąpieli, sauny, intensywnego opalania się
etc. Nie bez znaczenia jest utrzymanie
prawidłowej masy ciała oraz codzienna
aktywność fizyczna. Spacery, jazda na rowerze, pływanie czy biegi narciarskie są
dobrą profilaktyką. Ważna jest także pielęgnacja skóry i stosowanie właściwego
obuwia.
W sytuacjach gdy zmiana stylu życia jest
niewystarczająca, z pomocą przychodzi

kompresjoterapia (najprostsza i najskuteczniejsza forma leczenia zachowawczego). Pończochy, podkolanówki lub
rajstopy uciskowe dobrane w profesjonalny sposób i dopasowane indywidualnie do nóg pacjenta, przynoszą znaczną
ulgę i poprawiają ich kondycję.
Leki stosowane w leczeniu żylaków
kończyn dolnych działają w kilku mechanizmach. Pierwszym z nich jest
uszczelnienie naczyń – tak działają witaminy oraz preparaty zawierające wyciągi z owoców pestkowych. Następnie
stosuje się tzw. leki flebotropowe, które
zwiększają napięcie ściany żył, powodując zmniejszenie przepuszczalności i obrzęku kończyny. W ten sposób
zmniejszają dolegliwości bólowych,
likwidują kurcze, uczucie ciężkości
i zmęczenie. Inną grupą są preparaty
rozrzedzające krew. Mają one za za-

danie nie dopuścić do wykrzepiania się
krwi w poszerzonym naczyniu żylnym, co
z kolei mogłoby skutkować groźnymi dla
życia powikłaniami.
Czasami potrzebne jest leczenie bardziej
zaawansowane. Ważne by było ono przyczynowe.
Współczesne podejście do leczenia zabiegowego oparte jest na małoinwazyjnym postępowaniu z wykorzystaniem
technik wewnątrznaczyniowych.
Opracowała:

mgr pielęgniarstwa
Aneta Dmowska – Pycka
Kierownik
Katedry Pielęgniarstwa
Collegium Mazovia
Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

MEDYCZNA INFOLINIA
Call Center:

25 6 333 555

Nasze placówki

www.centrum.med.pl

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

Przychodnia Zdrowia
w Latowiczu
ul. Św. Ducha 30

Przychodnia Zdrowia
w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 34

Centrum Matki i Dziecka
w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Wielgolesie
ul. Nowowiejska 34

Przychodnia Zdrowia
w Wierzbnie
Wierzbno 88

Przychodnia Zdrowia nr 5
w Siedlcach
ul. Romanówka 19

Przychodnia Zdrowia
w Hołubli
ul. Siedlecka 68

Przychodnia Zdrowia
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Zdrowia nr 6
w Siedlcach
ul. Terespolska 12

Przychodnia Zdrowia
w Bielanach
ul. Podlaska 10

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Krynce
Krynka 1C

Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne w Siedlcach
ul. Kleeberga 2

Przychodnia Zdrowia
w Rozbitym Kamieniu
ul. Wiktora Szajkowskiego 7

Przychodnia Zdrowia
w Poświętnem
ul. Szkolna 4

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

Przychodnia Zdrowia
w Dębem Wielkim
ul. Szkolna 17

Przychodnia Zdrowia Centrum
w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 42A

Przychodnia Zdrowia
w Ceranowie
Ceranów 25

Dzienny Dom Opieki
Medycznej
w Krynce
Krynka 1C

Przychodnia Dąbrówka
w Mińsku Mazowieckim
ul. Dąbrówki 52

Przychodnia Zdrowia
w Garwolinie
ul. Korczaka 35

Przychodnia Zdrowia
w Łukowie
ul. Międzyrzecka 66

Przychodnia Zdrowia
w Nurze
ul. Drohiczyńska 8

Przychodnia Zdrowia
w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B

Przychodnia Zdrowia
w Sterdyni
ul. Lipowa 1a

Przychodnia Zdrowia
w Seroczynie
ul. Siedlecka 3
Przychodnia Zdrowia
w Oleśnicy
Oleśnica 132
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Oleśnicy
Oleśnica 132
Przychodnia Zdrowia
w Domanicach
Domanice Kolonia 17

Przychodnia Zdrowia
w Strachówce
ul. Norwida 7

DZIENNE DOMY WSPARCIA
• Ceranów
Ceranów 25
• Żelechów
ul. Piłsudskiego 34
• Oleśnica
Oleśnica 132
• Siedlce
ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki
ul. Olsztyńska 2
• Strachówka
ul. Norwida 6

Przychodnia Zdrowia
w Stanisławowie
ul. Szkolna 6

• Nur
ul. Łomżyńska 14

Przychodnia Zdrowia
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

NOWE PLACÓWKI

Przychodnia Zdrowia
w Andrzejewie
ul. Srebińska 10

Dzienny Dom Opieki
Medycznej
w Garwolinie
ul. Korczaka 35/3

